
ANNEX II. MEMÒRIA VERMUT SOLIDARI 

1. OBJECTIUS 
 Festa solidària amb entitats voluntàries o ONG. Fer conèixer les tasques d’aquestes entitats.  
 Slogan: igual 2015 “SIGUES UN SUPERHEROI” (ser un heroi és ajudar a aquell que ho necessita)  
 Temes econòmics: pensar en coses per recaptar el màxim possible: 

o Entrades (preu entrada única de 2 €/persona i repartirem a parts iguals entre les 
associacions participants) l’entrada es lliure i si algú no vol fer el donatiu no s’obligarà a res.  

o Sorteig  de “paperetes” pel material donat (2€ tira- 10 números o 1€ ½ tira) 
o Venda particular de cada entitat 

2. CONVIDATS 

ASSOCIACIONS CONVIDADES 
 

Associació Dades de 
contacte 

Taller o 
Activitat 

Material 
Necessari 

Difusió/vídeo Responsable 

Muévete por los que 
no pueden 
(repeteixen 2015) 

Marcos Bajo 
gmaocatalun
ya@gmail.co
m 
Tel. 659 983 
920 

Esport 
adaptat 
a la pista 

1 taula  per 
la venda i 
cadires 

SI 
 
 
 
Durada : ??? 

Dani 
CONFIRMATS 

Esabar Saharaui 
Badalona 
(repeteixen 2015) 

Manuel 
Fernández 
Pachon 
manufp71@
hotmail.com 

Jocs de 
cases i 
condicio
ns de 
vida 

1 taula per 
vendre 

 SI. A facebook 
 
 
Durada : ??? 

Marta 
CONFIRMATS 

Aspanin 
(repeteixen 2015) 

Maite 
Forteza 
(directora) 
Tel. 
618099697 
Judit Bonet 
(comunicació
) 
comunicacio
@aspanin.ca
t 
Tel. 

Contaco
ntes 
explicat 
per 
Laura 
Forteza 
la 
il·lustrad
ora 
Durada: 
½ h 

Retoladors i 
colors pel 
taller de 
xapes 
Micro 

https://youtu.be/B56fea
WUwD4 
 
 
Durada : 4,11 minuts 

Sílvia 
CONFIRMATS  

Bang de sang 
(repeteixen 2015) 

Vanesa 
Pleguezuelos
. 
vpleguezuelo
s@bst.cat 
Tel. 607 428 
641 

50 
Antifaços 
(tenim 
30 de 
l’any 
anterior i 
dibuixos) 

15 cadires 
3 taules 
grans,  
2 estil 
pupitre 

SI 
 
 
 
Durada : ??? 

Dani 
CONFIRMATS 

Pedaleja per un 
somriure 

PACO 
Tenen 
Facebook i 
twiter 

Activitat 
pista 

Material 
gimnàs 

 
Durada : ??? 

Norma 
CONFIRMATS 
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LOCALITZACIONS DE LES ENTITATS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DONACIONS PEL SORTEIG 
Es farà un Sorteig amb el material recollit de donacions. La tira (10 números) es vendran a 2€ sencera o 1€ 
mitja, el divendres anterior (per donar oportunitats a la gent que no pugui venir a participar) i el mateix dia 
de la festa. Es fa el sorteig amb una bossa amb tots els números dins... i es publicarà al blog i via whats els 
premis que no surtin el dia de la festa. 

 

Donants Donació Dades contacte Preparatius Respons. 
2iacció Sessió fotogràfica familiar www.2iaccio.com  

Tel. 676 127 526 
VALE Marta 

Autoescola Apunt Intensiu de cap de setmana C/ Concepció Arenal, 
1, local. BCN T/93 
3525810 

VALE Silvia 

Axa Assegurances 3  pals selfies   Norma 
FIAC Badalona idiomes Matrícula per un curs C/ Lleó, 19 

Tel 93 389 30 05 
VALE Norma 

Botiga-centre d’estètica 
“Tres60Gallery” 

Sessió de maquillatge per 
nen/a Sessió maquillatge 
adult 

C/ Lleó, 14. Badalona  
Tel. 633 198 776 

2 VALES Norma 

Centre d’estètica 
”Lilacs” 

Manicura i sessió 
d’acupuntura 

C/ Matas, 1, local. 
Tiana 
Tel. 934653619 

VALE Dani 

CN Bétulo 1 cangur paravent groc (7-8 i 
3 samarretes màniga curta G 

 Anar a 
buscar 

Norma 

CONDIS 4 Tasses de pissarra   Silvia 
Diari ARA 6 llibres adults  Portar Silvia 
Ed. Random House 
Mond. 

