IDEES PER A
REALITZAR UNA
INICIATIVA
SOLIDÀRIA
Suma la teva idea en la
lluita contra la leucèmia!

Gràcies
Tu ets IMPARABLE
Des de la Fundació Josep Carreras contra la
Leucèmia volem agrair la teva col·laboració.
El fet que ens hagis escollit com a entitat ens
omple d'alegria.
Gràcies a la teva ajuda, podem continuar
investigant per aconseguir el nostre objectiu: que
la leucèmia i la resta de malalties malignes de
la sang siguin 100% curables en tots i cadascun
dels casos.

Comencem?

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
Practica esport contra la
leucèmia!
Si ets una persona atrevida, participa en un
triatló, marató, cros de natació o
qualsevol mena de prova esportiva
recaptant fons per la nostra causa a través
de Mi Grano De Arena.

Organitza un torneig amistós de pàdel,
futbol, tenis, golf... tot granet de sorra,
suma!

Mobilitza el teu club esportiu i realitza una
activitat solidària: spinning, zumba, ioga...

ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
Practica esport contra la
leucèmia!
Amb el bon temps, crea un esdeveniment
a l'aire lliure: marxa d'orientació, trekking,
paddle surf... serà un èxit!

També pots participar en un esdeveniment
esportiu organitzat a benefici de la
Fundació Josep Carreras: curses, marxes
populars, bicicletades....

El més important és que et moguis!

ESDEVENIMENTS
GASTRONÒMICS
El bon menjar solidari
Els esdeveniments gastronòmics són un
clàssic: sopars benèfics, còctels, barbacoes,
paelles o esmorzars solidaris!

Organitza un brindis solidari o un còctel
benèfic per una bona causa i demana un
donatiu com a entrada, és important que
busquis col·laboradors!

Si el que t'agrada és gaudir d'un matí de
diumenge, organitza un vermut o tapes
solidàries al teu barri, segur que els
comerços de la zona t'ajuden.

ESDEVENIMENTS
GASTRONÒMICS
El bon menjar solidari
Prepara un dinar o sopar de germanor amb la
teva colla o entitat i dóna-li un valor afegit
sumant el teu granet de sorra.

I pels més menuts... organitza una xocolatada
popular solidària!

ESDEVENIMENTS ARTÍSTICS
Cultura solidària
L'oci i la cultura són un dels moments del
dia que més ens agraden, treu-li profit!

Organitza un concert solidari a benefici de
la Fundació Josep Carreras amb el teu grup
de música: rock, pop, flamenc, swing,
música clàssica, gòspel... ens encanten tots
els estils!

Engresca al teu grup de teatre i organitza
una obra de teatre solidària o uns
monòlegs.

Qualsevol moviment artístic pot ser solidari:
organitza una desfilada de moda o una
exposició d'art i recapta fons amb les
entrades o la subhasta de peces d'art.

ESDEVENIMENTS ARTÍSTICS
Cultura solidària
Organitza un mercat solidari o una tòmbola
benèfica amb els teus amics i el que
recapteu es converteix en donatiu per la
Fundació.

Les rifes i les subhastes sempre tenen una
gran acollida: còmics, col·leccions, objectes
de valor, etc.

Organitza un col·loqui, cinefòrum o una nit
de karaoke en una cafeteria o vinoteca que
t'agradi i recapta fons amb les consumicions
o l'entrada.

COL·LABORA A LA TEVA FEINA

Engresca als teus
companys!
El teu lloc de feina pot ser una bona
localització per organitzar una acció benèfica,
organitza quelcom diferent per trencar la
rutina!
Posa una guardiola solidària a la teva oficina
o lloc de treball.
Fes un sorteig solidari a benefici de la nostra
entitat en un sopar d'empresa.
La teva empresa pot comprar els nostres
productes solidaris i vendre'ls en el lloc de
treball o oferint-los com a detalls als
treballadors en algun motiu especial.
Organitza un brunch solidari amb les
aliances corporatives més importants de
l'empresa i ofereix la possibilitat que facin
donacions a la nostra causa.

