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Què és?
El dimarts 29 de novembre és un
dia per compartir, per pensar en
els altres i actuar.
#GivingTuesday es un moviment global,
sense ànim de lucre, per promoure la
solidaritat entre persones, organitzacions i
empreses, que aquest any se celebra el 29
de novembre.

Com funciona?

presents a més de 70 països

#GivingTuesday és el punt de trobada de
totes les persones i organitzacions que
volen donar a conèixer les seves accions
solidàries. Pots col·laborar amb projectes
existents fent una donació o com a
voluntari, i també pots posar en marxa la
teva pròpia iniciativa o proposar una causa
amb el motiu d’aquest dia mundial. Tots els
fons recaptats es destinaran en exclusiva a
l’organització i al projecte que hagis escollit.

PERSONES

ONGS, FUNDACIONS I ESCOLES

EMPRESES

www.givingtuesday.cat
ORGANITZACIONS PROMOTORES

CONTACTE

info@givingtuesday.es

Què pots fer?

1

2
Mou el teu projecte a les xarxes
socials amb #GivingTuesday

Crea el teu projecte solidari
a givingtuesday.cat

Comparteix la iniciativa a les xarxes
socials amb el hashtag #GivingTuesday.
T’ajudem en la difusió.

Crea el teu repte per recaptar fons
en col·laboració amb

Donacions

/GivingTuesdayES
Convida a altres persones a dedicar part
del seu temps.

@GivingTuesCAT

Voluntariat

Altres

@GivingTuesdayES

Organitza una recollida d’aliments,
material escolar, roba, etc.
Et proposem idees per al teu projecte
solidari.

Algunes idees!
Cada any una família malgasta de mitjana 172 kg d’aliments, mentre a Espanya tres milions de
persones viuen en situació d’extrema pobresa. Podeu organitzar millor les vostres compres i
contribuir a un repartiment més equitatiu.
Organitzeu una recollida d’aliments a la vostra comunitat de veïns o barri (oli, llet, sucre, pasta,
conserves…) i porteu-los al banc d’aliments de la vostra localitat.
Mireu als armaris… Segur que hi trobareu utensilis de cuina, tovalloles, llençols, joguines, llibres i
material escolar que ja no utilitzeu. Recolliu tot el que estigui en bon estat i doneu-ho a
associacions que treballin amb famílies sense recursos.
El mateix passa amb la roba, segur que guardeu peces sense utilitzar que podrien tenir un millor
ús. Podeu organitzar una recollida al veïnat i portar la roba a una organització no lucrativa o a un
punt de recollida.
Durant la setmana podeu proposar-vos renunciar a petits capricis (llaminadures, esmorzars,
cafès…), guardar aquests diners en un pot i quan estigui ple portar-lo a una entitat amb ﬁnalitats
socials per a que els destinin a aquelles persones que ho necessitin.
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