5 Contes i 11 llibres juvenils  AMPA Marta 
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El racó de'n Sisco Regal berenar nen/a C/ Lleó, 13 
Tel.384 37 54  

VALE Norma 

Esfera Gastro Bar Menú infantil C/ Lleó, 7. Badalona 
Tel. 93167 18 19 

VALE Norma 

Esther Estrass Estlistes Posat guapa x 1 dia C/ Lleó, 19-21 
Tel. 93 464 75 55 

VALE ells Norma 

Fantasy Store (Disney) Tiquet regal sorpresa C/ Francesc Layret 
Tel. 93  464 17 63 

VALE Norma 

Farmàcia ”Canyadó” Mini lot C/ Pompeu Fabra, 12-
18 
Tel. 93 384 10 04 

Anar-ho a 
buscar 

Marta 

Fotògraf “Edu García” Fotografia Tel. 617 351 596 VALE Dani 
Fruiteria Juan i Pepi 2 Cistells fruita C/ Eduard Marquina, 

23 
Tel. 

Anar a 
buscar-ho 

Dani 

Georgina Gonzàlez 
(il·lustradora) 

Quadre d’ella 667 536 108 Anar a 
buscar 

Marta 

Idilia Food 200 bastonets Nutella  Regalar 
amb 
l’entrada 

Marta 

Jardineria Concepció Tiquet regal planta nen C/ Arnús, 29·  
Tel. 93 384 40 59 

VALE Norma 

Juanma Aguilera 2 Lamines A3 Star War juanmaka81@gmail.co
m 

imprimir Norma 

Marco Gómez Gómez 
(il·lustrador) 

Lamina Star War (@) A3 marcoantoniogomezg
omez@gmail.com 

Imprimir i 
emmarcar 

Norma 

Nelida (il·lustradora) Lamina Star War (yoda) A4 Tacirupeka84@gmail.c
om 

Cal 
emmacar 

Norma 

Perruqueria “Iva-Lex” Tall de cabell nen/a C/ Drac, 3, bloc 3 local 
2. Badalona ·  
Tel.93 384 45 55 

VALE Marta 

Raul Orte (il·lustrador) Lamina Guerrer A3 jraulorte@gmail.com Emmarcar Norma 
Raul Lara (il·lustrador) Lamina Dart Wader A3 

15 punts de llibres 
raullaracomicartist@g
mail.com 

emmarcar Norma 

Restaurant   
“Les Banderes” 

Cistella de begudes C/ Eduard Marquina, 
25 
Tel. 933 890336 

Anar a 
buscar 

Dani 

Restaurant “La Closca” Dinar o Sopar C/ Eduard Marquina, 
29 
Tel. 93 163 22 59  

VALE Marta 

Sarai Pujol “Make Up 
and Hair Artist” 

Tall de cabell o maquillatge Tel. 600 52 87 53 VALE Marta 

Shiro Quiromassatge per nen/a de 
30’ minuts 

C/ Lleó, 19 
Tel. 633 19 87 76 

VALE Norma 

 

 

4. DIFUSIÓ i COMUNICACIÓ 
 

 Cartell AMPA i Cartell Banc de sang (posar els logos i agraïments dels participants).  
PROPOSEM ANAR VESTITS DE SUPE HEROIS, col·laboradors dins del cartell  
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 WhatsApp delegats (Norma): 
o DIVENDRES 4: Anunci del vermut solidari (publicat el cartell sol) 
o DILLUNS 7: Anunci de la venda de tiquets el divendres 11 i recordar vermut dissabte 12  

