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De dilluns 9 fins divendres 13 de desembre

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS 2013 
Aquest any 2013 la Campanya de Nadal de recollida 
d’aliments s’amplia també a productes d’higiene per-
sonal. Així, és demana que les aportacions se centrin 
preferentment en aquesta llista de productes:
Aliments: oli, llet, cereals, pasta, cacau en pols i 
tomàquet triturat.
Higiene: raspall de dents, pasta de dents, sabó pel cos 
(pastilla o gel) i xampú.
Evidentment serà benvingut qualsevol altre producte, 
com farina, llegums, tonyina, sardines..., i en concret 
aquells que són propis de les festes de Nadal (torró, 
xocolata, neules...).
Els dos punts de recollida del Banc de Queviures són 
a: Càritas Interparroquial de Vilanova i la Geltrú: plaça 
Arxiprest Llorenç Garriga, 1 / 93.893.38.82
Creu Roja de Vilanova i la Geltrú: carrer Havana, 4 / 
93.814.30.30
També es fa recollida en diverses escoles públiques, 
concertades i llars d’infants públiques, com l’Escola Íta-
ca, l’Escola Pia, la Divina Providència o l’Escola Santa 
Teresa de Jesús.

De dilluns 2 fins divendres 27 de desembre

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES 2013 
Es fa als centres cívics municipals. Les joguines es do-
naran a Creu Roja i han de ser noves, que no siguin 
bèl·liques ni de peluix, i que no portin piles. Es farà a 
tots els centres cívics, de dilluns a dijous de 17 a 20 h.
A banda, també hi ha una recollida permanent 
d’aliments a la Xarxa de Centres Cívics, per als projec-
tes relacionats amb l’alimentació de Vilanova i la Gel-
trú de les entitats de la Mesa d’Entitats Socials de Vila-
nova i la Geltrú:
• Associació Alè: Servei d’esmorzars Cafè Caliu
• Creu Roja: Banc de queviures 
• Mensa del Cor: Alimentació infantil amb menús 
Aliments preferents: oli, galetes, pasta, melmelada, 
cereals, tomàquet envasat, sucre, llentia pardina, ali-
ments infantils (potitos), llet, llegum cuit, cacau en 
pols, arròs i conserves de peix. 

Campanya “Cap infant fora de joc. Ara jugues tu!” de 
la Creu Roja. 
Amb aquest ajut es pretén cobrir les necessitats de 
molts infants i famílies de la nostra ciutat que, per difi-
cultats econòmiques, no poden assumir l’adquisició de 
joguines per als seus fills o filles. 
Les joguines han de ser preferiblement per a infants 
entre 3 i 6 anys o entre 9 i 12 anys, de caràcter educa-
tiu, noves i, si és possible, sense que necessitin piles per 
a funcionar. 
Al local de la Creu Roja, al carrer de l’Havana, 4.

Del 2 al 13 de desembre 
Recollida d’objectes de 2a mà a l’escola Ítaca, per ven-
dre al “Mercadal de Segona Mà” que se celebra dis-
sabte 14 de desembre a l’escola. Caldrà dipositar-los 
al vestíbul de l’escola per la tarda. Acció emmarcada 
en la voluntat de promoure el sentiment solidari de la 
comunitat en benefici de La Mensa del Cor de Vilanova 
i la Geltrú i de La Marató de TV3 d’enguany. Dissabte 
14, matí solidari. Hi haurà inflables per als nens, joc 
del bingo amb premis, sorteig d’un pernil, servei de 
cafeteria (xocolata amb melindros, cafè), intercanvi de 
cromos i plaques de cava i mercat de segona mà. 

