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1. PROMOTORS I OBJECTIUS DE LA CAMPANYA

“Tots som la Conca” és una iniciativa privada, promoguda per una sèrie d’empreses i particulars de

la Conca d’Òdena, que neix a mitjans del mes de març d’aquest any 2020 amb la finalitat de proveir

de mascaretes principalment a l’Hospital i la Residència Pare Vilaseca d’Igualada arran de l’esclat de

la pandèmia del Covid-19.

En un moment en que l’adquisició d’aquest tipus de material de protecció es va fer enormement

difícil i amb uns preus de compra molt per sobre dels que hi havia hagut fins llavors, es van poder

aconseguir, a través de 2 proveïdors d’aquestes societats promotores (Adiemed Prevention in

Diagnostics SL i MILLAY SNOW CO. LIMITED), una sèrie de partides bastant per sota del preu de

mercat de llavors, i amb un termini d’entrega també sensiblement inferior.

També i a través de diferents empreses i persones, es va aconseguir diferent material que es va

entregar a l’Hospital d’Igualada, la Residència Pare Vilaseca i també, però amb menor quantia a

Centre Educatiu Apinas, l’ICCS i la Fundació Sanitària Sant Josep.

Cal esmentar que les empreses Bona Àrea a través del Dr. Ramon Cugat i l’empresa Munich van

facilitar material que van aconseguir a través dels seus mitjans i que se’ns va entregar a nosaltres

perquè féssim la donació a qui més ho necessitava en aquells moments. Aquest material es va

entregar en la seva totalitat a l’HGI, a la Residència Pare Vilaseca, l’ICCS i la F.S. Sant Josep.

El nombre d’empreses que han fet aportacions de forma desinteressada ha estat d’unes 40, i les

aportacions de particulars a través dels diferents mitjans han estat de 325.



1. PROMOTORS I OBJECTIUS DE LA CAMPANYA

Cal agrair molt i moltíssim a diferents esportistes que van aportar el seu granet de sorra animant i

donant mostres de suport a tot el col·lectiu sanitari català i especialment al col·lectiu sanitari de la

Conca d’Òdena...es van sumar a aquesta iniciativa uns 50 esportistes de diferents modalitats...

Veure vídeo de suport en l’apartat de difusió de Campanya.



2. DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA

La iniciativa es va difondre a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació. També diferents 

personatges de diversos àmbits van donar suport a la mateixa:

 TVE:

Telenotícies vespres minut 51 aproximadament

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-20-03-20/5543119/

 ANOIA DIARI:

https://anoiadiari.cat/societat/empreses-conca-volen-recaptar-70-000-euros-mascaretes/

 YOUTUBE: 

Esportistes donant ànims al col·lectiu sanitari de la Conca.

https://www.youtube.com/channel/UCiJd1FNPbUKUUoyRDP-Tnrg

https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-20-03-20/5543119/
https://anoiadiari.cat/societat/empreses-conca-volen-recaptar-70-000-euros-mascaretes/
https://www.youtube.com/channel/UCiJd1FNPbUKUUoyRDP-Tnrg


2. DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA

 EUROPA PRESS:

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-empresas-anoia-unen-comprar-mascarillas-

conca-dodena-20200318180053.html

 UNIÓ EMPRESARIAL:

http://www.uea.cat/articles-mostra-3888-cat-

la_uea_dona_suport_a_una_acciy_empresarial_a_lanoia_per_aconseguir_mascaretes_san

ityries.htm

 YOUTUBE: 

Esportistes donant ànims al col·lectiu sanitari de la Conca.

https://www.youtube.com/channel/UCiJd1FNPbUKUUoyRDP-Tnrg

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-empresas-anoia-unen-comprar-mascarillas-conca-dodena-20200318180053.html
http://www.uea.cat/articles-mostra-3888-cat-la_uea_dona_suport_a_una_acciy_empresarial_a_lanoia_per_aconseguir_mascaretes_sanityries.htm
https://www.youtube.com/channel/UCiJd1FNPbUKUUoyRDP-Tnrg


3. RECAPTACIÓ DE FONS

Per tal de poder adquirir aquestes partides de mascaretes es van obrir dues vies de col·laboració

econòmica a tothom que hi volgués participar:

 Col·laboracions de particulars: Recollides a través de la plataforma Paypal.

 Col·laboracions d’empreses: Es va facilitar un nº de compte per tal que es poguessin fer

ingressos. Indicar que, molts particulars també van fer també col·laboracions a través

d’aquesta via.

L’Import recollit total, amb detall de cada una de les vies esmentades, i durant el període març i

agost de 2020, en que hem rebut les últimes aportacions i donada per tancada la Campanya ha

estat:
TOTAL INGRESSOS CAMPANYA “TOTS SOM LA CONCA”

Nº INGRESSOS CANAL IMPORT TOTAL

280 PayPal 3.713,51

85 Ingrés compte 21.679,63

TOTAL 25.393,14



4. COMPRA DE MATERIAL

El material que s’ha pogut adquirir amb les aportacions recollides a tancament

de la campanya ha estat:

COMPRES CAMPANYA “TOTS SOM LA CONCA”

DATA PROVEÏDOR

IMPORT 

(IVA/IMP.

INCLOSOS

CONCEPTE

20/3/2

020

ADIEMED PREVENTION 

IN DIAGNOSTICS SL
3.000,00

Compra 1.312 

mascaretes KN95

23/3/2

020

MILLAY SNOW CO. 

LIMITED
750,00

Compra 300 

mascaretes KN95

25/3/2

020

MILLAY SNOW CO. 

LIMITED
14.250,00

Compra 5.700 

mascaretes KN95

27/3/2

020
YUAN GAO 660,00

Compra 1.000 

mascaretes 

quirúrgiques

17/4/2

020

ADIEMED PREVENTION 

IN DIAGNOSTICS SL
5.711,85

Compra 3.000 

mascaretes KN95

29/5/2

020

ADIEMED PREVENTION 

IN DIAGNOSTICS SL 1.025,00

Compra 400 

mascaretes KN95

TOTAL 25.396,85
TOTAL MASCARETES KN95

COMPRADES

10.712,00

TOTAL MASCARETES

QUIRÚRGIQUES COMPRADES

1.000,00



5. ENTREGA DE MATERIAL

 Hospital General d’Igualada 9500 mascaretes KN95  (#totssomlaconca)

 APINAS unes 600 mascaretes KN95 (#totssomlaconca)

 Clínica Sant Josep 400 mascaretes KN95 (#totssomlaconca)

 200 bates mèdiques d’un sol ús.(donació Dr. Cugat i #totssomlaconca)

 ICCS unes 200 bates mediques d’uns sol ús.(donació per part Dr. Cugat i 

#totssomlaconca )

 Residència Pare Vilaseca unes 1000 mascaretes quirúrgiques (donació de la empresa 

Munich i #totssomlaconca) i diferent material mèdic (guants, KN95, bates, etc...) 

procedent d’altres donacions fetes  a l’Hospital General d’Igualada i que es va decidir de 

compartir entre institucions, amb molt bon criteri.(donació Bon Àrea i Dr. Cugat i 

#totssomlaconca)

 En un parell d’ocasions es va comprar material per alguna institució ja que aquestes 

institucions no tenien accés als proveïdors que #totssomlaconca si que tenia.

Els diners recollits van servir per comprar més material i així finançar alguna compra.



6. RECULL GRÀFIC DEL LLIURAMENT DE MATERIAL I 

AGRAÏMENTS
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