Arxiprestat de
Sant Andreu

Omplim entre tots el Rebost
de Sant Andreu – La Sagrera – El Bon Pastor

Data acció: 25 de maig de 2013
Organització: Grup Formigues de Sant Pacià, de recolzament del Rebost Solidari d’Aliments de Càritas Arxiprestal de Sant Andreu
Dossier públic

Escenari: La situació laboral existent és dramàtica per a moltes famílies del
districte de Sant Andreu. Ha crescut exponencialment el nombre de persones que
s’adrecen als serveis socials municipals o confessionals a demanar ajut per
solucionar o mitigar part dels greus problemes econòmics a que s’enfronten, de la
manera que es pugui,
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Objectiu: Sensibilitzar sectors que encara puguin ser refractaris al missatge social
i solidari.
Realitzar una col·lecta extraordinària d’aliments que permeti dotar al Rebost
Solidari d’Aliments de l’Arxiprestat de Sant Andreu de suficient menjar per no
dependre exclusivament d’altres institucions.
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Activitat: Omplir amb aliments uns dibuixos fets al terra de la plaça de la Font de
Can Fabra, amb el logo de Càritas.
Els dibuixos del logotip tenen una mida d’uns 20 mts. de costat. Es
realitzaran en cinta adhesiva ampla de color vermell, i s’aniran tapant amb el
menjar rebut.

Dossier públic

Dinàmica: Dissabte d’activitat contínua a la plaça de la Font de Can Fabra.
Recollida permanent d’aliments, de les 9 del matí a les 9 del vespre (horari normal
d’obertura de supermercats).
Activitats paral·leles contínues, de música, ball, entrevistes, exposicions, xerrades.
Cercavila pels carrers del districte per informar i animar tothom.
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Mecanisme: Existeixen tres classes de recollida d’aliments previstos per aquest
dia, són:
- Punt central de recollida d’aliments “al detall”. Tothom qui vingui a portar un pot,
llauna, brik o paquet rebrà un recordatori fet per un alumne de les escoles del
districte, després d’haver deixat ells mateixos l’aliment dins del logo de Càritas,
ajudats per voluntaris.
- Punt central de recollida d’aliments “a l’engròs”. Tot allò que les empreses, les
entitats socials i les escoles puguin aportar serà col·locat per voluntaris, i
l’empresa, l’entitat i l’escola figuraran en el panell de col·laboracions
destacades.
- Punts descentralitzats de recollida d’aliments “al detall”, a diversos llocs dels
barris del districte, per atendre aquella gent que no pugui desplaçar-se a la
plaça de la Font de Can Fabra.
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Treball previ:
- Demanar permisos i autoritzacions a Càritas, al Rebost d’Aliments i a
l’Ajuntament.
- Crear imatge i campanya de promoció de l’acció.
- Contactar amb entitats socials i institucions culturals per animar-los i implicar-los
en l’activitat, amb possible participació en una recollida interna, com a voluntaris
i en l’animació directa de l’acció.
- Contactar amb empreses majoristes de l’alimentació del districte per demanar la
seva col·laboració.
- Contactar amb escoles bressol i d’ensenyament reglat, i distribuir una butlleta
de crida entre els alumnes d’aquestes escoles, públiques i privades del districte.
- Penjar cartells informatius als carrers.
- Implicar empreses diverses: so, llum, empostissat, furgonetes, tanques, taules,
imatge i vídeo,...
- Implicar empreses de mitjans de comunicació per a la difusió de l’acció.
- Captació de voluntaris que col·laborin en l’activitat.
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Treball durant l’activitat:
- S’aniran omplint uns dibuixos del logo de Càritas, tal i com s’especifica més
amunt.
- Cercavila, dos o tres cops el mateix dia, per cridar l’atenció de la gent i veïns.
- En l’empostissat, uns speakers aniran animant el dia mentre presenten i omplen
espais temporals entre actuació i actuació. Se succeiran actes, activitats i
actuacions, com per exemple, que grups de l’escola municipal de música facin
petits concerts de tot tipus (coral, jazz, modern,...), hi haurà una taula rodona
oberta amb el tema de la pobresa i les seves alternatives o opcions, es faran
monòlegs, exhibicions de ball (tango, country,...), i encara s’estan fent propostes
d’ampliació d’activitats.
- A la Biblioteca Municipal es farà una xerrada sobre “El compromís cristià davant
la pobresa”, una exposició de llibres sobre alternatives a la pobresa i es pot fer
alguna presentació d’un llibre de tema social.
- Participar activament en la recollida d’aliments, amb una organització que
aprofiti òptimament els recursos de que disposem.
- Simultàniament, hi haurà punts de recollida d’aliments a diferents punts del
districte (La Sagrera, Bon Pastor), ja que molta gent viu lluny de Can Fabra i no
podran desplaçar-se només per aportar aliments, que després es transportaran
a Can Fabra.
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Treball posterior:
- Transport de tot el material a la seu del Rebost d’Aliments de l’Arxiprestat, per a
la seva classificació i posterior subministrament a les persones i famílies
necessitades.
- Desmuntatge de tota la infraestructura, i devolució de l’aliena.
- Recompte d’allò recollit i avaluació de la mecànica.
- Creació d’un dossier de memòria - resum de l’activitat.
- Agraïments a tots els col·laboradors.
- Recollida dels cartells penjats, i de tota la publicitat emesa, en un termini màxim
d’una setmana.

Contacte: formiguesdesantpacia@gmail.com
Telèfon: 607909594 (Ignasi)
Sant Andreu de Palomar, octubre 2012
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Empostissat
Ball
Concerts
Debats

Carpes
recepció
menjar

Biblioteca
Exposicions
Xerrades
Cinema
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