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A TODAS LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS DEL CEIP “MAX AUB” 
Representantes de la Comunidad Educativa del CEIP “Max Aub”, conocedores de la precaria 
situación del “BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA”, se ha puesto en contacto con esta 
entidad para ofrecer nuestra colaboración. 
Nos comentan que cada vez son más las familias que acuden al banco de alimentos, familias 
afectadas por el paro, reducción de salarios y necesidades básicas por cubrir, personas que 
luchan por la supervivencia. 
Mostremos nuestra solidaridad, principio ético, que debería consolidarse en nuestra 
sociedad en todos sus estamentos. 
El CEIP “Max Aub” recogerá alimentos no perecederos tipo:  cereales, azúcar, sal, aceite, 
botes de conserva, potitos, leche de continuación, cereales para niños, arroz, legumbres, 
pasta, harina, ... NADA FRESCO. 
Esta campaña de recogida de alimentos  se realizará de 9 a 15h en el vestíbulo del colegio y 
terminará el miércoles 19 de junio 2013. 
 

Muchas gracias a todos por vuestra generosa colaboración.  
 

  La Directora 
Valencia,  11 de junio de 2013. 
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A TOTES LES FAMÍLIES DELS ALUMNES DEL CEIP “MAX AUB” 
Representants de la Comunitat Educativa del CEIP “Max Aub”, coneixedors de la 
precària situació del “BANC D'ALIMENTS DE VALÈNCIA”, s'ha posat en contacte amb 
aquesta entitat per a oferir la nostra col·laboració. 
Ens comenten que cada vegada són més les famílies que acudeixen al banc 
d'aliments, famílies afectades per la desocupació, reducció de salaris i necessitats 
bàsiques per cobrir, persones que lluiten per la supervivència. 
Mostrem la nostra solidaritat, principi ètic, que hauria de consolidar-se en la nostra 
societat en tots els seus estaments. 
El CEIP “Max Aub” arreplegarà aliments no peribles tipus:  cereals, sucre, sal, oli, 
bots de conserva, potitos, llet de continuació, cereals per a xiquets, arròs, llegums, 
pasta, farina, ... RES FRESC. 
Aquesta campanya d'arreplega d'aliments  es realitzarà de 9 a 15h en el vestíbul del 
col·legi i acabarà el dimecres 19 de juny 2013. 
 

Moltes gràcies a tots per la vostra generosa col·laboració.  
 

  La Directora 
València,  11 de juny del 2013. 
 

 

 

 

 

 

 
 


