
 
 

Benvolgudes famílies!!!  
Som guanyadors de la rua infantil 2020 juntament amb sis AFA/AMPA 
més, ja que aquest any l’organització no ha volgut fer distinció de premis.  
 
Ho hem aconseguit!!! La rua va ser tot un èxit!!  
 
Estem molt contents i contentes perquè GRÀCIES A TOTS I TOTES 
hem estat 250 persones en la nostra comparsa “LA RODA D’OR”.  
Sense vosaltres, no hauria estat possible. 
 
Volem agrair la participació de tots i totes, pares, mares, alumnes, mestres, exalumnes...i 
DONAR LES GRÀCIES a totes les persones que han col·laborat en l’elaboració de la disfressa, 
de la carrossa, dels gegants, dels balls i de qualsevol altra tasca. 
 
Volem agrair especialment la seva col·laboració: 

- A les persones que ens van deixar els seus vehicles per transportar la carrossa  a la 
rua de divendres i de diumenge i als conductors. 

- Als pares i a les mares que van portar a la Rodalina i al Rodamón i al nostre Capgròs a 
la rua de divendres. 

- Als pares que ja no tenen als seus fills/es a l’escola però que van gaudir portant a la 
Rodalina i al Rodamón a la rua de diumenge. 

- A la persona que ens va deixar el generador per la rua de divendres i diumenge.  
- Al nou EQUIP DIRECTIU de l’escola per cedir-nos les instal·lacions i donar-nos suport 

en tot moment. 
- A la nova JUNTA de l’AFA per donar-nos suport. 
- A la COMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA DELS 50 ANYS I EN ESPECIAL AGRAÏMENT A LA 

JORDINA VILASECA per guiar-nos i confiar en una Comissió de Festes totalment 
renovada i formada per famílies noves a l’escola.  

- A LA MASCARADA i al JURAT de Carnestoltes per confiar en nosaltres com a nova 
comissió de festes.  

 
Gràcies a la gran i merescuda participació en aquest 50è aniversari hem aconseguit ser la 
comparsa més nombrosa de la rua infantil de Terrassa.  
 
Des de la Comissió de festes estem molt orgullosos i orgulloses de la feina ben feta, de la 
gran participació, de l’èxit de la rua, de rebre un gran suport i moltes felicitacions per part 
vostra...i com a recompensa ens endolcírem amb el premi que hem guanyat entre tots i 
totes. Hem guanyat 7 kg de llaminadures!!!  
A partir d’avui podeu passar a recollir una bossa de llaminadures per família participant, en 
horari de secretaria AFA.  
 
Ha estat un plaer, ens tornem a trobar per la Festa Major de l’escola. Porteu les piles 
carregades!!  
 
La Comissió de festes. 
      

     Terrassa, 27 de febrer de 2020 