(publicat en Agenda) 
o DIVENDRES 11: el dia abans enviar fitxes de cada entitat alhora que recordem el vermut 
o (Dema teniu una missió com a superherois! Conegueu les entitats que participen en el 

vermut Solidari 2016! Ah i no oblideu venir disfressats del vostre superheroi favorit!) 
 Xarxes socials (Dani) 
 Mitjans de comunicació locals (Norma): REVISTA TOT: 

o DIV 4 NOV: Difusió del text dins la secció de nens 
o DIV 11 NOV: Informació a l’agenda  

 Flyer/punt de llibre amb totes les entitats per donar el mateix dia. (L’any vinent repartir-lo a 
l’entrada que ens vam oblidar de donar-los)  
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5. TIMING  
5.1. PREPARATIUS 
 Setembre (2 mesos abans) 

o Enviar 1 correu únic a les entitats amb memòria de l’any anterior i amb la proposta 
d’aquest any per fer una previsió de participants. L’any vinent 1 persona que controli totes 
les entitats 

o Buscar patrocinadors: Enviar correu als donants de il·lustracions o regals animant-los a fer 
donatius, també pels botiguers del barri. L’any vinent 1 persona que controli la recollida. 
Posar-nos en contacta amb els de l’any anterior i buscar-ne de nous. 

 Setmana del 24-28 Octubre (2 setmanes abans) 
o DILLUNS 24 OCT: La Sílvia dona els VALES dels regals a tothom perquè tornin segellats per 

les entitats 
o DIMARTS 25 OCT:  Informació a l’escola perquè es pugui treballar amb els alumnes.  Se li 

donarà a la Monica perquè puguin parlar amb els nens del que vol dir el treball associatiu i 
la tasca que fan pels altres i els animin a participar. Entreguem pendrive amb vídeos de les 
Associacions. 

 Setmana del 31-4 Novembre (1 setmanes abans) 
o DIMECRES 2 NOV: Impressió dels cartells 
o DIVENDRES 4 NOV: Es penjarà al blog i es farà correu i WhatsApp genèric el divendres. 
o DIC-DIV: Penjada de cartells x Badalona 
o Norma =  C. Prim cap al centre (Perruqueria Strass - C.Lleó, Fiatc escola d'idiomes (2) Gym 

Titània -  
C. Soledat (ens faran difusió al facebook si els hi envio cartell en pdf), SORLI - C. Germà Juli, 
AXA (vidre porta no puc, des de màrqueting no ens deixen, serà a la paret), Fruiteria C. 
Francesc Layret, Estanc Francesc Layret, Sabater Riera Matamoros, Círcol Catòlic, CAP Marti 
i Julia, Perruqueria Najera, Merceria C. Lleó, Floristeria Concepció - C. Arnús 

o Sílvia = Can Mercader (Farmàcia Pich, Casal avis Can Mercader, AV Can Mercader, AV. Iris, 
Art i Manya, Forn Catalunya, Artur Martorell enviarem també via correu perquè ho pengin 
al seu blog, AV. Margarida Xirgu, tot el carrer Canonge (orgànic, Estanc,  

o Marta i Dani = Sant Jordi (Tots els comerços d’Eduard Marquina: Fruiteria Juan y Pepi, Forn 
Sant Jordi, Congelats, La Coiffure, Farmàcia, Les Banderes, Bar Familiar, Forn Sant Just i 
Condis. Casal d’avis Canyadó, Mercadona, Sorli, Biblioteca, Clarel, CCT Canyadó) I al Taller 
de Música del C. Prim, Valonsadero, Mari (perruqueria). 

o Fer crida de voluntaris a l’AMPA per muntar i desmuntar i per la taula del taller de l’AMPA 
(antifaços) 

o Parlar amb totes les associacions per explicar el funcionament del Vermut (Cadascú amb els 
que ha fet el seguiment)  

 La mateixa setmana (del 7-11 nov): 
o DILLUNS 7 NOV:  AMPA informa del vermut i de la venda de tiquets del divendres 11 
o DIJOUS 10 NOV: Retorn de tots els VALES segellats per les entitats 
o DIVENDRES 11 NOV: Venta de loteria/tiquets del sorteig 
o ORGANITZACIÓ: Preparar lots de regals i recopilació  
o DISSENY:  
o Preparar tiquets de venda i adhesius de les entrades 
o Preparar flyers generals amb una mica de cada entitat 
o Preparar cartells per cada paradeta 

