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CAMPANYA REBOST 2021 
Campanya de suport a les necessitats bàsiques  

  
 

ALS CENTRES EDUCATIUS COL·LABORADORS   

 

Un any més, des de Càritas posam en marxa la 

Campanya del Rebost, una iniciativa per donar suport a 
les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de les 
persones i famílies de la nostra illa que ho necessiten.  
 
Són múltiples les raons per les quals les persones i 
famílies no poden cobrir les seves necessitats bàsiques : 
el treball precari, la baixa protecció social i la fragilitat 
humana...són situacions que generen pobresa i exclusió 
social i que les famílies no puguin cobrir les necessitats 
d’alimentació, habitatge, aigua, gas, llum, lleure, 
cultura... 
 
Des de Càritas hem vist com aquesta situació s’ha 
agreujat amb la crisi socioeconòmica i sanitària de la 
Covid-19 i seguim acompanyant moltes famílies i 
persones en el seu camí cap a l’exercici dels seus drets. 
En aquest camí, un dels suports que es fan són les ajudes 
relacionades amb el dret a l’alimentació i la higiene. Durant el 2020 des de Càritas Mallorca es 
varen fer 1.381 ajudes per la cobertura de necessitats bàsiques ( més de 163.377€) i als centres de 
distribució d’aliments es varen beneficiar més de 4.600 persones. 
 

COM PODEM COL·LABORAR?  

Fent una donació econòmica per infant/jove/mestre/professor d’1€ o més per a que  les persones i 

famílies puguin fer la compra allà on sempre ho han fet, a la botiga de proximitat i triar el que volen 
menjar. Així contribuïm a dignificar l’accés a l’alimentació. Podeu fer l’ingrés del recaptat a 

 
CAIXA COLONYA DE POLLENÇA - ES46 2056 0004 46 1001677119    o   BIZUM 38191 

Concepte: REBOST- nom del Centre escolar  
 

Fent una recollida de productes bàsics d’alimentació (OLI, BRIKS DE BROU, LLET, SUCRE, GALETES, 
CEREALS I  CONSERVES (tomàtiga, paté, sardines, tonyina...), productes d’higiene i neteja de la llar 
(XAMPÚ, SABÓ, DENTÍFRICS, BOLQUERS, RASPALLS DE DENTS, LLEIXIU, DETERGENT DE ROBA, 
entre d’altres). Aquests seran encaminats cap a les persones que ho necessitin a través dels nostres 15 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA) o als punts de repartiment parroquial.  
 
Per tal de CALENDARITZAR  la recollida, abans d’iniciar la campanya al centre, podeu contactar amb 
les persones de la Càritas parroquial (NOM:................./Tel:...............................). 
 
Amb aquesta carta adjuntam uns  cartells i díptics on explicam el sentit de la campanya i de les dues 
formes de col·laborar possibles (Més informació a Noemí Estaràs - comunicacio@caritasmallorca.org) 
 
Gràcies pel vostre compromís! #SiguemMésPoble 
 

 
Esther Romero 
Directora de Càritas Diocesana de Mallorca   
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