Nota informativa
Arrenca la XX Jornada Nacional de Recollida d’Aliments

Carrefour entrega a Barcelona més de 386.000 quilos
d’aliments al 2013, més del doble que l’any anterior
•

Es consolida com a referent del sector a Espanya en donació d’aliments

•

Col·labora amb els Bancs d’Aliments des del 2011 i en l’actualitat és l’única
companyia que iguala la quantitat de quilos donada pels seus clients

•

La XX Jornada es celebra els dies 4 i 5 d’abril als 18 centres Carrefour de la
província

(Barcelona, 4 d’abril del 2014).- Carrefour, a través de la seva Fundació, celebra aquest
cap de setmana la XX edició de la seva Jornada Nacional de Recollida d’Aliments en
col·laboració amb la Federació Espanyola de Banc d’Aliments (FESBAL). La iniciativa
es celebrarà els dies 4 i 5 d’abril als 18 centres Carrefour de la província de Barcelona.
Els hipermercats que participen en aquesta iniciativa són: Badalona, Barberà, Cabrera,
Gavà, Gran Via l’Hospitalet, La Maquinista, Les Glòries, Prat, Vallès, Manresa,
Granollers, Igualada, L’Ametlla, Martorell, Olèrdola, Santa Susanna, Sant Fruitós i Vic.
La companyia de distribució, referent en el sector en la donació d’aliments a Espanya,
col·labora amb FESBAL des del 2001. Només al 2013, Carrefour i els seus clients van
aconseguir entregar més de 386.000 quilos de productes al Banc d’Aliments de
Barcelona, el que suposa un 161% més respecte a la quantitat entregada l’any anterior.
A nivell nacional, Carrefour i els seus clients van aconseguir entregar més de 6 milions
i mig de quilos de productes d’alimentació als 55 Bancs d’Aliments de tota Espanya,
quantitat que suposa un 60% més respecte a la quantitat entregada l’any anterior.
S’estima que aquests aliments han servit per pal·liar les necessitats de més de 90.000
persones durant tot un any.
Per a Belén Giménez, responsable de Comunicació del Banc d’Aliments de Barcelona,
“Carrefour és un clar referent en l’àmbit de la donació d’aliments a Espanya”. Segons
ha dit, “la realització d’aquest tipus de jornades és una mostra més del seu compromís
social”.
Belén Giménez ha assenyalat, a més, que “Carrefour té el compromís d’igualació sobre
els quilos d’aliments entregats pels seus clients, la qual cosa es tradueix en que
dupliquen la quantitat que entreguen a FESBAL”. “Agraïm aquests 13 anys de
col·laboració que han contribuït a que altres empreses s’hagin anat sumant, en la mesura
de les seves possibilitats, a aquestes donacions”, ha afirmat.

Per la seva part, el director de Carrefour Vallès, Albert Planas, ha indicat que l’objectiu
d’aquesta iniciativa és cobrir les necessitats bàsiques de famílies que es troben en
situació de desavantatge social. Per això, als centres participants s’hi habilita una “Taula
de Bancs d’Aliments” en què els voluntaris de l’entitat i empleats de Carrefour ajuden a
recollir els productes que es donen. Posteriorment, és el Banc d’Aliments de Girona
l’encarregat de repartir-los entre les organitzacions amb les quals col·labora.
Més de 6 milions i mig de quilos d’aliments al 2013
L’any 2013 i a nivell nacional, la Fundació Solidaritat Carrefour va entregar a FESBAL
un total de 6.632.281 quilos d’aliments. D’aquesta quantitat, 3.713.868 quilos (56%)
van procedir de la donació directa de Carrefour i 2.918.412 quilos (44%) van
correspondre a la donació ciutadana.
I a més: donació d’equipament
La Fundació Solidaritat Carrefour col·labora també amb els Bancs d’Aliments a través
de la donació d’equipament per a la millora de la gestió i el funcionament dels seus
magatzems. Així, al 2013, la Fundació ha entregat a la FESBAL maquinària de càrrega
(4 carretes elevadores, 3 apiladores elèctriques, 2 traspaletes elèctriques) i cinc vehicles
isoterms, que s’han entregat a 14 Bancs d’Aliments locals.
La Fundació Solidaritat Carrefour coordina tots els programes que desenvolupa el
Grup Carrefour en matèria d’acció social a Espanya. Dóna suport especialment als
projectes en benefici de la infància desafavorida, de la integració laboral de persones
amb discapacitat o en risc d’exclusió, i promou la participació dels empleats del Grup
en les iniciatives socials.
La Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) està formada per 55 bancs
d’aliments que van repartir al 2013 més de 118.000 tones d’aliments, dels quals se’n
van beneficiar més de 1.400.00 de persones en perill de marginació social i en dificultat.
Per reunir els aliments, FESBAL compta amb les aportacions d’empreses i particulars,
així com d’aliments procedents del Programa Europeu d’Ajuda als Més Necessitats, que
gestiona el Fons Espanyol de Garantia Agrària i que, en part, distribueixen els bancs
d’aliments integrats a la FESBAL.
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