
...un espai  
      per als infants

Krisol és un espai de joc infantil, 
dels 3 a 6 anys, gestionat per una 
associació de famílies, mestres i 
simpatitzants des de l’any 2004.  
Actualment compta amb dues 
línies d’infantil (i una tercera en 
projecció) i s’hi troba en procés 
d’homologació per a crear i 
consolidar-se com a la primera 
Escola Primària Waldorf del  
Maresme, acollint infants dels 3 
als 12 anys.
Des de juliol del 2016, Krisol 
està ubicat a Can Balet-Villa 
Matilde de Premià de Dalt, una 
finca de 10.000 m2 i un edifi-
ci neoclàssic de tres plantes i 
700 m2, que actualmente estem 
condicionant per a que s’adeqüï 
als paràmetres establerts pel 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya.
Estem condicionant l’edifici i 
els exteriors del nostre de la 
nostra nova escola i necessi-
tem tota l’ajuda i suport que ens 
podeu donar: econòmic, de mà 
d’obra, personal, dels vostres 
talents. Reformem paviment, 
actualitzem instal·lacions, pin-
tem parets, construïm mobles, 
col·loquem falsos sostres, cre-
em estructures de joc exteriors, 
condicionem jardins... i treba-
llem de valent per de fer de l’es-
pai l’escola que somiem pels 
nostres fills i per les següents 
generacions. Volem créixer i 
consolidar-nos com una alter-
nativa real per a tothom. I quan-
tes més famílies s’uneixen a 
nosaltres, més creem plegats 
una comunitat d’éssers humans 
compromesos amb l’educació i 
la transformació social.

Anhelem un Krisol que esde-
vingui un organisme arrelat a 
terra fèrtil i fecunda, projectat 
al cel inspirat per l’ideal i obert 
des del cor als éssers per com-
partir, estimar i educar. I sabem 
que tot desig pur serà satisfet. 

Demanem als simpatitzants 
particulars que col·laborin amb 
una aportació de 25€, 50€, 
75€, 100 € anuals o a la quan-
titat desitjada. També cerquem 
cooperació amb aportacions 
en espècie o treball: totes les 
contribucions són benvingu-
des. Demanen a les empreses 
i institucions públiques i priva-
des, el cofinançament de les 
despeses de les obres i l’apa-
drinament a llarg termini i els 
oferim la possibilitat de contri-
buir en un projecte educatiu i 
de transformació social quant 
a la seva responsabilitat social 
corporativa. 
En Krisol Waldorf Maresme, 
l’Ideal i el Real s’han casat en 
secret. Us convidem a parti-
cipar, ser testimonis i agents 
d’aquesta unió i a crear siner-
gies nodridores per a tothom!
 
Molt d’agraïment per la vostra 
atenció, interès, confiança 
i suport. 

      Krisol us està 
                  esperant!

Per a més informació, 
contacteu mitjançant
krisol@krisol-waldorf.org

Què vol dir ser padrí 
                     de Krisol?
Krisol és una associació sense 
ànim de lucre, formada per fa-
mílies, mestres i simpatitzants, 
que crea un espai de joc seguint 
els criteris de la pedagogia Wal-
dorf. Un espai de joc on les fa-
mílies tenen cura del aspectes 
de funcionament i el claustre 
de mestres s’encarrega dels 
temes pedagògics. Aquesta as-
sociació es manté viva gràcies 
a l’esforç que fan tots,, perquè 
els seus nens i nenes tinguin un 
temps d’infància amb plenitud.
Ser padrí de Krisol vol dir que 
algú més creu en el nostre pro-
jecte i s’implica. Que valora la 
nostra feina i s’hi vol afegir. Que 
algú ens vol acompanyar durant 
el creixement d’aquesta inicia-
tiva i que està a favor de què 
els infants creixin d’una manera 
digna, des de l’amor i el respec-
te de l’altre i cap a l’altre i també 
des del respecte cap a tot allò 
que els envolta, fent-los partí-
cips en la millora de la societat.
Els diners recaptats gràcies als 
padrins són destinats a l’au-
togestió del projecte, a asse-
gurar que els nens tinguin els 
materials adequats per al seu 
sa desenvolupament, a que la 
infraestructura de Krisol esti-
gui en les millors condicions, a 
donar ajusts solidaris a les fa-
mílies que presentin problemes 
econòmics i a fer activitats des-
tinades a difondre el projecte 
com ara tallers, xerrades i fires, 
obrint-nos així, a la resta de la 
comunitat.

Ser padrí de Krisol et donarà a 
més, l’oportunitat de participar 
en les activitats de l’Associació 
amb certs descomptes i tenir 
tiquets disponibles per a tastar 
els nostres boníssims arts cu-
linaris. 

Vull ser padrí de Krisol
Totes aquelles persones, amics, 
familiars, veïns, simpatitzants de 
la pedagogia Waldorf, que creieu 
en el projecte i podeu oferir un 
suport econòmic de forma pun-
tual o continuada, per ajudar-nos 
a fer-lo créixer, us podeu conver-
tir en padrins de Krisol. 
Si coneixes persones del teu 
voltant, que saps que són sen-
sibles al nostre projecte i amb 
ganes de col·laborar, pots par-
lar-los de la possibilitat de fer-se 
també padrins. Quants més si-
guem, més lluny arribarem.

Què he de fer?
És tant senzill com emplenar 
aquesta butlleta i un cop for-
malitzada la teva aportació, se’t 
generarà un carnet de padrí, 
que podràs recollir directament 
a Krisol o si ho prefereixes, te 
l’enviarem a casa. També re-
bràs un petit detall que simbolit-
zarà el teu inici al nostre costat.
Gràcies per acompanyar-nos!

    Desitjo col.laborar amb l’Associació Krisol 
     amb una aportació de:
 25 € /any
 50 € / any
 75 € / any
 100 € / any
 Altres imports:   / any

Nom i cognoms

DNI o NIF

Domicili complet

Codi postal/ Població

Telèfon               

Correu electrònic

Dades bancàries

Banc o Caixa         

Agència        

Codi control

Compte núm

Sr. Director, prego atengui, amb càrrec al meu compte, els  
rebuts que li presentarà l’Associació Krisol, per la quantitat de:  

      euros.

I perquè així consti, signo a continuació:

Nom

Data                    Signatura

Volem que 
      en formeu part.

✂
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