ACTUA

Dades resum
Data → 29/09/2018
------------------Lloc → 5 trams del Passeig (1-97)
-------------------Horari → 18:00 – 21:00
-------------------Activitat:
Realització d'un entrepà molt llarg amb la
participació dels comerços i restauradors,
amb la voluntat de cobrir tot el passeig i
omplir-lo d'un entrepà (Aprox.1000 metres).
La idea és fer l'entrepà vinculat al personatge més universal que ha tingut
aquesta ciutat Sant Ignasi i es vendria prèviament o el mateix dia als
comerços abans de la shopping night.

Objectiu:
Recaptar fons per millorar l’atenció a infanto-juvenil a Althaia

Coordinació tècnica:

Introducció
Al gremi d'hoteleria i turisme de la comarca juntament amb
l'entitat Manresa+comerç impulsen una activitat social a benefici de la unitat
de pediatria d'Altahaia.
Aquestes dues entitats creiem que són de les entitats més representatives
del teixit social de la ciutat i per aquest motiu de forma col·laborativa volem
aportar el nostre gra de sorra per la millora de les nostres infraestructures
assistencials, així mateix el nostre dia a dia encaixa perfectament amb la
finalitat d'aquesta acció.

El nostre objectiu
El nostre objectiu és recaptar fons per la nova àrea de Pediatria de l'hospital
d'Althaia. Això ho aconseguirem fent l'entrepà solidari amb la voluntat de
cobrir tot el passeig i la participació de carrers del voltant. Es vendria
prèviament o el mateix dia als comerços, empreses, escoles, ampes, bars,
restaurants, ... i abans de la shopping night.

Programa d’atenció infanto-juvenil a Althaia
Aquest projecte preveu la creació d’una nova unitat d’hospitalització
psiquiàtrica infanto-juvenil, que comptarà amb 12 llits i estarà dissenyada
per desenvolupar un model d’atenció integral en salut mental pels nois i noies
que presentin episodis aguts que requereixen hospitalització i que fins ara
havien de ser derivats a altres hospitals més llunyans.
Així mateix es preveu millorar l’atenció pediàtrica amb una reforma dels
espais, augmentant els recursos per serveis com el Pallapupes o altres serveis
similars que faciliten l’adaptació del nen al procés de tractament, invertir en
tecnologies que permetin millorar les eines diagnòstiques i evitar derivacions
a altres Hospitals per la realització de proves pediàtriques...etc.

Coordinació tècnica:

Possibilitats de col·laboració

Aportació 100€
1. Inclou la compra de 5 metres d’entrepà per repartir entre clients, amics
i familiars (en total surten 20 entrepans amb refresc).
2. Inclou una imatge que disposarà l’establiment informant que participa
en l’entrepà solidari.

Aportació 200€
1. Inclou la compra de 10 metres d’entrepà per repartir entre clients,
amics i familiars (en total surten 50 entrepans amb refresc).
2. Inclou una imatge que disposarà l’establiment informant que participa
en l’entrepà solidari.

Aportació 300€
1. Inclou la proposta 2.
2. Possibilitat de personalitzar els 10 metres de taula amb imatge de
l’empresa que esponsoritza.

Aportació 500€
1. Inclou la proposta 2.
2. Logotip com a col·laborador en la imatge de l’esdeveniment.

Aportació 1000€
1. Inclou la proposta 2.
2. Imatge preferencial com a esponsor en aquesta activitat.

A més a més
Es pot esponsortizar la samarreta de la caminada popular per 250€ compartit
amb 5 marques comercials més.

Totes aquestes aportacions poden ser desgravables a través de la Fundació
Althaia.
Tot l’equip està treballant perquè el 100% de l’aportació és destini
directament a Althaia.

Coordinació tècnica:

Contacte
Gerard Badia
Gremi d'Hoteleria i Turisme del Bages
Plaça del Mercat, s.n.
08241 Manresa
T. 93 872 31 03
gerard@ghtbages.org

Montse Sobrevals
Unió de botiguers i comerciants de
Manresa
Plaça del Mercat, s.n. Ed. Can Jorba
08241 Manresa
T. 93 872 93 15
montse@ubicmanresa.com

Coordinació tècnica

Josep Guardiola
Kanko esdeveniments
C/ Sèquia, 27 1r
08242 Manresa
T. 93 873 63 71 – 618 264 959
josepguardiolatobella@gmail.com

Coordinació tècnica:

