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GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 28 I 29 DE NOVEMBRE 

Organitzat pels quatre Bancs dels Aliments de Cata-
lunya. A VNG hi participen 22 supermercats de les 7 
cadenes que existeixen a la ciutat. 

Per a l’organització, els Bancs dels Aliments de Cata-
lunya compten amb la col·laboració de la delegació 
del Garraf de la Fundació Banc dels Aliments. El Gran 
Recapte d’Aliments a Catalunya és una campanya de 
recollida d’aliments bàsics per aconseguir que les per-
sones del nostre entorn rebin ajuda alimentària. Tam-
bé serveix per donar a conèixer la situació que traves-
sa aquest grup, que ha anat creixent arran de la crisi 
econòmica i social que estem vivint.

Els aliments que es recullin a la comarca del Garraf es re-
partiran als diversos bancs de queviures de la comarca.

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE PRODUCTES D’HIGIENE 
PERSONAL I ALIMENTS ALS CENTRES EDUCATIUS DE 
LA CIUTAT 

Els Serveis Socials municipals col·laboren amb la cam-
panya de recollida de joguines i aliments a les escoles 
de primària i secundària públiques, concertades i llars 
d’infants públiques. 

Càritas Interparroquial i Creu Roja de Vilanova orga-
nitzen conjuntament aquesta campanya.

Enguany es vol centrar sobretot en la recollida de pro-
ductes d’higiene personal.

Les famílies usuàries dels serveis de Càritas i Creu Roja 
demanden aquest tipus de producte, ja que els ali-
ments els tenen garantits en els lliuraments que es fan 
cada 15 dies. També seran benvinguts els aliments pre-
ferents adreçats als infants.

Durant tot l’any des dels bancs de queviures de Càri-
tas i Creu Roja de la ciutat, en col·laboració amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
atenen més de 2.500 persones amb necessitats alimen-
tàries, 550 famílies cada 15 dies. El 50% dels percep-
tors d’aliments tenen entre 0 i 16 anys.

Higiene: raspall de dents, pasta dentífrica, sabó pel cos 
(pastilla o gel), xampú i compreses.

Aliments: oli, llet, cereals, pasta, cacau en pols, galetes 
i tomàquet triturat.

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...).

La recollida es fa la setmana del 9 al 13 de desembre, 
tot i que també poden portar-ho els mateixos repre-
sentants dels alumnes directament al Banc de Queviu-
res, per sensibilitzar-se sobre el que implica la tasca del 
voluntariat, del volum d’aliments necessaris per omplir 
el banc, saber on va a parar tot el que es recull... i des-
prés explicar-ho a la resta de companys de l’escola.

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

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES 

La campanya de recollida de joguines de la Creu Roja 
enguany se centralitza en un únic punt de recollida: 
la seu de la Creu Roja de Vilanova, al carrer Havana 
número 4.

Només es recullen joguines noves, no s’accepten jogui-
nes de segona mà.

Qualsevol empresa o persona col·laboradora pot po-
sar-se en contacte al 93 814 30 30 o a través del correu 
paujasanada@creuroja.org

Aquest 2014 la Creu Roja dedicarà tots els esforços a 
fer activitats de sensibilització de la campanya  “La jo-
guina educativa” al carrer, concretament a la rambla 
Principal, on la gent es podrà informar de la campanya 
i donar diners per col·laborar:

Divendres 5, divendres 12  i divendres 19 de desembre, 
de 18 a 20 h, música al carrer. Dissabte 6, dissabte 13 
i dissabte 20 de desembre, d’11 a 13 h, ball i dansa al 
carrer.



A banda, dissabte 13, de 20 a 22 h, es farà un con-
cert solidari a Can Pistraus amb Poison Heart i Noc-
tàmbuls. El preu és de 5 euros i l’aforament és limi-
tat. A partir de les 22 h al mateix local es farà una 
festa gratuïta.

RECOLLIDA PERMANENT D’ALIMENTS ALS CENTRES 
CÍVICS

La Xarxa de Centres Cívics se suma a les activitats 
solidàries d’aquest Nadal 2014 amb la recollida per-
manent d’aliments per als projectes relacionats amb 
l’alimentació de Vilanova 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, 
aliments infantils (potitos), llet, llegum cuit, cacau 
en pols, arròs i conserves de peix. 

