Sr./Sra.
Alcalde/ssa President/a del
Ajuntament

Benvolgut alcalde,
Benvolguda alcaldessa,
Davant la situació de guerra a Ucraïna, que lluny de mitigar-se cada vegada és més
cruenta, s'intensifiquen les necessitats tant al país de conflicte com les de les persones
desplaçades. Per tant, novament sol·licitem la solidaritat dels ajuntaments per a
recaptar material que posteriorment es distribuirà en els camps de refugiats/des i a
persones que s'estan desplaçant a la nostra comunitat.
En aquesta ocasió se sol·licita:
• Material sanitari, excepte medicines.
• Material higiènic.
• Aliments no peribles.
• Preguem que NO es reculla ni s'envie roba.
És important que el material que s'entregue estiga ben embalat, classificat per tipus
de material, etiquetat i si és possible inventariat.
Adjuntem indicacions, en coordinació amb Generalitat Valenciana, per al lliurament del
material en diversos centres logístics, horaris, dies i contactes per a dirigir-se en cas de
dubtes.
Us preguem que pareu atenció a les instruccions que facilitem per a afavorir la correcta
recepció i posterior distribució en els llocs d'ajuda.
Sense més, reitere l'agraïment per la solidaritat amb el poble d'Ucraïna.

Rubén Alfaro Bernabé
President
FVMP
València, 27 d'abril 2022

NECESSITATS AJUDA UCRAÏNA GENERALITAT
MATERIAL SANITARI Primers auxilis: benes, cotó, iode, aigua oxigenada, pegats
contra hemorràgies.
Ortopèdia: Silla de rodes, caminadors, crosses.
MATERIAL HIGIENE Material d'un sol ús: tovalloletes humides.
Compreses femenines / compreses.
Kits d'higiene: maquinetes afaitar, pasta dents i raspalls,
sabó...
Detergents i productes d'higiene personal.
MATERIAL REFUGI Karemats (catifes d'espuma), carpes, matalassos, sacs de
dormir, matalassets.
Tendes de campanya.
Escalfadors de carpa, escalfadors.
Piles, bateries, bancs d'energia, generadors, llanternes.
MATERIAL/ALIMENTS No peribles
Menjar enllaunat
Fruita seca, xocolate sense llet, barretes energètiques.
Galetes, café i te.
Menjar de bebés: potets, llet en pols.
Aigua potable.

ALTRES MATERIALS Vaixella d'un sol ús (plats, culleres, ganivets, gots).
Comunicacions: telèfons mòbils (tant nous com usats en
bon estat), walkie-talkies, transmissors de ràdio, ràdios
(poden estar usats).
Portàtils i tauletes (amb la màxima duració de bateria
possible).
Contenidors per a líquids amb capacitat de 10 i 20 litres.
Motxilles resistents.

Instruccions de recollida
En la mesura que siga possible, el material que s'emporte als punts de recollida haurà de
complir les següents indicacions:
-

-

Els materials hauran d'estar en bon estat.
El material haurà d'estar contingut en caixes amb un adhesiu exterior indicant el
seu contingut (descripció i quantitat), tant en espanyol com en anglés.
Etiquetar característiques especials en la manipulació (fràgil, perillós, …).
El repartiment es durà a terme en racions o dosis individualitzes, per la qual cosa
els aliments haurien d'estar en formats no massa grans (exemple, 50 paquets d'1
kg en lloc de sacs de 50 Kg).
Material paletitzat o en caixes de cartó tancades.
Aportar documentació de material entregat i origen.
El material d'higiene, en la mesura que siga possible, haurà d’estar en bosses
individualitzes, per a facilitar el seu lliurament i repartiment. Un exemple
d'aquestes bosses individuals podria ser:

Exemple de kit
Col·locar en bosses individuals:
• Gel hidroalcohòlic xicotet 30 ml.
•
•

Gel de bany xicotet 50 ml.
Xampú xicotet 50 ml.

•
•
•
•

Desodorant unisex 30 ml. (millor si és de roll-on).
Raspall de dents.
Pasta de dents xicoteta 20 ml.
Un o dos paquets de mocadors.

•
•
•

Maquinetes d'afaitar d'un sol ús.
2 paquets de compreses femenines.
Un paquet de tovalloletes humides.

Punts de recollida (de dilluns a divendres)
Contacte coordinació general:
Begoña Boyer 963424670
Boyer_beg@gva.es

ALACANT
Ciutat de la Llum (Generalitat Valenciana)
Plató 5 - 6
Avinguda de Jean Claude Combaldieu, s/n, 03008, Alacant

Responsables:
Ramón (606203536) o Silvia (610752321) mantenimiento@sptcv.net
Horari: de 8 a 14 hores (última entrada 13:30).

CASTELLÓ
Cocherón Provincial (Diputació de Castelló)
Carretera València 157, Castelló, 12006

Responsable:
Gaspar Gil, cap del parc mòbil de Diputació 686453767
Horari: de 8 a 14 hores (última entrada 13:30)

VALÈNCIA
FIRA VALÈNCIA (Generalitat Valenciana)
Pavelló 3 Nivell 1
Av. De les Fires, s/n (678), 46035 València

Responsable:
pharma.valencia@logistapharma.com
+34 660 037 507 (24 h). Cal avisar al telèfon en arribar enfront de la porta.
Horari: de 8 a 14 hores (última entrada 13:30).
Cal concertar cita OBLIGATÒRIAMENT per a descarregar.

