
                        
 
 
Benvolguts Amics Rotaris, 
 
Hem fet un acord de col·laboració amb Dinners That Matter.org per a 
difondre i recaptar fons aquest proper 2 de març per el nostre projecte de 
menjadors socials ALPAN, que te l’objectiu comú de intentar que ningú 
es quedi sense menjar. 
 
Com? ..... Senzill sortint a sopar amb els amics! 
 
https://www.dinnersthatmatter.org/ca/ 
 
Què fa DinnersThatMatter? 
 
Dinners That Matter (Sopar que Importen) es una iniciativa social creada 
per inspirar i generar la col·laboració entre comensals, restaurants, 
institucions i empreses compromeses en donar suport a projectes socials 
locals de la seva comunitat. 
 
Com ho fa? 
 
Trimestralment es convoca un “Sopar que Importa” a tots els restaurants 
col·laboradors, qui generosament —sense que paguis més que qualsevol 
altre dia— donen el 25% de la facturació de la nit a les fundacions que 
representen y desenvolupen els quatre projectes socials als que donem 
suport durant l’any. Cada sopar es dedica a una fundació i una causa 
diferent. 
La donació directa y el caràcter local de tots els projectes que recolzem 
avalen la nostre transparència i compromís. 
 

https://www.dinnersthatmatter.org/ca/


Per participar només cal reservar en un d’aquests restaurants i sortir a 
sopar la nit seleccionada.  
 
Dinners That Matter es una iniciativa amb dos anys desde el seu inici, 
temps necessari per perfilar la proposta i en continuada millora per ajudar 
a mes gent cada cop.   
 
Es una iniciativa “Glocal”, es a dir, Local però amb ambició de ser Global 
creada per generar difusió i xarxa de persones, empreses i entitats que 
volem fer un mon millor i ajudar-nos sense mirar-nos el melic. 
Aquest 2017 començarà a creixa i  aquest proper 2 de març serà per el 
projecte ALPAN, però el següent el juny serà col·laborant amb entitats que 
lluitant contra el càncer i la leucèmia i així consecutivament. 
 
Volem comptar amb la família Rotaria, no nomes per aquest proper 2 de 
març, però consecutivament en els proper esdeveniments, ajudant als que 
ens necessiten!  
 
Subscriu-te per estar al corrent de a qui i quan pots ajudar, i Com? 
Gaudint amb els amics!! 
 
Tota la informació dels restaurants participants i associacions / projectes 
ho trobareu a la web www.dinnersthatmatter.org 
 
 
Us esperem a omplir tots els restaurants!  
 
Moltes Gracies!! 
 
Llistat Restaurants participants repartits per tot Barcelona:  
Memorias de China, Iradier, Suquet de l’Almirall, L’Atelier, 
VivandaBodega Monumental, ElDiset, UDON (5 llocs), Fritz, La Taula, El 
Sortidor, BoisiBisau i Tia Santa  
 

 Adreces i telèfons per a reservar a la Web:  
https://www.dinnersthatmatter.org/ 

http://dinnersthatmatter.org/restaurants
http://dinnersthatmatter.org/projectes
https://www.dinnersthatmatter.org/ca/subscriu-thi/
https://www.dinnersthatmatter.org/ca/
https://www.dinnersthatmatter.org/