Organitza: Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la 
Geltrú

Col·labora: Xarxa de Centres Cívics

ACTES PER RECOLLIR DINERS PER LA MARATÓ DE 
TV3

Activitats a les escoles

Com cada any, l’escola Pasífae utilitza l’Auditori 
Eduard Toldrà per fer el concert de Nadal. L’entrada 
per família costa entre un i dos euros, i tot el que es 
recapta va a parar a la Marató de TV3.

Les famílies i tot el personal educador de la llar 
d’infants l’Escateret participaran fent un donatiu 
per la Marató de TV3.

L’escola El Cim organitza diversos actes en favor de 
la Marató: els alumnes de cicle superior de primària 
vendran cafè i pastissos. Els alumnes de 4t d’ESO 
vendran oliveres, i la construcció d’origamis a tota 
l’Escola: la Mútua General de Catalunya farà la do-
nació d’1 euro per a la Marató per cada origami 
construït. 

L’Escola Pia també farà actes en favor de la Mara-
tó: xerrades informatives i de sensibilitzazció de les 
malalties del cor a l’alumnat d’ESO i Batxillerat, i 
aprofitarà el pessebre vivent de l’alumnat d’Infantil 
i la cantada de nadales dels de Primària perquè 
l’alumnat d’ESO reculli donatius de les famílies i 
possibles visitants, a canvi d’un petit obsequi que 
han preparat els alumnes a les aules durant els dies 
previs. I finalment tots els alumnes podran elaborar 
els origamis de la Mútua General de Catalunya.  

Divendres 5 de desembre

Concert a càrrec del Grup de cant de Compex, dirigit 
per Manel Milà, al Casal Municipal de Gent Gran. A 
les 17 h.

Divendres 12 de desembre

L’Escola L’Arjau participarà a la Marató de TV3 di-
vendres amb una parada a la Rambla de la Pau., a 
l’alçada del carrer Àncora. De 9 a 17 h posaran una 
parada on els alumnes, acompanyats de les seves 
mestres, vendran les seves manualitats en favor de 
la Marató.

A les 17 h, actuació a càrrec del grup de Play-back 
de Compex al Casal Municipal de Gent Gran

Dissabte 13 de desembre

a la Rambla Principal, es fa una Fideuada solidària 
per la Marató de TV3, organitzada per l’Associació 
Esportiva Llaguts de la Confraria de Pescadors de 
Vilanova i la Geltrú, per 7è any consecutiu. Consis-
teix en cuinar fideus rossejats a l’estil mariner de 
Vilanova, a canvi d’una donació de 3 euros per ra-
ció. A partir de les 12.30 h a la Rambla Principal, a la 
cantonada amb el carrer de Francesc Macià.

Diumenge 14 de desembre

Els diables Tronats de mar faran una recollida de 
diners per la Marató. Seran pel centre de la ciutat 
d’11 a 19 h, i han organitzat una cercavila i tabalada 
pels carrers des de la plaça de la Vila. 



ALTRES ACTIVITATS

Dissabtes de novembre i 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 9.30 a 13.15 h, els dies 
22 i 29 de novembre, 6, 13, 20 i 27 de desembre. S’hi 
vendran llibres de segona mà i la parròquia de Sant 
Joan Baptista farà divulgació de la Mensa del Cor.

29 de novembre

Cursa Nocturna de Fenexy per les lesions medul·lars. 
La cursa se celebrarà en dues modalitats: una amb 
un traçat de cinc quilòmetres i una altra de deu qui-
lòmetres. El preu de la inscripció per a la primera és 
de 8 euros, i per a la segona de 13 euros. El 100% 
del que es recapti a través de les inscripcions es des-
tinarà a la Fundació Fenexy, que ho destinarà a la 
investigació per la cura de les lesions medul·lars.

Inscripcions a: www.fenexy.org/fenexyrace/inscrip-
cions 

Més informació a: www.fenexyrace.com 

13 de desembre

Associació Cultural Sostenible i Solidària La Locomo-
tora posa una parada de venda de roba de segona 
mà i llibres per Càritas. Dissabte de 9 a 21 h, a la 
rambla Principal cantonada amb Francesc Macià.

