Ens ajudes a difondre?
Sense Sostre és un projecte on tots som necessaris. Per arribar als 30.000 euros
imprescindibles per llogar el material tècnic per rodar la pel·lícula et necessitem! Puguis o no
contribuir econòmicament, ens pots ajudar sent altaveu d’aquesta campanya de
micromecenatge.
En aquesta pàgina trobaràs idees, peces i materials per difondre, compartir i sumar a més
gent a la nostra pel·lícula, a la lluita contra el #sensellarisme.
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Si vols postejar a Facebook, Instagram o qualsevol altre xarxa…
Coneixes la campanya de micromecenatge de Sense Sostre?
Una pel·lícula que aborda la problemàtica del #sensellarisme, impulsada per @AtiendeFilms
@AlhenaProduction i amb el recolzament d’@ArrelsFundacio Visiteu www.sensesostre.cat i
difoneu!
Si vols tuitejar…
Ajuda! Es cerquen 30M € per rodar Sense Sostre. El film aborda el conflicte del
#sensellarisme. Visiteu www.sensesostre.cat i difoneu!

Si vols enviar un mail…

Hola!
Com estàs?
T’escric avui perquè et vull fer partícep d’un projecte que crec necessari explicar-te! Es
tracta del llargmetratge de ficció Sense Sostre, escrit i dirigit per Xesc Cabot i Pep Garrido,
dos cineastes amb valors, exigents i que ja han tingut reconeixements al llarg de la seva
trajectòria. La pel·lícula la impulsen des de les productores Atiende Films i Alhena
Production, i és una pel·lícula que pretén visibilitzar, fer reflexionar i fer reaccionar a la
societat sobre el problema del sensellarisme a casa nostra.
Estan intentant aconseguir 30.000 € per llogar el material tècnic per poder rodar. I per això
m’adreço a tu: perquè la contribució de tots els pot ajudar assolir aquests diners que tant
necessiten per fer un film que donarà veu per fi, als sense sostre.
Sóc perfectament conscient de la situació i la diversitat de possibilitats. I de la multitud de
campanyes que rebem al llarg de l’any. Però aquest cop crec que val molt la pena, aquesta
pel·lícula pot ser un referent del #sensellarisme. Hem de visibilitzar d’una vegada per totes
aquesta problemàtica!
Si us ve de gust participar, o tenir més informació sobre el film, visiteu el següent enllaç:
www.sensesostre.cat.

Moltíssimes gràcies per avançat!
Si vols enviar un Whatsapp…
Coneixeu la campanya de micromecenatge del la pel·lícula www.sensesostre.cat? Estan
intentant conseguir 30.000 euros per rodar-la! És una pel·lícula de ficció que pretén
visibilitzar, d’una vegada per totes, el problema del #sensellarisme a casa nostra. Pots
contribuir-hi? En la mesura de les teves possibilitats o difonent el projecte! Un projecte
d’Atiende Films, Alhena Production i recolzat per la Fundacció Arrels. Passa-ho!

TENS UN WEB?
Si tens un web o blog, pots ajudar-nos insertant en el teu espai, un w
 idget que promocioni la
campanya. Només has d’insertar en HTML aquest codi:
Format Widget 320x320 PX

Copiar codi

<iframe frameborder="0" height="320" width="320" scrolling="no"
src="https://www.stockcrowd.com/boxweb/embeded/10/caa2a24" ></iframe>

Format Widget 360x626 PX

Copiar codi

<iframe frameborder="0" height="626" width="360" scrolling="no"
src="https://www.stockcrowd.com/boxweb/embeded/10/caa2a24" ></iframe>

Format Widget 650 x 440 PX

Copiar codi

<iframe frameborder="0" height="440" width="650" scrolling="no"
src="https://www.stockcrowd.com/boxweb/embeded/10/caa2a24" ></iframe>

Format Widget 980 x 440 PX

Copiar codi

<iframe frameborder="0" height="440" width="980" scrolling="no"
src="https://www.stockcrowd.com/boxweb/embeded/10/caa2a24" ></iframe>

Codi HTML per insertar la teva campanya al web Copiar codi

<iframe id="sc-iframe" frameborder="0" height="0" width="100%" scrolling="no"
src="https://www.stockcrowd.com/boxweb/detalle/10/caa2a24" ></iframe>
<script type="text/javascript"
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
window.addEventListener("message",function(n){var
t=document.getElementById("sc-iframe"),e=n.data.evScUpdate;if(null!=t&&null!=e&&void
0!=e&&($(window).scroll(),t.height!=parseInt(e.height)&&(t.height=parseInt(e.height)
),null!=e.top&&void 0!=e.top)){var
o=$(t).offset().top,i=parseInt(e.top),d=parseInt(e.mtop);$(window).scrollTop(i+o-d)}
});var contentWindowHeight=window.innerHeight;$(window).scroll(function(){var
n=document.getElementById("sc-iframe");null!=n&&n.contentWindow.postMessage({parentT
op:$(window).scrollTop(),iFrameTop:$(n).offset().top,contentWindowHeight:contentWind
owHeight},"*")}),$(window).resize(function(){contentWindowHeight=window.innerHeight;
var
n=document.getElementById("sc-iframe");null!=n&&n.contentWindow.postMessage({parentT
op:$(window).scrollTop(),iFrameTop:$(n).offset().top,contentWindowHeight:contentWind
owHeight},"*")});
</script>

