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Hem iniciat una recollida de joguines per als nens de la Palma 

afectats per l’erupció del Volcà. En aquests moments hi ha més 

de 1200 nens fora dels seus domicilis sense possibilitat de retorn. 

Des de l’associació de policies CCA COPLAND i amb la 

col·laboració dels sindicats de policia USPAC, USPAC PL, USCOP,  

hem organitzat la recollida i trasllat de joguines des de Catalunya 

fins al Port de Cadis, on un vaixell gestionat pel Cabildo de la 

Palma es farà càrrec del seu trasllat a l’ illa. 

Les joguines que recollirem serien per la franja d’edat de 0 a 12, 

el que volem es ajudar als Reis d’Orient a que puguin fer la seva 

habitual entrega. Hauran de ser noves, i sense embolicar ja que 

s’ha de fer una posterior classificació per franges d’edat. 

Serem nosaltres qui recollirem al seu centre o entitat, les 

joguines donades, abans del dia 30 de novembre,  ja que totes 

s’hauran de traslladar a en un centre logístic per tal de paletitzar 

la càrrega.  

Un cop feta aquesta gestió, el 15 de desembre sortiran els tres 

furgons que son propietat de COPLAND direcció a Cadis per fer la 

entrega el dia 17 amb membres de la BLUEFORCE que no són 

més que un “grup de policies voluntaris” que en el seu temps 

lliure, fem tasca social, d’ajuda als més necessitats. 

Us agraïm la vostra col·laboració per aquesta primera acció amb 

els damnificats de la Palma, e informar-vos que un cop oberta 

aquesta via d’ajuda Catalunya-Cadis-La Palma, aquesta es 

mantindrà en el temps per a posteriors campanyes d’ajuda. 

Amb aquesta campanya a dia d’avui ja col·laboren més de 30 

comissaries tant de mossos d’esquadra com de policies locals,  
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diversos ajuntaments i col·legis, diferents entitats i empreses 

privades. 

 

Hem creat un cartell i un vídeo per a la campanya en el cas de 

voler col·laborar ens feu arribar el vostre logo i el farem constar, 

alhora que informarem a les nostres xarxes socials. 

Instagram: 

- www.instagram.com/ccacopland/ 

- www.instagram.com/uspac_cat/ 

- www.instagram.com/blueforce_cca/ 

 

Moltes gràcies per la teva col·laboració. 
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