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Recollida de productes d'higiene pel 4t món
Nom de l'Agrupament:
Agrupaments del Barcelonès
Demarcació:
Sector1
Municipi:
Barcelona
Categories:
Salut
Solidaritat i cooperació
Correu electrònic de l'agrupament:
projecte.recollidahigiene@gmail.com

Breu descripció del projecte:
Tots els agrupaments del Barcelonès estan convidats a participar en una recollida de productes d’higiene personal per
a persones en risc d’exclusió social.
Desenvolupament del projecte:
El projecte "Recollida de productes d'higiene pel 4rt món" té com a objectiu principal donar a conèixer la problemàtica
del quart món als infants i joves i, sobretot, fer pensar sobre les necessitats bàsiques. I, evidentment que cadascú posi
el seu granet de sorra fent la recollida d'alguns productes fonamentals.
Fases del projecte:
1. Fase de sensibilització: realització d'una xerrada amb els agrupaments per fer una activitat relacionada amb el
tema.
2. Fase de recollida: recollida en si dels productes de les demarcacions participants del Barcelonès.
Per poder col·laborar amb la recollida de productes d'higiene és possible:
Posant un punt de recollida al teu cau.
Ajudant a fer el transport.
Cedint un local on deixar tot el material abans de distribuir-lo a les diferents fundacions amb qui col·laborarem (si
algun agrupament ofereix el seu local com a magatzem ho agrairan molt, ja que de moment no tenen lloc on
deixar-ho!)
Portant algun producte al punt de recollida més proper.
Els productes que es recullen són:
Pasta de dents, raspall de dents, gel, xampú, productes pels polls, tovalloletes, compreses, tampons, condons,
maquinetes d’afaitar, espuma d’afaitar, bolquers, desodorant, detergent de roba, entre d'altres.
Aprenentatges que s'han donat:
Conèixer la problemàtica del 4rt món i les seves necessitats bàsiques
Descripció del servei:
Recollida de productes d’higiene personal.
Liurament dels productes a entitats que distribueixen aquests productes.
Entitats o centres que hi participen:
1

Agrupaments del Barcelonès.
Fundacions que rebran els productes:
Fundació Arrels
Fundació Escó
Fundació Carles Blanch
Fundació ARED

2

