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CAMPANYA  SOLIDÀRIA

Guàrdia UrbanaLa

Avismón - Catalunya

Recollida d’aliments
per la gent gran necessitada

2020
11 de desembre

de 10h a 15h
Pl. Ramon Torres Casanova

A la font davant la Pl. de Sants

També a la seu d’Avismón
C/ Jocs Florals 59 baixos

08014 BARCELONA

Recollida en més
de 40 escoles,

entitats,...



Aliments de primera necessitat:

arròs, llet, oli, pasta de sopa, brou “caldo”,

carn, pollastre i peix, macarrons, sucre,

formatgets, cafè soluble/descafeïnat.

Aliments en conserva:

llegums cuits de ½ kg ( ), fruita en

almívar de ½ kg, tonyina, patés, sardines,

tomàquet fregit, conserves de verdura

(espàrrecs, pèsols, mongetes tendres,

carxofes...).

secs no

Aliments dolços:

galetes, xocolata, cacau soluble en pols,

sucs, llet condensada (pots petits), torrons,

podeuAliments que

Amics,

colònia, gel per dutxa, crema

Productes d’higiene personal:

Cal tenir en compte que la caducitat

sigui de llarga durada

portar:

Ens apropem a un Nadal atípic i ara més que

mai necessitem la vostra ajuda. Com cada any,

farem la en les escoles i

entitats col·laboradores.

recollida d´aliments

com és costum.

Tot i això, continuaran ajudant a recollir els ali-

ments entre el dia .9 i 11 de desembre

Queda pendent de confirmar l’assistència presen-

cial de la Guàrdia Urbana dirigint el tràfic el dia 11



Pots fer un ingrès a la compte:

www.avismon.org apartat: -vols ser soci/a
pots decidir l’import del donatiu i la freqüència.

ES66-2100-0601-2402-0017-1022

ENS AJUDEU A OMPLIR EL REBOST DE LES
PERSONES GRANS SENSE RECURSOS?

Donades les circumstàncies d’aquest any, també
teniu la possibilitat de fer un donatiu a:

Amb els vostres donatius, podrem fer:

Altra quantitat....50 €

3 €

6 €

10 €

llet...

llegum...

torró...

lot complert

A.

B.



Tel.: 93 332 58 58
C/ Jocs Florals, 59 baixos - 08014 BARCELONA

info@avismon.org - www.avismon.org

Gràcies, a tots vosaltres:
voluntariat, amics/donants i

col·laboradors
de la Fundació

“Cap avi sol. Suma-t’hi”


