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NO DEIXIS
CAP PLAT
SENSE
OMPLIR

(tonyina, sardines,...)

· OLI D'OLIVA

· CONSERVES DE PEIX 

· SUCRE

· CEREALS D'ESMORZAR

· LLEGUMS

EL REBOST 
VA DISTRIBUIR ALIMENTS
A GAIREBÉ 5.000 PERSONES
DE TERRASSA EL MES DE MAIG,
I AQUESTA XIFRA AUGMENTA 
CADA MES.

PER PODER-HO SEGUIR FENT,
ET NECESSITEM

amb el suport de gestiona

entitats membre



Què és El Rebost?
El Rebost és un projecte de millora en l’atenció que es presta 
a les persones més vulnerables de la nostra ciutat, oferint un 
suport en la cobertura d’una necessitat tant bàsica com és 
l’alimentació.

La funció principal d’El Rebost és la de distribuir aliments 
entre les persones més necessitades de la ciutat, a través 
d’uns lots bàsics d’entrega periòdica o puntual, i que conte-
nen aliments que serveixen de suport a la dieta bàsica de les 
persones.

Qui en forma part?
El Rebost és un projecte nascut al 2011 i fundat per les entitats 
socials de la ciutat: ACAU, Càritas, Creu Roja, Fundació Bus-
quets i Gent Solidària. La Creu Roja gestiona i coordina junta-
ment amb el suport de l’Ajuntament de Terrassa.

A qui dóna servei?
A aquelles persones a títol individual, famílies o unitats de convi-
vència que facin demanda del servei, que n’acreditin la neces-
sitat, i que tinguin els recursos necessaris per poder cuinar els 
aliments que se’ls proporciona. 

Com s’accedeix?
A través dels Serveis Socials de la ciutat o a través d’algunes de 
les entitats socials que en formen part. 

Com s’abasteix?
· Excedents alimentaris de la Unió Europea, gestionats a través del 
Ministeri d’Agricultura
· Donatius periòdics d’empreses de producció i/o distribució
· Donatius de ciutadans i entitats 
· Compres mensuals que fa cadascuna de les entitats

Què us sol·licita El Rebost
La possibilitat d’estudiar la viabilitat de col·laborar amb aquest 
projecte solidari amb les següents aportacions:

. Col.laborar econòmicament amb el projecte.  Podeu fer-
ho de forma puntual o periòdica, i no hi ha establerta cap 
quantitat mínima ni màxima. Tot el que oferiu serà molt ben 
rebut i ben gestionat.

. Col.laborar fent donatius en espècies.  Si ho preferiu, 
acceptem també donatius en espècies dels productes 
relacionats en aquest mateix díptic o d’altres que ens poden 
convenir en altres moments.

. Campanyes periòdiques de recollides d’aliments. Moltes 
empreses s’han sumat al projecte organitzant campanyes 
internes perquè socis i/o treballadors puguin fer donatius a 
El Rebost. La nostra entitat us ofereix l’assessorament i la 
logística necessària per tal d’organitzar la campanya a nivell 
intern, que enforteix el sentiment de pertinença a l’empresa i 
la seva vinculació social amb el seu entorn.

Què us ofereix El Rebost?
Col·laborar en un projecte local i exercir així el vostre 
compromís social. Col·laborar amb El Rebost permet que 
puguem assolir la nostra finalitat humanitària però també 
comporta d’altres avantatges:

· Invertir en la imatge social de l’empresa
· Disposar del vostre logotip a l’entrada d’El Rebost en l’espai 
destinat a col.laboradors.
· Arribar a un ampli públic objectiu receptor del missatge d’El 
Rebost, vigent durant tot l’any i especialment intens durant 
les campanyes periòdiques de recollida o sensibilització.
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