Benvolgudes famílies,
Els infants han estat uns dels col·lectius que més han patit les conseqüències d’aquest llarg i dolorós
confinament. Des de la Regidoria d’Infància, Joventut i Persones Grans som conscients de la dificultat que
comporta estar tants i tants dies tancats a casa sense poder veure els amics i amigues; sense poder compartir jocs, feines de l’escola i les vivències que ens aporta aprendre i, sobretot, aprendre junts. En aquests
moments, trobem a faltar, fins i tot, les baralles del pati! I la celebració dels aniversaris? El dia que fem
anys és un dia molt especial! Fem anys i estem contents! Però aquest any serà ben diferent: sense festa
d’aniversari, sense poder-nos trobar amb la família i sense poder bufar les espelmes amb les amigues i
els amics. És per això que, des de la Regidoria d’infància, volem fer arribar als infants de la nostra ciutat
l’escalf de tots els manresans i les manresanes. Que la nostra mainada sàpiga que estem molt agraïts pel
seu comportament i que tot Manresa els vol desitjar PER MOLTS ANYS! És amb aquest objectiu que hem
habilitat l’adreça de correu permoltsanys@ajmanresa.cat o si preferiu a través del 010, per tal que totes
aquelles famílies, amics, coneguts o qualsevol altra persona que vulgui fer un regal a un infant estimat
pugui fer-nos arribar el nom complet del nen o nena, el dia de l’aniversari i un correu on li farem arribar:
. Un diploma personalitzat agraint la valentia i el coratge demostrats en aquest confinament.
. Un vídeo de felicitació de part de tota la ciutat.
. La lletra i la versió instrumental de la cançó per si la voleu cantar amb música de fons.
Esperant rebre una allau de correus amb les dades dels vostres infants; rebeu una càlida i afectuosa salutació.
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