Nota de premsa
La campanya que impulsen els Bancs dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” té com a
fita recaptar 1.400.000 quilos d’aliments

Gran Recapte 2012
Junts podem canviar la realitat
Demà arrenca el 4rt Gran Recapte d’Aliments a Catalunya
Barcelona, 29 de novembre de 2012.Demà divendres 30 de novembre, a les 9.30 hores, al Mercat Municipal de Sta.
Caterina, es donarà el tret de sortida del Gran Recapte 2012 als Mercats Municipals. A
l’acte hi assistiran Xavier Trias, alcalde de Barcelona; Antoni Sansalvadó, President del
Banc dels Aliments de Barcelona i Lluís Romeu Samaranch, President de la Federació
d’Associacions de Voluntaris de “la Caixa”. El Gran Recapte tindrà lloc des d’aquell
moment fins al dissabte a les 23h, en que el darrer camió provinent dels diferents punts
de recollida arribarà a la seu central del Banc dels Aliments a Barcelona.
En la campanya de recollida d’enguany els Bancs dels Aliments habilitaran més de
1.000 punts de recollida a supermercats i mercats d’arreu de Catalunya (podeu trobar
tot el llistat a www.bancdelsaliments.org/ca/cercador ) on comptaran amb l’ajuda de
més de 12.000 voluntaris que aportaran part del seu temps a la recollida. També es
poden donar aliments online a través del lloc web www.bancdelsaliments.org.
Altres canals, habilitats a través de L’Obra Social ”la Caixa”, són tots els seus caixers
automàtics i canals electrònics: portal de “la Caixa”, Línia Oberta, CaixaMòbil i
bescanvi de Punts Estrella per fer donacions econòmiques. L’entitat promourà la
iniciativa entre els seus clients i també entre els seus empleats, a més de mobilitzar en
les tasques de recollida els 1.700 voluntaris que “la Caixa” té a Catalunya.
Enguany, com a novetat, s’ha impulsat una campanya que pretèn fer arribar el Gran
Recapte de forma virtual a tot l’Estat. La campanya, que estarà activa fins el dia 15
de desembre, convida als usuaris de Facebook a clicar M’AGRADA a la pàgina
www.facebook.com/lagranrecogida. Per cada clic aconseguit, les marques
col·laboradores (Danone, Nutrexpa, La Fageda, Borges, Llet Nostra, Laboratorios
Ordesa, Unilever, Nestlé i Mondelēz International, nova denominació per a Kraft Foods)
donaran 1 quilo d’aliments a benefici de la Federación Española de Bancos de
Alimentos.
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