Roda de premsa dijous 1 de desembre a les 12h al Banc dels Aliments de Barcelona

ELS BANCS DELS ALIMENTS I L’OBRA SOCIAL ”la Caixa” PRESENTEN
ELS RESULTATS DEL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS A CATALUNYA

1.095 tones d’aliments


Gran èxit de participació ciutadana a la campanya de recollida d’aliments, amb la
participació de més de 7.500 voluntaris als punts de recollida i una massiva afluència a
supermercats i mercats.



S’ha aconseguit superar amb escreix l’objectiu marcat per aquesta campanya, amb
una allau de donacions tant als punts de recollida com a través de tots els canals online
que s’han posat a disposició de la campanya.



Els canals de ”la Caixa” i les donacions online a través del lloc web del Banc dels
Aliments han allargat la crida fins diumenge 4 de desembre degut a l’allau de peticions
de clients i ciutadans, pel que la xifra encara anirà augmentant uns dies més.

Dijous, 1 de desembre de 2011: - Av ui representants dels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya i

el Sr. Jaume Lanaspa, director general de l’Obra Social ”la Caixa” han la xifra total d’aliments
recollits en l’edició d’enguany del Gran Recapte d’Aliment s en una roda de premsa celebrada
al Banc dels Aliments de Barcelona.
Els Bancs dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” han anunciat que s’ha aconseguit recollir 1.095
tones d’aliments gràcies a la solidaritat i compromís dels ciutadans i voluntaris a benefici de les
persones que tenen necessitats alimentàries a Catalunya.
La magnífica participació de 7.500 v oluntaris, una xifra sense precedents a una acció d’aquest
mena, ha fet possible que aquesta campanya hagi arribat a la major part de racons del nostre
territori, més de 180 poblacions que han acollit 600 punts de recollida a mercats i supermercats.
Per a fer possible aquesta recollida s’han utilitzat més de 1.300 banyeres (contenidors de cartró) i
38.000 caixes per la posterior classificació.
Aquesta campanya dirigida a la ciutadania, ha mogut també la solidaritat de les empreses de
distribució i del sector agroalimentari, que han fet donacions extraordinàries d’aliments de llarga
durada.
Per segon any s’ha pogut participar amb donacions online, un canal que ha estat molt ben
acollit així com amb donacions a trav és dels canals de ”la Caixa” – línia oberta, bescanv i de
Punts Estrella, caixers, Serv icaixa i Caixamòbil. Enguany s’ha aconseguit per aquests canals
gairebé 250 tones d’aliments, tot un èxit que permetrà al Banc dels Aliments disposar d’aliments
d’alt v alor nutricional en els moments més necessaris.
L’Obra Social ”la Caixa”, a més, ha posat a l’abast dels seus treballadors 116 punts de recollida a
les sev es oficines, amb la participació de 1.700 v oluntaris de la sev a xarxa. En paraules del
director general de l’Obra Social ”la Caixa”: “Enguany, en un m om ent de conjuntura
econòm ica complicada, l’Obra Social “la Caixa” i el Banc d’Alim ents de Catalunya hem decidit
treballar plegats am b l’objectiu de que un m és un, sum in quatre. I ho hem m és que aconseguit!
Ens hem quedat curts en les nostres previsions m és optim istes!! Em fa m olt feliç que “la Caixa”
hagi pogut contribuir a fer realitat el que fa uns dies era un som ni.”

Com a cloenda de l’acte, el sr. Antoni Sansalv adó, en nom dels quatre Bancs dels Aliments ha
v olgut també donar les gràcies a tothom per l’aclaparadora resposta i ha comentat: “La
solidaritat del poble de Catalunya ha quedat dem ostrat que no té lím its, i m olt m és en època de
crisi. Ens Nom és cal donar la oportunitat d’ajudar a qui m és ho necessita i la resposta, com ha
quedat palès, és espectacular i unànim e. Moltíssim es gràcies a tots els que han ajudat a fer això
possible, ens ha com m ogut profundam ent la reacció dels catalans.”
Durant aquesta mateixa setmana, els aliments recollits al Gran Recapte començaran a arribar a
les més de 200.000 persones que reben ajuda mensualment dels Bancs a trav és de la xarxa de
754 entitats de Catalunya.
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Contacte de premsa
Per ampliar informació, reportatges i entrev istes podeu contactar amb:
Premsa Banc dels Aliments
Laia Guinjoan
comunicacio@bancdelsaliments.org
Tel. 93 346 44 04
Premsa You & Me MKT
Yolanda Llamazares – Carme Barceló
yolanda@youandmemkt.com
carmeb@youandmemkt.com
Premsa Obra Social ”la Caixa”
Mireia Guardiola
mguardiola@fundacionlacaixa.es
93 404 40 95 / 690 88 37 41
Visita’ns a:

http://www.bancdelsaliments.org/
http://www.lacaixa.es
http://www.facebook.com/BancDelsAliments
Twitter: @BancAlimentsBcn @granrecapte2011

933 464 404
973 257 612
972 223 463
977 757 444

