
Ens agradaria ser un grup molt nombrós: comptem amb vosal-
tres, pe�ts i grans, amb els vostres amics, veïns, ...  

tothom hi està convidat.  

El rècord de par�cipació és de 533  
par�cipants. Ho superarem? T’esperem 

 

NOM/S: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
DONATIU: ___________________   
(5 € persona, si sou més de 3 persones opcional per la resta de membres) 

Tallar per aquí 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

#samsamroda2016 
Hi haurà un concurs fotogràfic a Instagram.  

Heu d’u�litzar el hashtag de la jornada. 

CONCURS FOTOGRÀFIC 

Un cop finalitzada l’ac�vitat hi haurà  
un pe�t refrigeri pels assistents 

FULL D’INSCRIPCIÓ 

Recordeu portar el casc! 

#samsamroda2016 

(si sou més de 3 persones opcional per a la resta de membres) 



Sam Sam, 20 d’abril del 2016. 

 
Es�mats amics de l’Escola Pia de Caldes :  

alumnes, mestres, pares i mares, i altres col·laboradors 
 

Estem al corrent de la vostra nova PEDALADA! Això és fidelitat, constància i altres moltes 
coses! Això és Pasqua i és Vida! De tant en tant organitzar una festa de l’ESFORÇ, una festa 
solidària en la que cada pas té un sen�t (cada pedalada) i a més es fa en la Joia i la Fraterni-
tat…això és fantàs�c ! 
Es�gueu segurs que nosaltres també par�ciparem en certa manera a la vostra PEDALADA. 
Perquè des del principi d’aquest curs considerem aquest nou any escolar com una marxa 
amunt o endavant, cap a cims (amb molt d’esforç), però també amb bones baixades que ens 
omplen de joia i entusiasme. En aquest recorregut hem viscut ja dos trimestres amb molts 
bons moments i també amb les dificultats que mai no manquen (però que sempre intentem 
de superar). Dels bons moments podem parlar de les festes, essent cadascuna diades de 
fraternitat i de molta alegria. Així van ser les de Sant Josep de Calassanç al novembre, la de 
Nadal, la del Carnestoltes i la del final del segon trimestre (Pasqua). Us enviem fotos de totes 
elles.  
També podem ficar en la nostra PEDALADA l’esforç que estem fent per POSAR UNA CARA 
MÉS BONICA A LA NOSTRA ESCOLA. Hi hem fet bones millores : reconstrucció dels dos murs 
que havien quedat pe�ts a causa de les inundacions i deixaven l’escola en total inseguretat ; 
arreglar i renovar les instal·lacions elèctriques; repintar parets, finestres, portes, passadis-
sos, sostres, pissarres… Renovar els pupitres. Comprar nous ordinadors (ja en tenim 16, o 
sigui que assegurem que cada dos nens puguin tenir almenys un ordinador), comprar nous 
llibres… Us dic això perquè compar�u la nostra joia i perquè sabeu on van a parar les vostres 
pedalades. Elles par�cipen a fer possible aquesta escola nova i millor que tots volem i que 
serà la que farà també possible un Sam Sam millor, un Senegal millor, un món nou i millor. 
US DONEM LES GRACIES I…SEGUIM PEDALANT AMB VOSATRES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Com a “post data” us adjunto una part dels nostres projectes de futur perquè sapigueu que 

la VIDA I L’ENTUSIASME ENS PORTEN A ANAR SEMPRE ENDAVANT: 

Un de molt maco i ambiciós és el de CONVERTIR un abocador d’escombraries que tenim 

just al costat de l’escola en HORTS. De moment amb motobombes estem disminuint 

l’aigua de la zona (son com aiguamolls); després vindrà la neteja i al final el conreu. 

LA NOSTRA ESCOLA COMPTA TENIR UNA PARCEL.LA a més d’una vintena de famílies 

que també 8ndran les seves. 

Seguir en la lluita contra les inundacions i canviar el terra d’algunes classes on l’aigua 

ens entra des de baix, per les rajoles; les hem de canviar i abans impermeabilitzar el 

sol... 

Millorar la biblioteca amb nous llibres infan8ls. La lectura té una importància capital per 

nosaltres.  

Formar una coral infan8 i un grup de teatre. De fet, ja existeix el segon, però voldríem 

equipar-lo degudament.  

N’hi ha prou, oi? Somiar no estar prohibit, ans al contrari perquè ens perennitza l’entusias-

me...   

Ferran Sans, escolapi, director de l’escola KALASANS de Sam Sam 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

El proper diumenge 8 de maig, organitzem la V Pedalada Solidària, 

“SAM SAM, RODA”, gràcies a la comissió formada per pares, mares, pro-

fessorat i amics de l’escola. L’objec�u d’aquesta pedalada és con�nuar 

amb el suport econòmic a l’Escola Kalasans de Sam Sam a Dakar (Senegal) 

amb qui estem agermanats des de fa molts anys, i treballar la solidaritat 

com a valor fonamental d’una societat que vol millorar el món on vivim.  

Us hem adjuntat una carta del director de Sam Sam. 

INSCRIPCIONS 

A les secretaries de l’escola del 25 d’abril al 6 de maig  

i al vesQbul de l’escola (primària)  

de 5 a 6 (del 28 d’abril al 6 de maig)  

i també el dia de la pedalada.  
Us demanem, però, que feu la inscripció  

an�cipada per ges�ó organitza�va. 

 

Dona�u: 5€  

(si sou més de 3 persones opcional per a la resta de membres) 
Hi ha la possibilitat de col·laborar a la fila 0, si no podeu assis�r-hi. 

 
Hora de sor�da: 10 ma@. Porta entrada pa� infan�l (carrer P. Poch 15) 

Recorregut 1: Avda. Fontcuberta – Av. Xalabarder – c. Montserrat –  

c. Pi i Margall – C. P. Poch. Aproximadament 2,5 km. 

 

  

 

Recorregut 2: El recorregut 2A  es con�nua fins a la Torre Marimon per 

camins interiors aproximadament fins a la depuradora. (7,5 km) i s’espera 

el grup 2B al camp de futbol de la torre.  

Un cop arribem a l’escola els més pe�ts �ndran  

una gimcana amb bicicleta a l’interior del pa�. 


