CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS
Guia d’implementació per a clubs

PROMOU:

AMB EL SUPORT:
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QUÈ ÉS TENNIS VS LA FAM

QUÈ
Un programa de recollida d’ aliments, presencial i online, per contribuir a donar resposta a
l’emergència alimentaria fruit de la crisi de la Covid-19..

AMB QUI
En una acció conjunta entre els clubs de tennis de Catalunya.

COM
Implicant als socis i sòcies dels clubs, a la comunitat propera (escoles, associacions de veïns, etc)
i a empreses col·laboradores perquè facin donatius.

PER A QUI
Per a ajudar a entitats socials properes al vostre territori.

QUAN
Entre el 28 de gener i l’1 de març. Dins aquestes dates, podeu escollir els dies que més us
convinguin per fer la campanya al vostre club.
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PER QUÈ PARTICIPAR

PER AJUDAR ELS
COL·LECTIUS MÉS

PER CREAR UN IMPACTE
REAL I QUANTIFICABLE

PER DESTACAR EL ROL DE
L’ESPORT COM A PROMOTOR
DE SOLIDARITAT

NECESSITATS

PER POSICIONAR-SE COM A

PER ENFORTIR ELS VINCLES

PER FORMAR PART D’UNA

CLUB SENSIBLE DAVANT

AMB LA COMUNITAT

ACCIÓ CONJUNTA DEL

LES CAUSES SOCIALS

PROPERA

TENNIS CATALÀ
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Cada club durà a terme la seva pròpia recollida d’aliments de forma
auto-gestionada, però us facilitem totes les eines i recursos que
necessiteu per facilitar-vos la implementació de l’acció.

La recollida d’aliments es farà de forma presencial, però també us
proposem una acció digital amb el mateix objectiu, poder donar
aliments a aquells col·lectius més necessitats, i que transcorrerà en
paral·lel a l’acció presencial.

Posem fil a l’agulla?
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Abans de començar

LIDERATGE

COMUNICACIÓ

Us recomanem que escolliu una persona encarregada de
gestionar l’acció i que alhora, sigui la portaveu del vostre club.
Segur que teniu molts solidaris i solidàries entre les vostres files!
A més, comptareu amb l’ajuda d’una persona de referència de la
Fundació del Tennis Català per acompanyar-vos i resoldre els
dubtes que tingueu.

Serà imprescindible que poseu en marxa tots els canals de
comunicació que teniu al vostre abast per poder explicar l’acció
als vostres públics. Podeu utilitzar newsletter, XXSS, cartelleria
del club, web, etc.
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ACCIÓ PRESENCIAL:

1

Voluntariat: per gestionar l’acció, necessitareu ajuda. Podeu involucrar els vostres socis i sòcies, segur que molts volen
convertir-se en voluntaris/es i aportar el seu gra de sorra! Us suggerim que comenceu per l’alumnat de la vostra escola i aprofiteu
el potencial i l’energia del jovent ;) Recordeu que és imprescindible assegurar els voluntaris. Podeu consultar amb la vostra
asseguradora de confiança o consultar-nos i us donarem més informació.
A l’annex VOLUNTARIAT trobareu una proposta de text per captar voluntaris i una taula d’excel per gestionar torns.

2

Els donants: podeu demanar aliments als vostres socis i sòcies, als vostres treballadors i treballadores i a la comunitat propera,
com ara les associacions de veïns i veïnes del barri, la xarxa de comerciants de la zona, les escoles, als vostres patrocinadors...i
a qualsevol altre col·lectiu que se us acudeixi, tota ajuda és benvinguda!
A l’annex DONANTS trobareu una propostes de text per engrescar els diferents donants als que us dirigiu.
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Els beneficiaris: cada club heu d’escollir l’entitat a la qual voleu destinar els vostres donatius. Us convidem a que busqueu
entitats properes al vostre club i us hi reuniu per explicar-los el projecte, esbrinar si necessiten aliments en aquests moments i
de quin tipus, i acordar temes com ara si poden ajudar-vos a fer difusió de la recollida i com donar visibilitat al vostre acord a
través dels seus canals (XXSS, web, etc). De ben segur que la vostra proposta serà més que benvinguda!
Si no coneixeu cap entitat social, a l’annex BENEFICIARIS trobareu un directori d’entitats potencials receptores
dels donatius.

