
PROJECTE “Campanya Nadal 18” ESCOLA PIA – SOS REFUGIADOS 
 
GUIÓ PRESENTACIÓ PROJECTE ESCOLA PIA I SOS REFUGIADOS 
 

1. Sabeu que vol dir refugiat?? 
 
És una persona que no pot viure en el país on va néixer i ha de marxar, pot ser per una 
guerra o perquè el persegueixen per les seves idees o raça. Us heu trobat mai en 
aquesta situació? Coneixeu algú que s’hi hagi trobat? 
 
Actualment hi ha molts països que estan en guerra i per tant les persones que 
acostumaven a viure en aquests països ja no hi poden viure i han de marxar fent llargs 
camins per arribar a un lloc segur, dos exemples d’aquests països són: Síria i 
Afganistan, però n’hi ha molts més. 
 
Nosaltres us volem presentar una oportunitat per a poder ajudar a aquestes famílies a 
poder viure una mica millor en el lloc on es troben actualment, Grècia. A ells els 
agradaria poder venir a Catalunya o altres països d’Europa, però ara mateix no es 
poden moure d’on són I és per això que els volem enviar productes que els arrenquin 
un somriure. 
 

2. Qui som Sos Refugiados i què fem per les persones refugiades? 
 
Per això us volem presentem l’entitat de SOS Refugiados, aquesta comptava amb un 
edifici al centre d’Atenes que feia la funció de Centre de Dia amb una part pels grans, 
una guarderia pels més petits, classes d’anglès, de grec i de castellà, etc. També 
donava assessorament jurídic i psicològic pels refugiats i menjar per a les persones 
més necessitades. Actualment el centre s’ha traslladat i comparteixen espai amb una 
altra entitat per falta de recursos.  
 
Per tal que aquest projecte pugui continuar, us volem demanar el vostre ajut!! 
 
Al Victoria Social Center, nom que té el projecte de Sos Refugiados a Atenes,  es 
reparteixen menjars per unes 3200 persones de forma diària. El producte fresc es 
compra directament a Grècia, però la resta els podem enviar des d’aquí aportant el 
nostre petit gra de sorra en aquest gran projecte. 
 
També dóna el servei de guarderia  i per tant en el centre coneixem a molts nens i 
nenes que no saben el què és rebre un regal, podem fer que aquest Nadal 18 sigui un 
Nadal que recordaran per la resta de les seves vides aportant, de nou, el nostre gra de 
sorra amb un petit regal que arrenqui el somriure d’un dels nostres petits i petites. 
 
Finalment també comptem amb infants que encara no han descobert on viuen, ni qui 
són, ni d’on vénen, aquests són els més petits de la comunitat, els que encara no 
parlen. A través de productes de lactància, volem aconseguir que els més petits algun 
dia descobreixin i puguin canviar aquest món i fer-ne un de millor.  
 



3. Què podem aportar com a estudiants de l'Escola Escola Pies? 
 
Voleu saber qui són aquestes persones? Quin idioma parlen i com els podem ajudar? 
Animeu-vos a participar, ajuda’ls, ajudem-nos! 
 
A continuació us presentem les tres recollides que pensem, serien útils per a fer. 
Primer de tot, llegiu la piràmide que teniu a sota i anem pensant a quin estadi es troba 
cada necessitat de la recollida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Piràmide de Maslow 

 
Em sabries dir en quin d’aquests estadis ens trobem en cada una de les recollides que 
es proposen? I en quin estadi ens trobem les persones en el nostre país?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



CAMPANYA RECOLLIDA ALIMENTS 
 
 

Primer nivell piràmide Maslow: FISIOLOGIA 

 
Per a tots i totes de nosaltres menjar cada dia és una acció que fem d'una manera fàcil 
i sabrem que la tindrem cada dia. Podríem dir que per nosaltres és una necessitat, 
perquè ho necessitem per a viure, per estudiar, anar a l’escola, fer esport, etc., però és 
una necessitat que tenim coberta, la tenim assegurada, sabem que cada dia 
menjarem. 
 
Moltes persones al món no saben si tindran menjar o no quan s'aixequen al matí i 
moltes saben de ben segur que no en tindran. Per tant , per a molta gent, l'alimentació 
és una necessitat bàsica no coberta, no és accessible. 
 
El nostre projecte Victoria Social Center a Atenes (Grècia), vol continuar donant de 
menjar a 3200 persones que no tenen diners ni accés a l’alimentació. Sos Refugiados 
els hi dóna l'opció de tenir aliments per poder cuinar i menjar per a famílies completes.  
 
