NOTA DE PREMSA
Barcelona, 22 de setembre del 2014

El Corte Inglés ha aportat més de 154 tones d’aliments als Bancs dels Aliments de
Catalunya en els darrers dos anys
•

Cada setmana, els Supermercats d’El Corte Inglés entreguen les minves a diferents
entitats solidàries de la xarxa dels Bancs dels Aliments

•

Aquest setembre es compleixen dos anys de l’inici de col·laboració entre totes dues
entitats

El Corte Inglés ha donat als Bancs dels Aliments de Catalunya un total de 154.626 quilograms d’aliments, en
els darrers dos anys, derivats de la donació continuada de tots els Supermercats de la firma a Catalunya. Dels
9 centres que participen en aquesta iniciativa, Cornellà és qui més quantitat aporta, amb 40.411 kg (més d’un
25% del total). Girona, amb 26.660 kg, i Diagonal, amb l’entrega de 17.520 kg el segueixen.
Si traduïm aquestes dades en el seu valor econòmic, les xifres són encara més significatives. El valor de tots els
productes entregats en aquest període de temps ascendeix a 706.739 €. En aquest apartat, Girona
encapçala el rànquing, amb la donació de productes per valor de 187.912 €; seguida de Cornellà (108.341 €)
i Francesc Macià (100.714 €). En aquests dos anys de col·laboració, desembre i agost han destacat com els
mesos on la donació de producte ha estat més elevada.
Els Bancs dels Aliments de Catalunya van posar en marxa fa uns anys el projecte de recollida de minves,
excedents alimentaris consumibles però que ja no es poden comercialitzar, generats per diverses raons per
les cadenes de distribució (supermercats i hipermercats), tant a les seves plataformes de logística com a les
seves botigues. Aquest programa permet que aquells aliments que són completament aptes per al consum
no es converteixin en residus, a més d’assegurar que siguin reaprofitats amb totes les garanties d’higiene i
seguretat alimentària i que arribin a les persones que ho necessiten.
El Corte Inglés es va sumar al programa de minves el setembre de 2012, quan el centre de Girona va
experimentar una prova pilot amb la donació de les minves del Supermercat. A causa de l’èxit immediat
d’aquestes ajudes entre les entitats beneficiàries, només un parell de mesos més tard, aquesta col·laboració
es va estendre a diversos centres més. I des del març del 2013, tots els centres El Corte Inglés de Catalunya
participen d’aquesta iniciativa. L’única excepció és Portal de l’Àngel, ja que no disposa de Supermercat.
D’aquesta manera, el centres de Plaça de Catalunya, Diagonal, Francesc Macià, Can Dragó, Meridiana,
Cornellà, Sabadell, Tarragona i Girona entreguen, cada setmana, aquells productes que ja no són vàlids per
a la venda a causa de la seva curta caducitat a aquelles entitats emparades pel Banc dels Aliments i que es
troben pròximes a cadascun dels centres.
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