Una tardor més solidària que mai

Gallina Blanca repartirà més de 800.000 plats de sopa
a famílies necessitades en col·laboració amb
els Bancs dels Aliments de Catalunya
• Gallina Blanca, en col·laboració amb els Bancs dels Aliments de
Catalunya, posa en marxa la campanya solidària “Vuelta al Hogar”,
que es durà a terme durant el proper mes d’octubre a supermercats
i hipermercats de tot Catalunya
• Per cada brik de Caldo Casolà de Pollastre Gallina Blanca venut, la
companyia donarà 4 racions de sopa a aquelles famílies més
desfavorides, a través dels Bancs dels Aliments de Catalunya
• Gallina Blanca i els Bancs dels Aliments col·laboren des de fa més
de 25 anys. Al llarg d’aquests anys, la companyia ha donat més de
5 milions de quilos d’aliments, equivalents a 45 milions de plats de
sopa
Barcelona, 29 de setembre de 2014.- La tornada a casa després de les vacances és,
aquest any, més solidària que mai gràcies a Gallina Blanca i als Bancs dels
Aliments de Catalunya.
En el marc del seu compromís amb la societat, la multinacional espanyola líder en el
sector de l’alimentació ha firmat un acord amb els Bancs dels Aliments de Catalunya
per la posada en marxa de la iniciativa solidària “Vuelta al Hogar”, que es durà a terme
durant el mes d’octubre.
Així, per cada brik de Caldo Casolà de Pollastre de Gallina Blanca adquirit durant el
mes d’octubre a supermercats i hipermercats de tot Catalunya, la companyia donarà, a
través dels 4 Bancs dels Aliments catalans, 4 racions de sopa a aquelles famílies més
desfavorides. Amb aquesta acció es preveu repartir més de 800.000 plats de sopa.
“Alimentar la gent forma part del nostre ADN. Aquest és l’objectiu d’aquesta campanya
solidària que avui posem en marxa. Esperem i desitgem que siguin molt els ciutadans
que se sumin a aquesta iniciativa. El seu petit esforç suposa una importantíssima
ajuda per a moltes famílies que ho estan passant malament en aquests moments”,
assegura Fernando Fernández, Director General de Gallina Blanca a Espanya.

Gallina Blanca col·labora amb els Bancs dels Aliments des de fa més de 25 anys. Des
d’aleshores, la companyia ha donat més de 5 milions de quilos d’aliments, equivalents
a 45 milions de plats de sopa. Tot això en el marc del seu compromís amb els
col·lectius més desfavorits.
Per a Eduard Arruga, President del Banc dels Aliments de Barcelona, “gràcies a
col·laboracions d’empreses com Gallina Blanca hem aconseguit créixer i seguir
treballant per ajudar a aquelles famílies amb dificultats i falta de recursos econòmics,
cobrint tant com podem una de les seves necessitats més bàsiques com és
l’alimentació”.
Més de 75 anys innovant i revolucionant les cuines espanyoles
Des del llançament dels primers cubs de caldo el 1937, Gallina Blanca forma part de les cuines
espanyoles facilitant la vida diària de milions de consumidors d’aquest país. La innovació, la
qualitat i el compromís amb la salut dels seus consumidors són les senyes d’identitat dels seus
productes. Per aquest motiu, Gallina Blanca és avui una de les marques referents en
l’alimentació espanyola i la seva web és de visita obligada per a tots aquells que els agrada el
món de la cuina (www.gallinablanca.es)
La companyia forma part del grup internacional del sector de l’alimentació Gallina Blanca Star
amb una facturació de 626 milions € el 2013. Avui el Grup té presència a Espanya, Itàlia,
Holanda, Rússia i Àfrica a través de marques com Gallina Blanca, Star, Jumbo o Grand’Italia.
Sobre els Bancs dels Aliments
Els Bancs dels Aliments són entitats que lluiten contra el malbaratament i contra la precarietat
alimentària del nostre entorn. La seva actuació es basa en la gratuïtat tant en la recepció como
en l’entrega de productes, així com en la col·laboració de voluntaris, que dediquen de manera
totalment altruista el seu temps, experiència, dedicació i esforç.
Els Bancs dels Aliments a Catalunya atenen a més de 250.000 persones a través d’una xarxa
de casi 700 entitats d’ajuda social. A l’abril de 2013, els quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya constituïren la Federació Catalana de Bancs dels Aliments amb la intenció d’actuar
de manera coordinada i impulsar conjuntament iniciatives solidàries. L’any passat repartiren en
total 20.624 milers de quilos d’aliments, amb un valor aproximat de 38 milions d’euros.
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