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CONTINUEN AUGMENTANT LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
 

En llista d'espera tenim a 96 famílies. 
 
Davant la dura situació actual en la qual ens trobem, amb una llista d'espera de 96 famílies 
a les quals  estem compromesos a ajudar, i atès el nostre principi de transparència per a 
una millor informació de la labor que duem a terme, establim amb caràcter bimestral 
l'emissió d'aquesta NOTA INFORMATIVA  
 

 
Seguim amb moltes famílies que estan en ERTE, atur o sense subsidi de desocupació, per 
la qual cosa en molts casos aquestes veuen disminuïts els seus ingressos o bé mancar 
d'aquests i necessiten amb urgència de l'ajuda d'associacions com Mallorca Sense Fam. 
 
Continuem pensant que la situació és realment molt preocupant i que es va agreujant dia a 
dia, per això, seguirem amb més determinació i entusiasme atenent els que més ens 
necessiten i serà gràcies al treball i dedicació de l'extraordinari equip de VOLUNTARIS i a 
les ajudes i col·laboracions de persones i empreses amigues del nostre projecte. 
 
En continuar augmentant les sol·licituds, ens veiem en la necessitat de sol·licitar una 
vegada més l'ajuda de tots aquells que desitgin col·laborar amb els seus donatius a través 
dels nostres comptes:  
 

COLONYA · Caixa de Pollença:  IBAN ES33 2056 0004 4210 0056 2825 
               CAIXABANK · “la Caixa”:       IBAN ES52 2100 0972 9902 0030 7062 
 
O bé a través del BIZUM : 04523 · Si desitges contactar amb nosaltres pots fer-ho al:  
 

e.mail: msfcomunicacion@gmail.com 
 
Mallorca Sense Fam declarada d'Utilitat Pública, pot emetre el certificat de la 
donació, sempre que s'indiqui el nom i cognoms del donant i ens faciliti les seves 
dades fiscals. 
 
Agraïm a totes i cadascuna de les persones, empreses i entitats que estan al nostre costat, 
la seva solidaritat ajuda i col·laboració envers el nostre projecte. 
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“Des de 2009 amb els més necessitats” 


