Campanya “Nadal Solidari 2015” (nota informativa)
Donació d’aliments per a la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, de productes
d’higiene personal i llibres de lectura (nens i joves) per a la Fundació IRES i mantes per a la
Fundació Arrels.

CONTENIDOR SOLIDARI DEL PORT DE BARCELONA
FES-T’HO TEU!
DIES DE RECOLLIDA
Des del 10 (dijous) fins el 16 (dimecres) de desembre ambdós inclosos. A TCB estarà obert
ininterrompudament. La resta de punts de recollida 12 i 13 tancat.

DONACIONS
Aliments recomanats:
o

Prioritaris: conserves de peix (tonyina, sardines, ...), oli, llet i productes per a nens (pures
infantils, farinetes, llet maternitzada,...).

o

Altres productes: llegums cuits, sucre, pasta i brou.

Els aliments han de ser no periples, aptes per a consum humà, amb data de caducitat adequada i
descripció dels ingredients.
Productes d’higiene personal (nens i adults): bolquers, gel de bany, xampú, colònia, raspalls i
pasta de dents i espuma i maquinetes d'afaitar d'un sol ús.
Llibres de lectura per a joves i nens en bon estat.
Mantes preferiblement individuals, en bon estat i netes.

PUNTS DE RECOLLIDA AL PORT DE BARCELONA
TERMINAL DE CONTENIDORS DE
BARCELONA, SL
Del 10 al 16 de desembre
Ctra. de Circumval·lació, Tram 4t
Moll Sud - Port de Barcelona
Aparcament TCB
08039 Barcelona
Horari: de 09.00 a 18.00 h. Fora d’aquest
horari adreçar-se a les persones de seguretat.
ZONA D’ACTIVITATS LOGÍSTIQUES (ZAL)
Del 10 al 16 de desembre
Local 5
Planta C (Galeria comercial) del edifici Service
Center
Av. Ports d’Europa, 100
08040 Barcelona
Horari: de 08.00 a 20.00 h

ESTIBARNA-SAGEP
Del 10 al 16 de desembre
Edifici de Contractació
(davant despatx contractació)
Ctra. Circumval·lació, s/n tram V
08039 Barcelona
Horari: de 07.00 a 19.00 h

WORLD TRADE CENTER BARCELONA
Del 10 al 16 de desembre
Moll de Barcelona, s/n
Planta baixa, local 14 i 14 bis (entre passadís
del Sud i l’entrada a l’edifici Est)
08039 Barcelona
Horari: de 08.30 a 15.00 h

DUANA DE BARCELONA
Del 10 al 16 de desembre
Punt de recollida específic per a persones
treballadores de la Duana
Passeig de Josep Carner, 27
08038 Barcelona

... I TAMBÉ
Donat cas que alguna empresa ó entitat desitgi establir un punt de recollida a la seva instal·lació
per a les persones treballadores, us agrirem ho comuniqueu a isabel.turon@portdebarcelona.cat,
abans del dia 14 de desembre, i ens posarem en contacte amb vosaltres per coordinar la recollida
de les donacions. Tel. contacte: 93 306 65 73

COL·LABORADORS
Grup TCB: punt de recollida, contenidor, transport, comunicació i persones voluntàries
Fundació CARES: persones per a logística del Port de Barcelona
ESTIBARNA, CILSA, WTC Barcelona i Duana: punts de recollida i accions de comunicació
Associacions (consignataris, transitaris, estibadors, concessionaris, transport,...) i col·legi d’agents:
accions de comunicació a les persones associades i col·legiades
Port de Barcelona (diferents departaments): coordinació de la campanya

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