COL·LABORA A LA TEVA FEINA

Engresca als teus
companys!
Crea un team challenge! Junta a diversos
companys de feina i proposa'ls fer una activitat
diferent. Podeu crear un repte a través de Mi
Grano De Arena.

Organitza un sopar o una gala benèfica amb
motiu d'una fita important.

Vols donar un dia de sou de la teva feina?
També pots "donar-nos" el que millor saps fer:
la teva professió.

Fes una xerrada de sensibilització entre els
teus companys: nosaltres posem la
informació i tu gestiones els donatius.

Mostra la teva solidaritat als
teus clients
Posa una guardiola solidària al teu local
amb un cartell de recaptació de fons.

Si tens un producte estrella, dóna un
percentatge de la venta a benefici de la
Fundació.

Prepara una jornada solidària! Tota la caixa
del dia que recaptis pots destinar-la a la
nostra entitat.

AL TEU NEGOCI

AL TEU NEGOCI
Mostra la teva solidaritat als
teus clients
Si ets un jove emprenedor, pots donar per
cada producte que venguis un petit
percentatge.

Si tens un local de restauració, organitza
una tapa solidària a un preu econòmic.
També pots cedir un petit percentatge d'un
dia setmanal o d'un esdeveniment puntual.

Inclús, pots cedir-nos els royalties del teu
producte!

ACTIVITATS ESCOLARS
Educa amb valors als més
petits!
Organitza un espectacle o la festa de fi de
curs solidària de l'escola.

Organitza una prova esportiva i motiva als
alumnes a practicar esport contra la
leucèmia.

Prepara una exhibició de ball o una
exposició amb treballs manuals a favor de
la nostra entitat.

ACTIVITATS ESCOLARS
Educa amb valors als més
petits!
Concurs de talents! La creativitat a
disposició d'una bona causa.

Un concert solidari elaborat pels mateixos
alumnes de l'escola.

Organitza un esmorzar solidari, ven
begudes i pastissos per recaptar fons.

CELEBRACIONS SOLIDÀRIES

Celebra un dia especial
amb nosaltres!
És el teu aniversari? Aprofita aquesta
celebració perquè els teus convidats et facin
un regal amb valor afegit: donacions a
benefici de la Fundació.
Pots posar una guardiola solidària, junt amb
fulletons informatius, globus i caramels.
Demana'ns-ho i vesteix la teva festa de color
taronja!
També pots crear una recaptació de fons a
través de Facebook o a través de Mi Grano De
Arena amb motiu del teu aniversari, t'ho
expliquem tot!
I si vols mostrar als teus convidats el teu
compromís amb la causa, regala un detall
solidari amb motiu d'aquesta entranyable
data.

CELEBRACIONS SOLIDÀRIES

Celebra un dia especial
amb nosaltres!
Hi ha celebracions per recordar tota la vida:
un bateig, una comunió, el dia del teu
casament o unes noces d'or! Quin millor dia
per mostrar als teus convidats que dónes
suport a la lluita contra la leucèmia. Regala un
detall que deixarà empremta i anima als teus a
què col·laborin amb la nostra causa.
Consulta els detalls solidaris per a celebració
i per a casaments de la nostra botiga
online. Demana'ns més informació!
Hi ha dates al calendari, però, que tampoc
s'obliden. Si has perdut algun familiar, pots fer
un donatiu en memòria seva.
Per últim, pots col·laborar amb un regal
solidari de la nostra botiga online o amb
aquestes caixes solidàries, tot granet de sorra
suma a la lluita contra la leucèmia!

Gràcies per
fer-nos
IMPARABLES
INICIATIVES SOLIDÀRIES
Regina Díez
Clàudia Nogués
Frank Pérez

TELÈFON
934 14 41 47

EMAIL
imagina@fcarreras.es