 Divendres 11 (el dia abans): 
o ORGANITZACIÓ: Comprovar-ho tot: Lots pel sorteig.... 
o Demanar projector a l’escola (el tenia espatllat i demanat en Miquel) 
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o Demanar a la Mònica les claus del conserge (al calaix de la seva taula). Preveure totes les 
claus (biblioteca, menjador) 

o Tenir controlat equip de so 
 La setmana després (del 14-17 nov): 

o Penjar al blog els números de sorteig amb els regals corresponents pels que no van venir. 
o Enviar un correu d’agraïment a tots els col·laboradors 
o Enviar correu a les entitats participants amb el resum econòmic i demanar compte corrents 

per fer l’ingrés 

5.2. TIMING FESTA SOLIDARITAT 
9,00h Convoquem voluntaris per muntar-ho tot. Carpes, taules i cadires a la pista (per les associacions) 

9,30h Preparació del BAR i Convocació de les entitats 

10,00h Obrir les portes d’accés del pati per els companys del banc de sang (horari campanya 10,30-14h) 

10,30h INICI FESTA (pel banc de sang) i BAR 

11,00h INICI REAL DE LA FESTA 

 Entrada: Adhesiu + donatiu Nocilla  
 Activitats de cada entitat a les seves paradetes 
 Espai cinema per passar vídeos 
 Tallers sensibilització entitats (AMPA farà el dels antifaços) 

11,30h Conta contes ASPANIN 

12,30h Conta contes ASPANIN 

12,00 Sorteig  (l’hem retardat 12,20h) l’any vinent a les 13h 

13,30h Comencem a recollir 

14,00h Fi del vermut 

6. COST / CAIXA / RESULTATS EN NÚMEROS 
Participants del Banc de sang:  41 donants i 5 no acceptats 

  

total caixa vermut    2016   

  unitat preu Total 

entrades (110 nens+91 nenes) 201  2,00 €   402,00 €  

sorteig (161 tires = 1 talonari + 1/2) 161  2,00 €   322,00 €  

total caixa      724,00 €  

        

aportació AMPA sorteig 8100 x 5 entitats)      500,00 €  

Total recaudació vermut      1.224,00 €  

4 entitats participants (+ banc de sang)      306,00 €  
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cost vermut 2016 

4 marcs fotos (IKEA)  19,96 €  

2 marcs de fotos (IKEA)  7,98 €  

Impressió foto Edu (YOUNGNIAN)  10,00 €  

2 Talonaris sorteig + paper adhesiu (ARAJOL)  12,35 €  

 1 A4 + 1 A3 Impressions il·lustracions (REPROMAR)  3,15 €  

2 A3 Impressions il·lustracions (REPROMAR)  4,20 €  

5 Cartolines (XINOS)  2,50 €  

1 Cartolina i 7 gomes mascares (XINOS)  5,75 €  

1 Velcro (XINOS)  0,75 €  

2 celo doble cara (XINOS)  1,50 €  

2 celo doble cara (XINOS)  1,10 €  

1 velcro + 2 cintes + 4 cartolines (XINOS)  4,35 €  

2 talonaris sorteig (ARAJOL)  3,60 €  

Impressió+cartró foam dels talons entregats a les ONG 30,00€ 

Total  107,19 €  

 

7. POST FESTA 
 

7.1. COSES A MANTENIR 
 Intentar que els de cinquè continuen involucrats amb el bar això ens dona més llibertat i ens 

permet gaudir de la jornada.  
 Mantenir entitats que realitzen activitats físiques i entitats que realitzen conta contes o petit 

teatre. EQUILIBRAR activitats físiques i pintar, teatre....  
 Continuar realitzant els vídeos de les entitats, encara que no han tingut gens d’èxit la sala de 

cinema durant la jornada, ha servit a l'escola per poder treballar el tema.  
 Involucrar els comerços del barri, el sorteig estat un èxit.  
 Que la gent vingui disfressada 
 Intentar publicitar-nos al TOT 
 El timing ha estat be les 12h es el moment de màxima afluència per tant el sorteig s’ha de fer més 

tard (13h) però mirar com fer-ho més àgil. 
 Fer els dos cartells de l’AMPA i del Banc de sang 
 Enganxada de cartell pel barri 
 Reunió 2 setmanes abans amb l’escola per informar de les entitats, donar-los el material per 

treballar... Aquest any ha estat un èxit la participació de l’escola, tots els cursos han treballat una 
entitat. 