Dissabte 14 de desembre
Intercanvi de llibres per aliments, que es donaran al 
Banc de Queviures de Càritas i la Creu Roja.
De 10 a 14 h i de 17 a 20 h, a les biblioteques Joan Oli-
va i Milà i Armand Cardona Torrandell.
Les biblioteques recullen des de principis de novembre 
donatius de llibres en bon estat, que es podran bescan-
viar, dissabte 14 de desembre, per aliments de primera 
necessitat (llet, oli, sucre, farina, pasta, tonyina en llau-
na, tomàquet en llauna, sardina en llauna, galetes, ca-
cau en pols, cereals, llegum i arròs). Qui porti aliments 
durant el dia 14 a la biblioteca pot triar algun llibre 
dels que hi hagi a la taula. 
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Dissabte 14 i diumenge 15 de desembre
ESCOLA LLEBETX. Dissabte posen una taula de 9 a 
20 h a la rambla Principal.
I diumenge 15, d’11 a 14 h, al passeig del Carme, 
1a fira de la joguina de Nadal de segona mà i 
d’intercanvi. Els paradistes han de pagar un import 
per tenir dret a taula per vendre els seus productes, 
que anirà a parar a La Marató de TV3. L’associació 
Les Terrasses del passeig del Carme també organit-
zarà actes al llarg del matí de manera coordinada 
amb l’AMPA de l’escola. L’activitat es complementa 
amb un arbre dels desitjos. Grans i petits poden es-
criure un desig pel proper any 2014 i penjar-lo de 
l’arbre. Els alumnes donaran menjar a un tió gegant 
que cedeix el Pòsit de Pescadors. 
Qui li doni menjar podrà anar a cagar el Tió el dia 20 
de desembre al Pòsit.

Diumenge 15 de desembre
Ball Gent Gran Solidària 
De 17.30 a 20 h al Foment Vilanoví, al carrer de San-
ta Madrona, 1.
Organitzat conjuntament per la Creu Roja i 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Els assistents faran aportacions solidàries de jogui-
nes en el moment d’accedir al ball, col·laborant així 
amb la campanya “Cap infant fora de joc. Ara ju-
gues tu!” de la Creu Roja. Les entrades pel Ball Gent 
Gran Solidària es poden reservar prèviament al ser-
vei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament (pl. 
de la Vila 8, 1r pis), o bé, des de trenta minuts abans 
del ball. 
El preu és de 4 euros i inclou xocolatada. El grup 
que amenitzarà aquest ball és el conegut Duet Am-
bient.

Diumenge 15 de desembre
“WALL-E” I CAP JOGUINA SENSE NEN!
A les 12 h, al Bosc Cinema. “Cap Joguina Sense Nen” 
torna aquest Nadal amb la meravellosa WALL·E, 
multi-premiada pel·lícula d’animació dels estudis 
Pixar. El sistema és molt senzill: no es cobra entrades. 
L’única moneda que s’accepta són joguines, ja siguin 
noves o de segona mà. 
Aquest acte l’organitza el cineclub Sala1 gràcies a la 
col·laboració de l’ONG Joguines Sense Fronteres i el 
Bosc Cinema. Més info: www.cineclubsala1.org

Diumenge 15 de desembre
L’entitat Destino Etiopia ha organitzat un concert 
solidari a les 19 h al Museu del Ferrocarril. Amb 
l’actuació de Vorsichtig Quartet, amb obres de Mo-
zart i Beethoven; i Mercedes Guinea amb obres 
d’Isaac Albéniz.
Venda d’entrades a destionoetiopia@gmail.com, i 
al telèfon 645.18.15.36. Preu adults 10 euros, i me-
nors de 12 anys 6 euros. Aportacions per la Fila 0: 
2100/3088/60/2101479859. 
Els diners aniran destinats íntegrament als projectes 
de cooperació que aquesta entitat desenvolupa a 
Etiòpia.

Divendres 20 de desembre
Donació de sang organitzada pel Banc de Sang i de 
Teixits. A la plaça de Soler i Carbonell, de 10 a 14 h 
i de 17 a 21 h. 

Dissabte 21 de desembre
L’ONG Mans Unides posa un arbre de Nadal solidari 
a la rambla Principal, i organitza una obra de teatre 
del grup de teatre de Compex en benefici de Mans 
Unides, representant l’obra de teatre “Playback”. 

Dissabte 21 de desembre
L’Associació Garraf petit organitza una activitat 
solidària de venda de llibres de segona mà i petits 
objectes. A la rambla Principal cantonada amb Fran-
cesc Macià, de 10 a 15 h.

Cada dissabte fins al 28 de desembre
La Mensa del Cor de Càritas Interparroquial instal·la 
una taula a la rambla Principal amb l’avinguda de 
Francesc Macià, els dissabtes de 10.30 a 13 h.



