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Participa-hi! 
Ajuda el barri del Casc Antic 

 associació 
l’esquitx 

Xarxa  

l’esquitx 



• Fent aportació ecònomica puntual o regular a l’entitat. 

• Participant en  campanya per  recaptar fons. 

• Organitzant una activitat per als infants i famílies de L’Esquitx. 

• Oferint descomptes si ets empresa proveïdora de l’Esquitx. 

• Donant material per a activitats o  locals de l’entitat. 

• Oferint descomptes als socis de l’Esquitx. 
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• Per ajudar  als infants i famílies del Casc Antic i construir un barri pròsper amb bona 
convivència. 

• Per augmentar la difusió de la teva activitat. Donem a conèixer regularment els participants 
de la Xarxa a tots els veïns del barri i al districte amb el suport de l’Administració. 

• Per afegir a la teva imatge comercial els valors de solidaritat i compromís social. Aconsellem 
als veïns que comprin a empreses de confiança de la Xarxa. 

• Per obtenir beneficis fiscals. Podràs desgravar-te el 35% de la donació realitzada. 
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Els nostres projectes: Centre Obert, La Caseta del 
Barri, Suport Familiar, Esquitx a l’Escola i Espai 
Jove. 

Des del 1985 som al Casc Antic acompanyant infants i les seves 
famílies en el seu desenvolupament i autorrealització personal. 

Durant aquests anys hem atès més 

de 800 famílies i 500 nens i 

nenes del barri. 
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Estem compromesos amb el barri. Sortim al carrer i 
interactuem amb els veïns, entitats i comerços. 

Promovem regularment trobades públiques per parlar i 

visibilitzar els problemes del barri. 

Plaça Pons i Clerch 4, 08003 

93 310 11 57 

esquitx@esquitx.org 

www.esquitx.org 

Organitzem Casals d’Estiu 

 i Colònies 
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• Tapa Solidària. Destinar durant un mes part de la recaptació d’una tapa a projectes de 
l’entitat. 

• Dinar/Sopar solidari. El que es recapti anirà destinat a un projecte de L’Esquitx. 

• Concert l’Esquitx. La totalitat del preu de l’entrada és destinarà a les famílies de L’Esquitx. 

• Teaming. Donació per internet d’1 euro al més per a una causa concreta de l’’Esquitx.  

• Sorteig l’Esquitx. Venem números per una rifa solidària al barri. Els comerciants col.laboren 
ajufant-nos amb la venta o proporcionant el premi. 
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-Restaurant Bormuth -Supermercat C/Comerç -Centres esportius CET10 

-Electrodomèstics seu BCN 

-Forn de pa La Llana 

-Càtering Bongourmet 
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Jordi Fluvià 

Comunicació i Recursos 

Associació L’Esquitx 

93 310 11 57  // recursos@esquitx.org 

 


