SOM I CUINEM COM ENS VAN ENSENYAR LES NOSTRES ÀVIES. Elles i ells han estat sempre la via de
transmissió de vida, amor, cultura i història. Avui, amb l’arribada d’aquest maleït COVID-19, són les víctimes
elegides, amb què s’està acarnissant la mort, la marginació, la solitud i en molts casos la misèria.

Prou!
NO PODEM PERMETRE QUE LA MALALTIA, LA SOLITUD I L’AÏLLAMENT LA FACI GROSSA AMB LA NOSTRA GENT GRAN.

Volem posar un bon àpat a la taula de cada àvia que ho necessiti a la nostra ciutat, però no només això;
volem abraçar-los, fer-los costat, portar-los companyia, afecte i reconeixement.

ELABOREM
fins a 5.000 àpats diaris, sans,
equilibrats i gustosos. Fets amb
la col·laboració de productors
de proximitat, que ens porten
diàriament els productes frescos,
a preu mínim.
CUINEM
i distribuïm amb equips
professionals de SAGARDI
i de fora, amb treball
voluntari 100%.
POSEM
les nostres cuines a ple
rendiment de forma totalment
gratuïta, així com els nostres
vehicles de repartiment.
APLIQUEM
els nostres rigorosos sistemes
de salut alimentària, així com un
control total sobre les persones
i els aliments per garantir
totalment l’estar lliures de
coronavirus.
SELECCIONEM
els nostres beneficiaris
entre els avis de tota la vida de la
nostra ciutat, que avui tenen una
necessitat clara provocada per la
situació generada actualment.

Què fem?

ARRIBEM
a ells per diverses vies:
el servei de teleassistència a
persones grans de l’Ajuntament
de Barcelona, la nostra xarxa
txapeldun, la difusió dels mitjans
de comunicació, el boca-orella...
INSCRIVIM
als nostres avis
al programa de forma ràpida,
mitjançant una trucada telefònica
al 93.635.83.31
el primer dia, tenint accés al
programa de forma automàtica.
DEFINIM
un repartiment a domicili
a tota la ciutat de Barcelona,
de dilluns a diumenge, tots els
matins, de 10 a 14 h.
OBRIM
un crowfunding obert i anònim
per a la ciutadania que vulgui
sumar i donar suport a aquesta
iniciativa.
TREBALLEM
per incorporar com a padrins un
munt de persones de la cultura
i la comunicació amb l’objectiu
de donar la màxima difusió al
projecte.

Ens fonamentem en una base de comunicació i difusió de la iniciativa
amb els mitjans de comunicació de la ciutat, així com amb una intensa campanya a les xarxes socials.

APORTACIONS _ La Caixa ES96 2100 8630 4602 0010 0761 _
CONTACTE_ 93.635.83.31 _ fundacio.txapeldun@sagardi.com _