4

Magatzem: per fer la recollida, necessitareu trobar un espai que serveixi per poder recepcionar els productes, fer la selecció
pertinent, empaquetar i preparar-los per la seva posterior recollida o enviament. A ser possible, ha de ser un espai gran,
ventilat, on hi càpiguen tots els aliments que recollireu (que esperem que siguin molts!) i es puguin manipular còmodament.
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Distribució: tingueu en compte que és probable que les entitats beneficiàries no tinguin recursos per assumir certs temes
logístics, com ara el transport o l’emmagatzematge. Potser caldrà que els hi doneu un cop de mà!
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Mesures de seguretat: per descomptat, hem de ser ben escrupulosos amb les mesures sanitàries i vetllar per la seguretat de
tots i totes.
A l’annex SEGURETAT us facilitem un protocol de mesures sanitàries standard. Us convidem a adaptar-lo a les
vostres circumstàncies.
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Productes de primera necessitat: tot i que les vostres entitats beneficiàries us poden ajudar a saber de quins productes hi ha
més necessitat en aquests moments, us recordem que els productes que demaneu no han de necessitar refrigeració, com per
exemple conserves, brics, pots de llegums, fruits secs, llaunes, arròs, pasta, etc.
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Resultats: penseu portar el compte del que recolliu, en Kg d’aliments recollits. Necessitarem les dades de cada club com a
indicador per mesurar el resultat de l’acció (que no dubtem que serà un èxit!).
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Materials de comunicació: a més de les eines esmentades anteriorment, posem a la vostra disposició el material gràfic de la
campanya, amb la reserva de l’espai per posar-hi el vostre logotip.
A l’ Annex MATERIALS DE COMUNICACIÓ, hi trobareu el cartell i les adaptacions per xarxes socials.
Podeu fer servir el material per fer difusió als vostres canals habituals i sobre tot, no oblideu fer servir el hasthag de la
campanya!

#TENNISVSLAFAM
Per últim, us proposem el següent calendari de comunicació:
11/01 – Enviament del comunicat per captar voluntaris. Recordeu fer seguiment.
22/01 – Enviament del comunicat a socis i a la resta de públics (escoles, associacions de veïns, etc.).
22/01 – Inici de la comunicació a xarxes socials i altres suports.
28/01 – Inici de l’acció.
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Visual de campanya:

ESPAI PEL TEU
LOGOTIP. CAL
FER SERVIR EL
LOGOTIP EN
NEGATIU (BLANC)
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ACCIÓ DIGITAL:
L’acció digital la vehicularem a través de la plataforma de micromecenatge “Mi grano de arena”. Crearem una campanya
paraigües genèrica, la de “Tennis VS La Fam”, amb la informació de l’acció i un comptador de donatius totals.
Una mica més a baix, cada club tindrà la seva pròpia secció, independent de la resta, amb el seu propi botó de donació i el seu
comptador de donacions particular.
Aquesta acció és voluntària i cada club pot decidir fer-la o no, però pensem que donada la situació actual, val la pena oferir
formes de col·laborar que no impliquin desplaçaments ni presencialitat.

Crear la vostra campanya és un procés ràpid i àgil, i a l’annex MI GRANO DE ARENA us facilitem informació
complementària.
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ANNEXOS

Aquests són els annexos que trobareu al següent link: https://fctennis.cat/tennis-vs-la-fam/
1. ANNEX VOLUNTARIAT: comunicat voluntaris + taula de torns.
2. ANNEX DONNATS: comunicat genèric.
3. ANNEX BENEFICIARIS: directori d’entitats.
4. ANNEX SEGURETAT: mesures sanitàries.
5. ANNEX MATERIALS DE COMUNICACIÓ: visual master, adaptacions a Facebook i Instagram.
6. ANNEX MI GRANO DE ARENA: document informatiu.

SOM-HI!!

FUNDACIÓ TENNIS BARCELONA:
Laia Vicente: lvicente@fundaciorctb1899.org

FUNDACIÓ DEL TENNIS CATALÀ:
Dani Llurba: dani.llurba@fctennis.cat