 Tenir plan B per tema clima (porxos, menjador i biblioteca). 
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 Fer fitxes de cada entitat i penjar-les el dia de la festa a cada entitat + enviar-les per WhatsApp el 
dia abans 

 

7.2. COSES A MILLORAR 
 DIFUSIÓ:  

o Ok a la difusió de cartells i whats de venda de tiquets  
o Ok a l’enviament de la fitxa de cada entitat, però el flyer del mateix dia no cal perquè 

enviem la fitxa el dia abans 
o La TV de Badalona va passar de nosaltres (:[, potser l’any vinent tenim sort) 
o Repetir la fitxa de cada entitat: Qui som? Que feu? Que pots fer tu? 
o Fer una recerca d’entitats amb temps i diversificar les causes  

 Organització: 
o Recerca amb temps de les entitats per intentar lligar millor 
o Fer un seguiment de les entitats mes ordenat. 
o Enviar un correu uníson a totes les entitats alhora amb el missatge de benvinguda i enviar 

la fitxa perquè ens la tornin omplertes. 1. QUI SOM? 2, QUE FEM? 3. QUE POTS FER TU? 
 CONTACTE 

o Enviar un correu la mateixa setmana per recordar 
o Estar alerta de tancar les portes de reixes del pati de dalt perquè la gent passi per l’entrada 

on tenim la paradeta de donatius 
o Entrada del Banc de sang per la porta de baix (obrir les portes metàl·liques del cole fins el 

porxo) 

 

7.3. NOVES PROPOSTES 
 Tancar dates amb els star props per l'any vinent. Proposo: 28 d’OCTUMBRE o 11 de NOVEMBRE 

2017  
 Entitats que van caure al 2016 i a tenir en compte l'any vinent 2017: 

o ESQUIMA, Salut mental (Celeste / esquima@esquima.org  / Tel. 618 60 61 91) 
o Enriqueta Vilavecchia (www.fevillavecchia.es/es/) 
o Pallapupes 
o ACNUR 
o Alguna cosa d’animals / Galgos 112 
o Contactar amb possat la gorra 
o Potser repetir 1 d’aquest any i intentar amb temps tancar les noves.  

 Empreses, botigues o persones que volen participar en les donacions: 
o Sílvia Pallisera (Escola de ballet) 
o El Piano (bar-vermuts) 
o S'han ofert la Rosa "Mama de la Lua" regala un massatge  
o i el pare de la Norma ens donarà quadres 

 Cal fer difusió a tot el ple de polítics. Si va venir el Pastor per veure-ho publicat en el TOT i perquè 
és amic de’n Manuel, podem mirar d’arribar als altres. Ens interessa per altres causes (PILA) i que 
ens coneguin i ens “visquin”. 

 Fer seguiment o saber que faran amb els diners que han recollit 
 Penjar els vídeos de les entitats i el resultat econòmic al blog i xarxes. A canvi de no fer el Home 

cinema el dia del vermut 
 A QUE DESTINARAN ELS DINERS?  
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o ASPANIN: destinarem els diners recaptats a adaptar el lavabo de la nostra nova oficina a 
persones amb mobilitat reduïda. 

o ESABAR SAHARAUI BADALONA: 
o MUEVETE! POR LOS QUE NO PUEDEN: 
o PEDALEJA PER UN SOMRIURE: 

8. CORREUS ENVIATS/NOTA DE PREMSA 
8.1. INVITACIÓ A LES ENTITATS 
Bon dia, 

Escrivim des de l'AMPA de l'Escola Lola Anglada de Badalona per convidar-vos a la nostra segona edició 
del vermut "Sigues un super-heroi", que tenim programada per finals d'Octubre. Una jornada solidària amb 
la que l'any pasat varem obtenir un gran èxit, apropant els nens a la realitat que ens envolta, ensenyant a 
compartir allò que tenim i valorant allò que els altres no tenen.  