Els productes frescos com carn, peix, llet,  els podem comprar a Grècia amb diners de 
donacions de persones, però els altres productes els podem portar des d'aquí. Ens 
ajudes a que les persones refugiades que van al Victoria Social Center tinguin menjar i 
poder així cobrir una necessitat fisiològica bàsica?? 
 
Llista de productes que necessitem: 
 

- Oli 
- Sucre 
- Pasta 
- Cigrons i mongetes (cuinats).  
- Arròs 
- Blat de moro en conserva 
- Pèsols en conserva 
- Galetes 
- Colacao/Cacao  
- Llet condensada 
- Confitures 
- Formatgets. Data de caducitat llarga. 
- Té/café 
- Tomàquet fregit 
- Tonyina i sardines en conserva 
- Pastilles Avecrem 
- Xampú 
- Maquinilles i crema d'afaitar 
- Sabó de dutxa/ desodorant 
- Crema de dents 

Persones refugiades 
cuinant amb 
donacions 
d´aliments 
amb el seu menjar Persones refugiades felices 

amb el seu menjar 

Voluntaris organitzant el menjar 



CAMPANYA RECOLLIDA JOGUINES 
 
 

Tercer nivell piràmide Maslow: AMOR/PERTINENÇA 

 
 
Fer un regal hauria de ser i és un sinònim de generositat i amor per la persona que 
rebrà el regal. Fa molta il·lusió fer regals i veure la cara de sorpresa al obrir-lo, però 
també a tots i totes nosaltres ens agrada rebre un regalet! 
 
D’aquí poc celebrarem el Nadal i rebrem molts regals per jugar i ser feliços,  com nines, 
cotxes teledirigits, vaixells per a muntar,  en el cas de nens i nenes més petits i en cas 
de joves, tecnologia, roba, etc., el que ens agradi a cadascú de nosaltres. 
 
Els nens i nenes refugiades,  els joves refugiats i els pares i las mares refugiades que 
estan amb nosaltres al Projecte Victoria Social Center no tindran cap regal aquest 
Nadal i ens posa una mica tristos. Perquè són persones com tu i com jo, que necessiten 
sentir-se estimades i saber que hi ha persones, que encara molt lluny, pensen en elles 
perquè pertanyen a aquest món com tothom. 
 
Ens ajudes a què els nostres amics refugiats i amigues refugiades tinguin un regal 
aquest Nadal i poder enviar AMOR i AMISTAT des d'aquí? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nens i nens jugant amb pocs 
recursos al Victoria Social 
Center. Una pissarra, alguns 
colors i paper. 
Els hi omplim d’il·lusió sabent 
que rebran un regalet aquest 
Nadal?? 



CAMPANYA RECOLLIDA  

PRODUCTES LACTÀNCIA 
 

Primer nivell piràmide Maslow: FISIOLOGIA 

 
Al Victòria Social Center tenim nadons que no saben res de la seva vida, han nascut en 
un moment de guerra fugint del seu país d'origen en braços de les seves mares i pares 
escoltant segurament plors i crits. Però encara són tan petits que no tenen consciència 
d’aquestes coses. 
 
Però tenen unes necessitats fisiològiques diferents als grans. La seva alimentació o bé 
és la llet materna i si la seva mare per moltes raons, com el patiment, estrés 
emocional, etc..ja no genera llet materna o bé perquè ja no tenen la seva mare o per 
moltes raons diferents, necessiten alimentar-se amb llet especial per a nadons. 
 
A part de la llet, hi ha una necessitat diària i bastant cara que són els bolquers i les 
tovalloletes higièniques per la neteja diària del nadó.  
 
I tots sabem que els nadons tenen necessitats com cotxets per a nadons, això és una 
cosa que escasseja molt, també roba i mantetes per a ells, sobretot ara que ve l´hivern.  
 
Ens ajudes a poder dotar als nostres nadons refugiats del què necessiten perquè 
tinguin una entrada a la vida el més digne possible dintre del marc de problemes que 
envolten a les seves famílies?? 
 
Per a què ens fem una idea del què poden necessitar: 
 
- Llet en pols infantil 
- Tovalloletes higièniques; neteja nadó. 
- Bolquers 
- Cotxets 
- Cuines 
- Potitos 
- Orinals nous 
- Material escolar i motxilles 
 


