La fàbrica de les
il·lusions 2016
REPTE SOLIDARI A BENEFICI DE PROJECTES
INFANTILS A HOSPITALS I ENTITATS SOCIALS
T’imagines un nen sense il·lusions? Nosaltres, tampoc.
Per això et proposem participar en un repte educatiu
apassionant que t’impressionarà. Suma-t’hi!
LES FRANQUESES DEL VALLÈS – MATADEPERA - SABADELL
 13 de desembre, a les 20 hores – Les Franqueses del Vallès (escola Joan Sanpera)
 15 de desembre, a les 20 hores –Matadepera (escola Torredemer)
 20 de desembre, a les 20 hores) – Sabadell (Escola Miquel Martí i Pol)

1.

Instruccions
Què farem? Primer us ensenyarem com crear “espais màgics”.
Fins aquí et podem explicar. I us presentarem propostes de
regals fantàstiques que us deixaran “bocabadats”. Seran
propostes per nens, adults, famílies, parelles... La segona part
serà el gran repte. Prepareu-vos per riure i gaudir!

2.

A qui va dirigit? Només hi ha dues

condicions per poder assistir: ser adult i voler fer
feliç a un nen. La fàbrica de les il·lusions s’adreça
a totes les persones des dels 16 anys en
endavant. Tothom podrà trobar una idea de regal
màgic i junts podrem assolir el gran repte.

3.

Quina és la finalitat? L’entrada serà solidària i té un preu de

15 euros. Els beneficiaris seran hospitals catalans, hospitals
infantils del projecte Helping Hands d’ILERI i entitats socials de
Catalunya. Junts podem fer realitat les il·lusions dels nens amb
més necessitats. Tots anem de bòlid però... i si fossin els
nostres nens? Si us plau, suma-t’hi! Ells ens necessiten.

4.

Inscripcions i donacions: Les inscripcions es poden fer fins

el 13 de desembre a info@ileri.cat o per whatsapp/trucada al
660.969.001 o 677.734.820, indicant el vostre nom i cognom i el taller
al que us voleu apuntar (municipi). Si no podeu assistir, però voleu
participar, podeu fer la vostra donació al compte de l’Associació
educativa sense ànim de lucre ILERI, ES10 0081 0900 8900 0388 5598