ACTES PER RECOLLIR DINERS PER LA MARATÓ DE 
TV3
Divendres 13 de desembre
Col·legi Santa Teresa de Jesús. Fira de Nadal per La 
Marató de TV3. De 15 a 19 h a la rambla Principal, 
71 (davant de l’escola). Enguany l’escola participa 
per primera vegada en una activitat que farà possi-
ble una aportació econòmica a la Marató. A banda 
d’una xerrada als alumnes més grans, aquest curs 
els més petits han volgut col·laborar: durant el pri-
mer trimestre han fet manualitats amb materials 
reciclats per vendre’ls divendres 13 de desembre a 
la rambla Principal. Els alumnes d’educació infantil 
han fet guarniments de fang per penjar a l’arbre de 
Nadal, els de 1r de primària han fet targetes de fe-
licitació, recuperant la tradició de tornar a escriure 
les postals de Nadal. A 2n han decorat pinyes natu-
rals de tota mena. A 3r han fet un porta-espelmes 
per a les festes. Els de 4t han fet petits tions fets a 
mà. A 5è han elaborat bosses d’olor amb espígol. I a 
6è, titelles i xapes nadalenques. 

Escola Pia. Construcció de grúes amb origamis. La 
Mútua General de Catalunya farà donació d’1 euro 
per a La Marató per cada grua construïda. També 
es faran xerrades de conscienciació a tots els cursos 
d’ESO i Batxillerat sobre les malalties de referència 
en aquesta Marató. I un pessebre vivent a l’escola i al 
Parc Gumà i Ferran, en el que es farà una col·lecta.

Dissabte 14 de desembre
a la Rambla Principal, cantonada amb Francesc ma-
cià, d’11 a 20 h. 
Fideuada solidària per la Marató de TV3, organitza-
da pels Llaguts de la Confraria de Pescadors. Fideus 
rossejats a l’estil mariner de Vilanova, a canvi d’una 
donació de 3 euros per ració. 

AMPA Escola L’Arjau. organitza la batucada soli-
dària “Arjau Maravillau”, d’11.30 a 13.30 h, en cer-
cavila per la rambla de la Pau i la rambla Principal 
per col·laborar amb La Marató de TV3.

Diumenge 15 de desembre
25a Mitja Marató Ciutat de Vilanova, del Club Es-
portiu Fons Vilanova, se solidaritza cada any amb la 
Marató de TV3: A la mitja marató hi ha una urna on 
tothom que ho vulgui pot fer donatius. 

Durant el mes de desembre
Escola Pia, accions solidàries: recollida de roba usa-
da i de calçat (Fundació Glorr de Global Humani-
tària), campanya “Amb dos torrons” de la Fundació 
Servei Solidari de l’Escola Pia de Catalunya. Es tracta 
de la venda de torrons d’Agramunt. El benefici ob-
tingut es destinarà a dos projectes de l’Acció Social 
de l’Escola Pia de Catalunya: Afluents (treballa la 
integració de les persones estrangeres a l’Escola), 
i projecte de bicicletes Calassanci (treball amb un 
col·lectiu amb moltes dificultats pel seu entorn per-
sonal i que pretén preparar una sortida professional 
en el camp de la reparació de bicicletes), campanya 
per ajudar als damnificats de les Filipines.

Escola Divina Providència: cantada de nadales als 
avis de la residència Mas Bau.

Escola Santa Teresa de Jesús: iniciatives per ajudar 
els més necessitats de la ciutat, com la recollida 
d’aliments o la visita a les residències de gent gran. 

Durant tota la campanya de Nadal
Campanya de Nadal d’Intermón Oxfam. Venda de 
productes de comerç just. De 10.30 a 13 h i de 17 a 
20 h. Botiga d’Intermón, plaça dels Cotxes, 3. 

Durant tot l’any
Biblioteca Solidària
A l’Espai Social de la Fundació Catalunya Caixa, ram-
bla de Salvador Samà, 18. 
A la biblioteca solidària de l’Espai Social es fa inter-
canvi de llibres per menjar de primera necessitat. 
Atenen gent gran, infants, adolescents i persones 
en situació d’atur. Els llibres que s’han cedit a la bi-
blioteca els posen a disposició d’usuaris i població en 
general, a canvi d’aliments no peribles. L’intercanvi 
es pot fer cada dia de 10 a 13 h, i de 15 a 18 h.
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