
Caminada solidària
per ajudar al poble ucraïnès

Recorregut de 10 km: parc del Mamut Venux - carretera de Sant Boi -
Escola Joan Juncadella - carrer del Serral - accés al riu per la riera de Cervelló – 

camí paral·lel a la llera del riu Llobregat – arribada a la “rotonda de les ovelletes” 
per la riera de Torrelles – carretera de Torrelles – Institut Frederic Mompou – 

Ermita del Remei – parc del Pi Gros – parc del Mamut Venux 

12 de juny de 2022
A les 10 h, sortida des del parc del Mamut Venux

Ho organitza: Amb el suport de:

Famílies ucraïneses
de Sant Vicenç dels Horts

Porta material i et lliurarem el teu dorsal.

Gira aquest full
per saber quin

és el material que
es necessita

Punts de recollida:

Associació Temps de Lleure
(ca l’Aragall, 16-18)

El 7 i el 9 de juny, de 18 a 20.30 h 
Parc del Mamut Venux

El mateix dia de la prova,
des de les 8 h fins a l’hora de sortida



Ho organitza: Amb el suport de:

Famílies ucraïneses
de Sant Vicenç dels Horts

Caminada solidària

MATERIAL QUE ES NECESSITA

per ajudar al poble ucraïnès

Important: Els materials de la llista per als quals cal recepta mèdica 
només els poden  lliurar empreses o professionals del sector sanitari, 
degudament acreditats. Les persones que a títol individual vulguin fer 
una donació, han de triar material sense recepta.

• CREMA PER A CREMADES, 
ANALGÈSIQUES I 
ANTIBIÒTIQUES, COM 
BEPANTOL, SILVEDERMA, 
BLAST ESTIMULINA, APÒSITS 
(LINITUL), ETC.

• AIGUA OXIGENADA

• ALCOHOL

• BETADINE (IODE)

• BENES (TOTES LES MIDES)

• GASA

• TIRETES

• ESPARADRAPS

• COTÓ

• PUNTS DE SUTURA

• CELOX (material per  
introduir-lo en ferides 
estretes i profundes)

• SÈRUM FISIOLÒGIC

• GUIX ADHESIU

• CINTA AMERICANA

• GUANTS DE VINIL, 
LÀTEX, ETC.

• IBUPROFÈ

• ANTIBIÒTIC

• BOLQUERS INFANTILS 
I PER A PERSONES ADULTES

• COMPRESES, TAMPAX, ETC.

• PRODUCTES PER A 
HIGIENE PERSONAL

• PEGATS ANTICREMADES

• TOVALLOLETES 
HEMOSTÀTIQUES


