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Barcelona, 2 de maig de 2019

Benvolguts veïnes i veïns,
Us fem arribar aquesta carta des de l’organització de Brunch -In the City per tal d’informar-vos que
el proper 12 de maig en horari de 13:00h a 22:00h realitzarem un esdeveniment als JARDINS DEL TEATRE
NACIONAL DE CATALUNYA, amb horari d’inici de música a partir de les 16:00h. Per tal de tenir una bona
convivència amb el barri que ens acull, us presentem el nostre pla d’actuació:
ASSEGUREM QUE LA ZONA QUEDI TRANQUIL·LA DURANT I DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT
Des de l’inici de l’esdeveniment i fins a l’hora del tancament, tindrem un equip de personal de control
garantint que els usuaris actuin amb civisme i a l’hora del tancament, sortin en silenci per camins
senyalitzats.
MESURES DE CONTROL DE SO
Amb la finalitat de minimitzar els possibles impactes acústics, tindrem un equip independent de controladors
que realitzaran mesuraments al barri.
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ESTABLIR UN DIÀLEG PERMANENT AMB ELS VEÏNS
Hem habilitat un número de telèfon mòbil exclusiu per a vosaltres. Us convidem a trucar-nos o enviar-nos un
whatsapp si teniu qualsevol comentari o pregunta durant l’esdeveniment. El nostre número és
el 638 060 601 i el mail vecinos@brunch-in.com
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COMPROMÍS SOCIAL I MEDIAMBIENTAL
• Donarem suport a la Associació Apropem-nos durant el festival amb un stand informatiu i una campanya
de donacions.
• Hem recuperat 8T de menjar que haguessin acabat a les escombraries gràcies a la nostra Fundació Social
Fooding que lluita contra la fam a Barcelona.
• Oferim treball a joves del barri de Poblenou i col-laborem amb el programa Incorpora d’Obra Social
La Caixa de joves en exclusió social dins els nostres esdeveniments
• Totes aquelles famílies empadronades al Poblenou que vingueu amb els vostres fills tindreu l’accés
gratuït en horari de 13:00 a 15:00h. Per aconseguir les vostres entrades, hareu de presentar el vostre DNI
amb còdig postal 08018 i un justificant d’empadronament.
Tan mateix, tots els veïns de la zona tindreu un 50% de descompte en el preu de l’entrada general.
Per obtenir-lo haureu d’acreditar-vos com a residents al codi postal 08018, mitjançant la presentació del
vostre DNI i un justificant d’empadronament a les taquilles del TNC.
• Temin un equip de neteja que s’ocupa de recollir els residus, no sols dintre el recinte, sinó també en els
carrers al voltant.
• Som un festival ‘Residu Cero’. Utilitzem gots reutilitzables Re-cup, reciclem els nostres residus tant dins
com fora de barres, reciclem les burilles de les cigarretes per convertir-les en plàstic reciclat, triturem les
nostres ampolles de vidre per convertir-les en sorra que donem a la Fundació CRAM de conservació
d’espècies marines pels filtres de piscina de les tortugues rescatades, el-liminem l’ús de canyetes de plàstic,
tenim fiança per les ampolles d’aigua PET, recollim els taps de plàstic per donar-los a la Fundació Noelia
i lluitar contra la distròfia muscular congènita i tenim el certificat de gestors de residus. A més, fem netejes
de muntanya i platja durant tot l’any amb tallers de reciclatge i som membres de Barcelona + Sostenible.
L’Objectiu de la nostra organització és aconseguir una convivència òptima amb el veïnat.
Per aquest motiu, desitgem que no dubteu en contactar amb nosaltres per tal
de seguir millorant la nostra feina.
Salutacions,
Brunch -In the City

