
 
 
 
 
 
 
AGR AÏ ME NT P E R  LA COL·LAB OR ACI Ó  
D E LS CE NTR E S E D UCATI US 

Ge n e r  d e  2 0 2 3  
 
 
Des de Càritas Mallorca ens posem en contacte amb el vostre Centre Educatiu per a 
agrair de tot cor la vostra col·laboració durant el mes de Desembre amb la campanya 
de Nadal de Càritas “Només l'amor l'il·lumina tot” i, en concret, amb la iniciativa del 
“REBOST”. 
 
Gràcies a la vostra generositat, moltes famílies han pogut obtenir un suport per les 
necessitats bàsiques d'alimentació i higiene des dels  nostres Centres de Distribució 
d'Aliments. 
 
Volem que el nostre agraïment arribi a tota la comunitat educativa, des de la direcció 
del centre, per apostar en campanyes solidàries i en el missatge d'esperança de Càritas, 
els/les mestres que han promogut aquesta iniciativa, fins a els infants i les famílies que 
l'han fet possible.  
 
Gràcies per transmetre els valors de la solidaritat i del compartir, per ser llum 
d'esperança que il·lumini en aquests temps tan complexos i per fer que l’escalfor del 
naixement de Jesús hagi arribat a més llars. 
 
Sapigueu que les nostres portes romanen sempre obertes a la vostra col·laboració i 
sensibilitat per a que junts puguem somiar en una societat més justa i solidària. 
 
Gràcies de tot cor! 
 
 
 
 
Esther Romero Laínez 
Directora de Càritas Mallorca  
 
 

 

Per a més informació de campanyes:comunicacio@caritasmallorca.org 

mailto:comunicacio@caritasmallorca.org


 
 
 
 
 
  

AGR AD E CI MI E NTO P OR  LA COLAB OR ACI ÓN  
D E  LOS CE NTR OS E D UCATI VOS 

E n e r o  d e  2 0 2 3  
 

 

Desde Cáritas Mallorca nos ponemos en contacto con vuestro Centro Educativo para 
agradecer de todo corazón vuestra colaboración durante el mes de Diciembre con la 
campaña de Navidad de Cáritas “Solo el amor lo ilumina todo” y, en concreto, con la 
iniciativa del “REBOST”. 

Gracias a vuestra generosidad, muchas familias han podido obtener un apoyo a las 
necesidades básicas de alimentación e higiene desde  nuestros Centros de Distribución 
de alimentos. 

Queremos que nuestro agradecimiento llegue a toda la comunidad educativa, desde la 
dirección del centro por apostar en campañas solidarias y en el mensaje de esperanza 
de Cáritas, los/las maestros/as que han promovido esta iniciativa hasta los/las niños/as 
y las familias que la han hecho posible.  

Gracias para transmitir los valores de la solidaridad y del compartir, por ser luz de 
esperanza que ilumine en estos tiempos tan complejos y por hacer que el calor del 
nacimiento de Jesús haya llegado a más hogares. 

Sabed que nuestras puertas permanecen siempre abiertas a vuestra colaboración y 
sensibilidad para que juntos podamos soñar en una sociedad más justa y solidaria. 

¡Gracias de todo corazón! 

 
 
 
 
Esther Romero Laínez 
Directora de Càritas Mallorca  
 

 

Para más información de campañas:comunicacio@caritasmallorca.org 
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