Recollida solidària de productes i aliments pels refugiats d’Ukraïna a Barcelona
✴ Des del 21 de Març, entre les 11:00 i les 19:00, podeu fer els lliuraments a:
✅ Novovira. c/. Diputació, 168 - Barcelona ( metro Urgell).
📕 Productes d’alimentació.
Només en paquets/ampolles de plàstic o briks. Melmelades poden ser de vidre.
1- Arròs i tots tipus de pasta seca.
2- Productes enllaunats (carn, peix, patés)
3- Oli d’oliva i de girasol (només ampolles de plàstic)
4- Llet (no fresca) ( plàstic o Tetra Brik, de llarga durada). Llet condensada
5- Flocs de civada, cereals
6- Nous i fruits secs, sense closca
7- Tomàquet fregit en llauna i altres salses
8- Cafè, te, herbes, infusions
9- Cacao en pols i Nocilla (pot plàstic)
10- Sucre i sal
11- Galetes, xoxolata, bombons, barretes energètiques
12- Brou de pollastre, verdures, en Tetra Brik.
13- Pastilles per fer brou, de peix, carn, pollastre, vegetal
14- Galetes de blat de moro i d’arròs
15- Farina
16- Fuet i llonganissa curada. Pernil envasat al buit.
17- Mel (plàstic). Melmelada (pot ser en vidre)
18- Patates xips i similars
PRODUCTES ESPECÍFICS PER A NENS I NADONS
1- Llet deshidratada, llet en pols
2- Papilles de fruita, carn, verdures
3- Ous xocolata, tipus Kinder
PRODUCTES D’HIGIENE CORPORAL
1- Bolquers de totes mides (per a nens i gent gran)
2- Llençol canviador absorvent d’un sol ús, per a nadons
3- Respalls i pasta de dents, per a nens i adults
4- Respalls pel cabell
5- Xampú i sabó de bany, per a nens i adults
6- Sabó de mans
7- Acondicionador i productes pel cabell
8- Maquinetes d’afeitar, per a home i depilació per a dona. Escuma d’afeitar
9- Compreses i tampons. Tampax, Evax, etc…
10- Sabó i detergent
11- Cremes per la pell, d’adults i nens
12- Talco per a nadons
13- Tovalloletes humides
14- Gel antisèptic per a les mans
15- Desodorant
16- Rodones de cotó i bastonets d’orelles
17- Paper higiènic i mocadors de paper

JOGUETS, LLIBRES, MANUALITATS, JOCS EDUCATIUS, LLÀPISSOS, RETOLADORS,
PAPER, LLIBRETES, PINTURES
COTXETS DE NENS, DE TIPUS UNIVERSAL (NO PER NADONS)
MATERIAL SANITARI BÀSIC
1- Medicaments per la febre i costipats. (aspirina, paracetamol, ibuprofè, frenadol…)
2- Aigua de Mar per el nas
3- Xarop per a nens, (pel costipat i la tos)
4- Antialèrgics
5- Infusions d’herbes, tipus valeriana…
5- Esparadrap, gases, benes
6- Aigua oxigenada, alcohol
7- Pomada de iode, antibiòtica i antisèptica
8- Mascaretes anti-covid
ROBA , PER A DONES, HOMES I NENS (a partir de 1 any)
Roba neta, en perfecte estat o nova. S’agrairà la classi cació per edat i gènere.
1- Tovalloles
2- Roba interior (només nova)
3-Mitjons (només nous)
4- Samarretes
5- Camises i jerseis
6- Faldilles i vestits
7- Jaquetes
8- Calçat, calçat esportiu, vambes
9- Texans, pantalons, xandalls
10- Espardenyes

fi

Gràcies per col·laborar i per compartir la informació.