Ja fa dos anys que treballem en el projecte, "Els Vermuts del Lola", un projecte familiar impulsat per l’AMPA 
que té lloc un dissabte cada mes i que pretén ser un punt de trobada per a adults i infants. Els Vermuts es 
fan a l’escola amb l'ànim de fomentar aquesta tradició de casa nostra que sempre ha funcionat com un 
moment per compartir vivències i estar informats de tot allò que passa al nostre voltant.  

La darrera edició vam comptar amb l'ajuda de grans ilustradors, Òscar Climent, Joan Turu, Eva Armisén, 
Albert Navarro, Georgina González, Raúl Orte...i plegats vam poder donar una petita empenta i tot el nostre 
suport a aquelles associacions que van decidir participar a la jornada.  

Si voleu veure què hem fet en anteriors edicions d'Els Vermuts podeu visitar https://ampalolaanglada. 
wordpress.com/2015/11/24/el-vermut-solidari-aconsegueix- recaptar-780e-gracies-a-la- vostra-
participacio/ .  

No cal dir que si no podeu acompanyar-nos en aquesta ocasió, esteu convidadas a visitar-nos en qualsevol 
dels propers. 

Moltes gràcies per avançat i fins aviat! 

 

8.2. INVITACIÓ A PARTICIPAR "SHOW" 
Buenos días,  

Os escribimos desde el AMPA de la escuela Lola Anglada de Badalona, manteníamos contacto con Francisco 
Fernan, Paco, pero nos ha comunicado que el nuevo relaciones públicas de la asociación es Paco Badot, así 
que... 

Hola Paco,  

El pasado año os invitamos a participar en nuestra segunda edición del vermut solidario "Sé un súper 
héroe", que se celebro el pasado día 12 de Noviembre, pero teníais todas las fechas cerradas excepto el 10 
de diciembre y fue imposible contar con vosotros. Por ello este año queremos adelantarnos y cerrar 
vuestra asistencia al vermut solidario del próximo curso 2017, os hacemos una propuesta de fechas para 
que la valoréis,  

 Sábado 28 de Octubre de 2017 
 Sábado 11 de Noviembre de 2017 
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La jornada solidaria se celebra durante la mañana, entre las 10:30 y las 14.00. Sabemos que vuestra 
asistencia moverá a grandes y pequeños a asistir, y conocer así las entidades que nos acompañan e incluso 
animarse a realizar una donación de sangre. 

Nuestros vermuts son una jornada solidaria, año tras año nos sorprendemos con el éxito obtenido y la 
solidaridad de los que nos rodean, con ellos queremos acercar a a los niños a la realidad que nos envuelve 
enseñándoles a compartir aquello que tenemos y valorando aquello que los demás no tienen.  

Este es el tercer año que trabajamos en el proyecto "Els vermuts del Lola", un proyecto familiar impulsado 
por el AMPA que tiene lugar un sábado de cada dos meses y pretende ser un punto de encuentro entre 
adultos y niños. Realizamos los vermuts con el animo de fomentar esta tradición tan de casa, que siempre a 
funcionado como  un momento para compartir vivencias y estar informados de todo aquello que ocurre a 
nuestro alrededor. 

En nuestras ediciones hemos contado con la ayuda tanto de grandes ilustradores, Raúl Orte, Raul Lara, 
Juanma Aguilera, Oscar Climent, Nelida, Georgina González, Eva Armisén, Albert Navarro.. como de los 
comercios de proximidad, que de forma desinteresada nos han ofrecido su trabajo para poder sortear 
objetos y vales maravillosos. 

Si queréis ver qué hemos hecho en ediciones anteriores podéis visitar nuestro 
blog, https://ampalolaanglada. wordpress.com/,  pronto colgaremos los resultados de nuestro 
último vermut.  

Gracias! Quedamos a la espera de vuestra respuesta. 

 

8.3. MAIL A IDILIA FOODS 
Bona tarda Sergi,  

Tenim el teu contacte com a treballador d'Idilia a través de la Marta, mare d'en Martí, però no volem que 
això et comprometi a res. 

El darrers tres anys Idilia, abans Nutrexpa,  ha col·laborat amb la nostra festa de fi de curs fent-nos arribar 
"nocisticks" que repartim a totes els alumnes del centre. Voldriem saber si aquest any també podem 
comptar amb vosaltres per fer aquesta o un altre aportació similar.  

La festa es celebrarà el proper Dissabte 10 de Juny. Quedem a la espera de la vostra resposta. Gràcies per 
avançat! 

Salut! 

8.4. CORREUS D’AGRAIMENTS 
Correu a les entitats participants donant resultats en números: 

Hola  amics, 

 Us volem donar les gràcies un cop més a totes les entitats que vau participar: ASPANIN, BANC DE SANG, 
ESABAR SAHARAUI BADALONA, MUÉVETE POR LOS QUE NO PUEDEN i PEDALEJA PER UN SOMRIURE, per 
haver donat un “sí” com a primera resposta, per haver organitzat les vostres activitats/tallers i amb tanta 
participació i, sobretot, perquè sou els veritables superherois quotidians. 

Estem molt contents de la participació i solidaritat de la gent, gràcies als donatius (entrada) i al sorteig vam  
recaptar 724€, als que hem de sumar els 100 € per entitat que aporta l’AMPA per la qual cosa hi ha un total 
de 1.224€ per repartir: 
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Cal tenir en compte que el Banc de sang és l’única entitat que no rebrà cap donatiu perquè no està permès, 
però van mostrar la seva satisfacció per haver aconseguit 41 donacions (5 mes que l’any anterior) i a més es 
van recuperar molts donants que feia molt de temps que no ho feien. 

En breu, farem arribar a cadascuna de les entitats l’import corresponent via transferència, és per aquest 
motiu que us demanem que ens feu arribar el vostre número de compte responent a aquest mail. 

Us agrairiem també que ens feu arribar una petita explicació del que fareu amb els diners recaudats, 
d'aquesta manera podriem informar a les families que van participar a la nostra jornada solidaria d'on van a 
parar la seva donació. 

Ja sabeu el que ens agrada dir: “Construint l’escola, construïm el món”. Un dels nostres objectius era que 
els nostres fills fossin conscients de la importància d’ajudar a qui més ho necessiten, i en aquest aspecte, a 
més, vam aconseguir la col·laboració de l’escola que ha treballat el concepte de solidaritat durant les hores 
de tutoria que van tenir la setmana passada. De ben segur que tots han tret algun tipus d’aprenentatge que 
els farà més conscients del que passa al seu voltant i de les eines que poden fer servir per millorar-ho. 

Després de l’experiència podem dir amb tota seguretat que us esperem l’any que ve amb les mateixes 
ganes. 

Us enviem una gràfica perquè pugeu veure el resum en números del vermut solidari.  

8.5. Correu a les entitats per convidar-les a l’entrega de xecs 
 

Benvolguts,  

Volem fer-vos una proposta. Amb l'ànim de donar-li solemnitat a l'entrega dels diners recaptats al Vermut 
Solidari us convidem al proper Vermut que celebrarem el 17 de desembre amb motiu del concert "Nadales 
Swing" a càrrec de la "Lola's Band", la banda de música formada per mares i pares de l'escola. 

Hem pensat que després del concert podriem fer-vos entrega d'un xec gegant amb la quantitat que rebreu, 
i d'aquesta manera podrem agraïr-vos la vostra presència, donar-vos més visibilitat i tenir l'oportunitat 
d'explicar a les famílies on anirà la donació que han fet entre tots. 

Esperem amb molta il·lusió que ens torneu a acompanyar en aquesta ocasió. Si us plau, confirmeu-nos si us 
aniria bé per tal d'organitzar-ho. 

 Gràcies i fins aviat! 

 Salut! 

 

8.6. NOTA DE PREMSA 
Els vermuts del Lola 

Quan parlem de vida social i tradició l’hora del vermut sempre ha estat un moment que hem fet servir com 
a excusa per compartir vivències amb amics i família. És el temps que dediquem per saber com li va a la 
gent que de veritat ens interessa, o el moment ideal per relaxar-nos, gaudir i arrencar riures i somriures. 

