CAMPANYA DEL REBOST 2017
EL TEU COMPROMÍS MILLORA EL MÓN
T’animes a compartir? Entre tots i totes aportam

A TOTES LES EMPRESES I ASSOCIACIONS COL·LABORADORES
DE LA CAMPANYA DEL REBOST
Arribat el mes de novembre, ens posam en contacte amb vosaltres per a presentarvos la Campanya del Rebost 2017, una campanya de recollida de productes per a
cobrir necessitats bàsiques d’alimentació i higiene, que vol ser una crida a la
solidaritat i al compartir.
Aquesta recollida està emmarcada al missatge de la campanya institucional “EL
TEU COMPROMÍS MILLORA EL MÓN ”, que ens convida a entendre la vida des de
la passió i la tendresa i des de la implicació i col·laboració diària. Tal vegada una
persona tota sola no pot aconseguir molts de canvis per canviar el món, però si ens
ajuntam tots i totes podem arribar més lluny. “T’animes a compartir? Entre tots i
totes aportam” posa l’accent en el valor de compartir els nostres bens, el que cada
un/a té, per poc que sigui. L’aportació de cada un/a ens ajuda a construir una
comunitat més solidària, a la qual tothom hi té cabuda i a la que tenim cura del que
li passa a les persones que viuen al meu costat.
Les petites aportacions que feim entre tots i totes ens ajuden a fer un món més just. En aquesta campanya vos
convidam a:
a. Col·laborar amb productes bàsics d’alimentació (OLI, BRIKS DE BROU, LLET, SUCRE, GALETES,
CONSERVES (tomàtiga, paté, sardines, tonyina...), productes d’higiene i neteja de la llar (XAMPÚ,
SABÓ, DENTÍFRICS, RASPALLS DE DENTS, LLEIXIU, DETERGENT DE ROBA...).
b. Col·laborar amb una aportació econòmica per a la compra d’aquests productes (CAIXA COLONYA
DE POLLENÇA - ES67 2056 0004 41 4218000173 -Concepte: REBOST). Aquest aportació econòmica serveix
per a poder donar suport a les famílies i persones amb la compra d’altres productes que necessitin que
no ens arriben per les donacions en espècie i a fer un millor ús dels recursos.
Tots aquests productes es distribuiran als diferents punts de repartiment de Càritas (a les parròquies o als
Centres de Distribució d’Aliments- CDA’s-).(Els CDA’s ja són una nova manera d’ajudar i atendre a les persones
que sol·liciten un suport en alimentació. En ells la persona o família pot escollir per ella mateixa el que necessita,
segons un nombre de punts que se li adjudiquen).
Gràcies a totes les persones que des de la vostra associació o empresa vos implicau en aquesta campanya i vos
animau a COMPARTIR els vostres béns per a donar suport a persones de la comunitat que entre tots i totes
formam.

Margalida Riutort
Directora de Càritas Diocesana de Mallorca
*Si voleu dur a terme la campanya vos podeu posar en contacte amb nosaltres al telèfon 971 71 72 89. Per
a les recollides podeu contactar amb Sole Vidal 971 79 24 52.
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