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Un Nadal solidari a Sant Joan Despí

Creu Roja, Ràdio Despí i Solidança recolliran joguines i aparells electrònics fins al 5 de gener perquè cap infant es quedi sense joguines • 

Aquests dies també es poden lliurar aliments que seran repartits per la Taula de Coordinació a les famílies més vulnerables de la ciutat

La solidaritat no té dates però du-
rant les festes de Nadal són mol-
tes les activitats que es progra-

men per aportar el nostre gra de sorra, 
sobretot, en campanyes com Cap nen 
sense joguina, que a Sant Joan Despí 
organitza Creu Roja Joventut i Ràdio 
Despí. A banda de la tradicional Ràdio 
Marató, fins al dia 5 de gener es poden 
lliurar joguines a Ràdio Despí (de 17 
a 21 h) i a Creu Roja (de dimarts a di-
vendres de 10 a 14 i dissabtes de 10 a 
12 h). Els dies 29 i 30 de desembre i el 
2, 3 i 4 de gener l’horari serà d’11 a 13 
h i de 17 a 20 h. També podeu deixar 
les vostres joguines als centres cívics 
i al casal de joves El Bulevard. Soli-
dança (raval les Begudes) també recull 
joguines i aparells electrònics.

Recollida d’aliments
A més, durant aquests dies s’estan fent 
diferents recollides d’aliments, com a 
la Festa de Nadal de la Gent Gran; a 
l’institut Francesc Ferrer i Guàrdia; 

Lots d’aliments de la Creu Roja per a les persones 
més vulnerables. L’alcalde de Sant Joan Despí, Antoni 
Poveda, i el president provincial de Creu Roja, Josep 
Quitet, van signar el 9 de desembre un conveni a través 
del qual es lliuraran lots d’aliments, i amb productes 
sanitaris, a 250 famílies de la ciutat que es trobin en 
situació de risc. Aquests lots especials de Nadal conte-
nen productes d’alimentació bàsics per a families com 
oli, pasta, arròs, sucre, a més a més, de productes més 
relacionats amb les festes nadalenques, com torrons, 
etc. L’Ajuntament complementarà aquests lots alimen-
taris amb productes d’higiene personal més bàsics que 
també són de molta ajuda per a les famílies. 

una altra organitzada per Creu Roja 
Sant Joan Despí i l’entitat Dansades-
pí, o al local de l’Associació de Veïns 
i Veïnes de les Planes, entre altres 
iniciatives. A més, les biblioteques 
Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol 
han preparat una ‘cistella cultural’ de 
llibres i entrades d’oci per participar 

en la qual cal aportar un quilo d’algun 
aliment de primera necessitat. Per 
últim, els treballadors i treballadores 
de l’empresa Invent-Farma de Sant 
Joan Despí han recollit 150 quilos 
d’aliments que destinaran íntegra-
ment a la Taula de Coordinació de 
Sant Joan Despí.

Col·laborem tots plegats perquè cap infant es quedi sense joguina

Moment de la signatura del conveni entre l’Ajuntament i Creu Roja

Recollida de joguines i d’aliments centren 
les activitats solidàries 


