Benvolgut Company/a:
T’escrivim de part del l’escola Arrels, escola de la que vas marxar ara fa
aproximadament 25 anys. Te’n recordes? Hem pensat que és un bon moment per
celebrar i retrobar-nos.
Alguns ens hem mantingut en contacte i fins i tot ens hem vist alguna vegada, d’altres
ens hem perdut la pista però, tanmateix, ens recordem amb molta estimació i ens
agradaria poder veure’ns i compartir el que hem viscut tots aquests anys.
És per això que et volem convidar a una trobada d’Antics Alumnes Arrels (San Pio
X”) de les promocions nascudes en els anys 1977 i 1980.
Dissabte dia 26 d’octubre de 2019 a les 18,30h al “cole”.
Tindrem ocasió, de posar-nos al dia, visitar l’escola i de xerrar mentre mengem alguna
cosa junts.
L’Arrels us espera amb les portes obertes i el seu cor encantat de retrobar-vos de nou
entre les seves parets carregades d’història i d’històries.
Vols venir? Doncs fes el següent:
1. Confirma la teva assistència via e-mail: aaarrels@aaarrels.org Especifica l’any de
naixement, nom i cognoms.
2. Ens agradaria convidar-vos, però som una associació petita i no tenim els recursos
econòmics com per poder fer-ho! Us demanem que col·laboreu amb 20€ per cobrir
les despeses (inclou obsequi de record, i soparet informal). Podeu fer un ingrés al
següent compte del Banc de Sabadell: ES76 0081 1675 2000 0100 7911, poseu el
vostre nom per saber qui fa l’ingrés i envieu comprovant!
També podeu fer el pagament el mateix dia, però millor si el feu prèviament.
3. Si és possible fer-ho abans del 18 d’octubre.
Finalment volem demanar-te que si estàs en contacte amb companys/es de la teva
classe, facis difusió per a que arribi aquesta convocatòria a tothom. Nosaltres tenim les
adreces de quan éreu alumnes de l’escola, i potser molts heu canviat de domicili o
altres circumstàncies que poden fer que no arribin a destinatari.
Tanmateix, si tens fotos o qualsevol proposta que puguem aprofitar per organitzar
aquesta trobada no dubtis en fer-nos-la arribar, sou els “protas” i volem que us sentiu
com a casa.
Ens podeu trobar a la pàgina web www.aaarrels.org i a facebook, contacteu amb
nosaltres al nostre mail.
Ens veiem el 26 d’octubre!
Ens fa molta il·lusió retrobar-nos. Una forta abraçada
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