Del 18 de desembre fins a després de Reis

Campanya de Nadal d’Intermón Oxfam. Venda de 
productes de Comerç Just, amb una nova gamma de 
regals de Nadal, pessebres i paneres )

De 10.30 a 13 h i de 17 a 20 h, a la botiga d’Intermón, 
a la plaça dels Cotxes, 3. A més, divendres 12 de des-
embre hi haurà contacontes i mostra de degustació 
de tes nous i ecològics.

20 de desembre

ONG Mans Unides posa un any més un arbre de 
Nadal solidari a la rambla Principal. L’encesa de les 
espelmes es farà de 9.30 a 20 h, i  els diners que es 
recullin es destinaran al projecte de Mans Unides 
d’enfortiment econòmic i productiu per garantir la 
seguretat alimentària i el desenvolupament sosteni-
ble de la zona de Choco (Colòmbia).

L’Associació Garraf Petit fa una activitat solidària de 
venda de llibres de segona mà i petits objectes, en 
col·laboració amb Serveis Socials. A la rambla Princi-
pal amb Francesc Macià, de 10 a 15 h.

Coneguem el Txad 

Dissabte a les 12.15 h es farà l’hora del conte amb 
“La nena que parlava amb els hipopòtams”, a la bi-
blioteca Armand Cardona i Torrandell. I a les 17 h, a 
l’Espai d’Entitats Toc, presentació del llibre “Goun-
di, unas vacaciones diferentes”, a càrrec de la seva 
autora, Isabel Rodríguez. També es projectarà un 
documental sobre el Txad.

28 de desembre

Defensa’t contra la fam. Sessió per a adults per 
aprendre el Sistema Marin de defensa personal, a 
càrrec d’Alejandro López. Places limitades, inscrip-
ció prèvia. El preu és de 3 euros en aliments per al 
Banc de Queviures de Vilanova i la Geltrú. Es farà al 
pavelló del Centre Cívic i Esportiu La Collada- Els Sis 
Camins diumenge de 10 a 12 h.

4 de gener
CINEMA per CAP JOGUINA SENSE NEN!
diumenge 4 de gener, a les 12 h
Bosc Cinema
“Cap joguina sense nen” torna aquest Nadal amb 
una pel·lícula per a públic familiar. Preu: Una 
joguina (poden ser de segona mà, però sempre en 
bon estat!)
Més informació: www.cineclubsala1.org
Organitza: Cineclub Sala1. Col·labora: Joguines 
sense fronteres i Bosc Cinema



ACTIVITATS DE NADAL A LES ESCOLES

L’escola Volerany posa una parada de Nadal a la 
rambla.

L’AMPA de l’escola Canigó organitza una cantada 
de nadales al gimnàs de  l’escola els dies 18 i 19 de 
desembre.

El col·legi Sant Bonaventura organitza una recolli-
da de diners per a comprar material per a la pri-
mera infància, com llet en pols o bolquers. També 
col·labora amb Càritas aportant articles d’higiene 
personal.

A banda dels actes en favor de la Marató de TV3, 
l’escola El Cim organitza diversos actes solidaris pels 
volts de Nadal: Recollida de menjar i productes de 
neteja per Càritas, i una cantada de Nadales als avis 
de les residències de la ciutat. 

11 de desembre

L’Escola Pia participarà a la campanya de recollida 
d’aliments per a Càritas, i recollirà diners per fi-
nançar beques educatives per a alumnes de l’Escola 
Pia del Senegal. També organitza un pessebre vivent 
al Parc Gumà i Ferran dijous a les 16 h. 

20 de desembre

L’Escola Llebetx muntarà una parada de Nadal dis-
sabte de 9.30 a 21 h, amb plantes i productes ela-
borats, a la rambla Principal cruïlla amb Francesc 
Macià.

22 de desembre

L’Escola Margalló organitza una cantada de nada-
les dilluns a les 15 h, a l’esplanada del davant de 
l’escola.

La Llar d’infants El Gavot celebra el Nadal a l’escola. 
Dilluns de 12 a 17 h al pati de l’escola faran la rebu-
da als patges reials. 

L’Escola Santa Teresa organitza una fira de Nadal di-
lluns de 9 a 18 h. Els alumnes de 3r fins a 6è vendran 
productes elaborats per ells mateixos.