A l’AMPA del Lola Anglada defensem les tradicions, i qualsevol excusa és bona per fomentar la comunicació 
i la relació entre famílies, alumnes i mestres. Per aquesta raó ara fa tres cursos vam posar en marxa el 
projecte “Els Vermuts del Lola”, amb l’objectiu de disposar d’un punt de trobada per adults i infants on 
poder compartir les activitats que desenvolupa l’AMPA i a més oferir activitats lúdiques i culturals. 

Des de llavors, hem organitzat vermuts per informar a les famílies de com la PILA (Plataforma pro Institut 
Lola Anglada) està treballant i negociant la creació del tant necessari institut al nostre districte. Hem fet 
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vermut per explicar com funciona el projecte de socialització de llibres de l’escola, posant l’accent en els 
valors que comprèn aquesta acció, i no tant sobre l’aspecte econòmic. Hem dedicat vermuts als avis, peces 
indispensables a les nostres famílies, i també a Sant Jordi, entregant els premis dels nostres propis Jocs 
Florals Familiars. I hem sigut capaços també de posar en marxa un Vermut Solidari per fer difusió de la feina 
feta per entitats sense ànim de lucre i col·laborar econòmicament amb les seves causes.  

El nostre primer Vermut Solidari el vam fer el curs passat, amb una fireta d'entitats on cadascuna, 
mitjançant activitats o tallers, donava a conèixer la seva tasca a les famílies. A més, vam comptar amb la 
unitat mòbil del Banc de Sang, aconseguint un gran número de donacions, i, el que potser és més 
important, recuperant donants que feia molt de temps que no ho feien. L’AMPA va col·laborar de diverses 
maneres: ajudant al muntatge i desmuntatge de les paradetes, obrint un bar a benefici de les entitats, 
organitzant un sorteig solidari i fent una important aportació econòmica. Cal remarcar que tot el recaptat 
es va repartir equitativament entre les entitats que hi van participar (a excepció del Banc de Sang que mai 
accepta donatius). Un dels nostres objectius era que els nostres fills fossin conscients de la importància 
d’ajudar a qui més ho necessiten, i en aquest aspecte, a més, vam aconseguir la col·laboració de l’escola 
que va treballar el concepte de solidaritat durant les hores de tutoria que van tenir la setmana anterior.  

Va ser una experiència molt enriquidora per AMPA, alumnes, escola i entitats, i per aquesta raó hem decidit 
repetir. El proper 12 de novembre a partir de les 10:00 a l’escola Lola Anglada (Riera Canyadó, 53), 
arrencarà el Vermut Solidari d’enguany repetint el lema “Sigues un superheroi”. Ser un superheroi implica 
ajudar a tots aquells que ho necessiten i col·laborar en qualsevol causa que millori aquest món, per tant 
defensem la idea de que tothom podem ser superherois. 

Aquest any anem més enllà i hem demanat a les entitats que organitzin activitats més vivencials, de 
manera que nens i adults puguem entendre i fins i tot viure en primera persona les dificultats a les que 
s’enfronten els membres de les associacions. Ens acompanyaran: 

 ASPANIN. Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies 
 ¡Muévete! Por los que no pueden. Esport adaptat i ajuda a les malalties minoritàries 
 Esabar Saharaui Badalona. Pro refugiats del Sàhara 
 Pedaleja per un somriure. Foment de l’esport i la solidaritat 
 Banc de sang i teixits 

Tornarem a gaudir d’un matí solidari on us convidarem a donar sang i col·laborar amb les entitats 
esmentades, però sobretot fent-ho en un ambient lúdic i festiu i amb la possibilitat d’emportar-vos a casa 
un obsequi gràcies al sorteig, que aquest any encara és més gran. A més de les làmines aportades per 
alguns artistes que han volgut repetir aquest any (algunes d’edició limitada), estem molt agraïts amb molts 
comerços que han volgut sumar-se aportant regals per sortejar: lots de fruita, begudes, o productes de 
farmàcia, sopars, esmorzars, berenars, sessions de bellesa, de fotografia, o fins i tot matrícules per 
acadèmies d’idiomes o cursos teòrics d’autoescola. Tot amb l’únic objectiu d’ajudar a les entitats 
participants. 

Us animem a que participeu, i a que ens ajudeu a repetir allò que a la nostra AMPA no ens cansem de dir: 
construint l’escola, construïm el món. 

 

 


