La Fundació Banc dels Aliments,
Aliments, beneficiària d’una
d’una
iniciativa solidària de Caprabo i Rockstar
Barcelona, 5 de març de 2012.- Caprabo i Rockstar han donat a la Fundació Banc
dels Aliments 2.800 euros com a resultat d’una iniciativa solidària conjunta
desenvolupada en els supermercats Caprabo durant els mesos de setembre a desembre.
Els fons es destinen a donar suport a l’important treball que realitza la Fundació Banc
dels Aliments en la seva lluita contra la fam en un moment en què la demanda d’aliments
no deixa de créixer segons dades de l’entitat.
Oriol Latorre, Market Manager de Rockstar per a Espanya i José Campos
Rodríguez, Responsable Comercial de Caprabo, han estat els responsables de
formalitzar la donació en un acte celebrat al supermercat de L’Illa Diagonal a Barcelona,
que ha comptat amb la presència de Laia Guinjoan, Responsable de Comunicació de
la Fundació Banc dels Aliments.
Fundació Banc dels Aliments
El Banc dels Aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense ànim de lucre, que té
com a objectiu lluitar contra la fam d’aquí, evitar que els aliments consumibles però no
comercialitzables siguin distribuïts i, finalment, fer-los arribar a les persones més necessitades del
nostre entorn més immediat. Tota l’acció del Banc dels Aliments es basa en la gratuïtat dels
aliments que rep i la seva distribució justa a través de les entitats benèfiques finals. Aquesta tasca
es porta a terme gràcies al treball de més de 140 persones, la gran majoria voluntàries.
www.bancdelsaliments.org
Rockstar Energy Drink
Rockstar Energy Drink és la marca número tres mundial en la venda de begudes energètiques,
està disponible en botigues de conveniència i alimentació a Estats Units, Canadà, Austràlia,
Àustria, Bèlgica, França, Països Baixos, Emirats Àrabs, Grècia, Mèxic, República Checa, Filipines
i en tot el Regne Unit. Amb una barreja especial de Taurina, Guarana, Gingseng i Vitamina B,
aquesta beguda energètica està disponible en setze sabors. Rockstar Energy Drink dóna suport
als millors esportistes de diferents disciplines com Motocross, MotoGP, Snowboard, Surf, Skate i
BMX Racing, entre d’altres.
www.rockstarenergy.es
Caprabo
Caprabo és una companyia de supermercats de referència. Va néixer a la ciutat de Barcelona
l’any 1959, és l’empresa de supermercats més antiga i té a la seva xarxa el supermercat més antic
d’Espanya que avui encara està obert. El 2010, Caprabo va tancar l’exercici amb una facturació de
1.500 milions d’euros, 9.000 treballadors i una xarxa de 343 botigues en els mercats estratègics de
Catalunya, Madrid i Navarra. El supermercat online de Caprabo, que té deu anys d’història,
compta amb cent cinquanta mil clients. La Targeta de Fidelització de Caprabo compta amb 1,3
milions de clients actius. Més de 300.000 persones visiten els supermercats de Caprabo cada dia.
www.caprabo.com / www.capraboacasa.com / www.twitter.com/caprabo /
www.facebook.com/caprabo
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