
                                                                                                                                                    
 

CAMPANYES SOLIDARIES DE RECOLLIDA D’ALIMENTS CURS 2017-2018 
 
Estimat alumnat  
 
En el Curs 2011-2012, iniciem en la Universitat Permanent, les Campanyes Solidàries de Recollida 
d'Aliments. Aquesta iniciativa s'emmarca en el Projecte INCUBADORA DE VALORS, promoguda per 
grups de voluntaris que existeixen en la Universitat Permanent i col·laboren en iniciatives de caràcter 
cultural, social i d'investigació. 
 
Aquestes campanyes solidàries de recollida d'aliments es destinen a ajudar a aquelles persones més 
necessitades i s'organitzen amb el suport del Vicerectorat de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualdd, el 
CAE - Centre de Suport a l'Estudiant (Vicerectorat d'Estudiants), el Consell d'Estudiants de la UA i la 
UPUA (Vicerectorat d'Estudis i Formació). Els aliments arreplegats es vénen destinant a la Fundació Banc 
d'Aliments d'Alacant, i al Programa d'Acció Social de la Universitat d'Alacant, que fa arribar els aliments als 
destinataris finals que els necessiten. 
 
Les campanyes programades per el pròxim curs, d'octubre a juny i sempre de dilluns s dijous, són les 
següents: 
 
Octubre: 23, 24, 25 y 26 
Novembre: 13, 14, 15 y 16 
Decembre: 11, 12, 13 y 14 
Gener: 15, 16, 17 y 18 
Febrer: 12, 13, 14 y 15 
Març 12, 13, 14 y 15 
Abril: 16, 17, 18 y 19 
Maig: 14, 15, 16 y 17 
 
Us recordem que la vostra ajuda és molt necessària i us convidem a participar activament en aquest projecte i 
iniciativa solidària que es celebra durant tot el període lectiu del curs i al que podeu contribuir amb una sèrie 
d'aliments concrets i no peribles (llegums, arròs, diversos tipus de pasta, sucre i sal, llet, oli, sucs, cacau, café, 
galetes, farina, pots conserves-tomaca, tonyina, sardines) així com productes d'higiene personal i bolquers.  
 
Tota la informació sobre els llocs i horari de recollida tant en Seu ciutat d'Alacant com en el Campus Universitari de 
Sant Vicent, la podeu trobar ací: 
http://www.universidadpermanente.com/iniciativas/es/solidaridad 
 
Finalment i al setembre, encara que no hi ha campanya de recollida marcada en calendari amb uns dies concrets al 
no haver-se iniciat les classes encara en la UPUA, demanem la vostra col·laboració i generositat i us convidem a 
APORTAR DURANT ELS DIES DE MATRÍCULA, un simbòlic lliurament d'aliments: 1kg d'arròs o 1kg de pasta, o el que 
generosament considereu. D'aquesta manera i amb la suma de tots, arrancarem el curs amb aquest gest solidari que 
pot ajudar a molta gent que confia en la nostra ajuda. Qualsevol informació que necessiteu sobre aquest tema us la 
oferim en les Secretaries de la Universitat Permanent i us agraïm per endavant la vostra implicació. 
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