Nota de premsa

“LA FAM NO FA VACANCES”
Campanya d’estiu de recollida d’aliments bàsics
Suma-t’hi organitzant una activitat solidària
Avui, dimecres 6 de maig, a la seu de la Federació Catalana de Fútbol s’ha presentat la tercera edició de La
fam no fa vacances, conjuntament amb la iniciativa que començarà a promoure la Fundació Privada de la
Federació Catalana de Futbol Donem la llauna a la fam, un esdeveniment solidari que s’emmarca dins del
pla d’actuacions que durà a terme la Fundació de la FCF durant l’any 2015.
El cap de setmana del 16 i 17 de maig, a tots els camps de futbol i pavellons de futbol sala s’habilitaran
punts de recollida per a tot tipus de llaunes de conserva (tonyina, sardines , verat, fruita en almívar, llet
condensada, patés, conserves de carn etc...) L’objectiu és recollir un mínim de 10 quilos per partit, és a dir,
uns 40 mil quilos. La campanya Donem la llauna a la fam estarà present a 407 poblacions de Catalunya als
3.713 partits que es disputaran en 821 camps i pavellons. La primera aportació vindrà de la mateixa FCF que
farà una donació de 9.000 llaunes.
L’acte ha comptat amb la participació del president de la Federació Catalana dels Banc s dels Aliments,
Frederic Gómez, qui ha fet referència al fet de que “ Catalunya és capdavantera en solidaritat i tot i el volum
de tones que movem des del Bancs, encara no és suficient per a cobrir la demanda”; el president del Banc
dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga, qui ha parlat de “la importància de la proximitat en la
campanya, tots els aliments recollits es quedaran a la població a on se celebri el partit” i el vicepresident de
la Fundació i de la Federació Catalana de Futbol, Pere Guardiola, qui ha destacat “la importància de la
creació de la Fundació per a donar un impuls d’ajuda amb els més necessitats. A més hi han assistit
representats del Govern català, de la UFEC i del Comitè Tècnic d’Àrbitres.
“La fam no fa vacances” arriba a la seva tercera edició amb més de 252 mil persones ateses pels quatre
bancs dels aliments a Catalunya. La situació actual, amb un 20% de la població catalana en risc de
pobresa i una demanda creixent d’aliments per part de les entitats, fa que els Bancs dels Aliments, en
previsió de poder garantir l’ estoc d’aliments bàsics durant els mesos de vacances, facin una nova crida a
la ciutadania per recollir aliments de primera necessitat. La campanya estarà vigent durant els mesos de
maig, juny i juliol. Des dels Bancs dels Aliments s’espera igualar o superar la xifra de més 300 mil quilos
d’aliments i 667 activitats assolides l’any passat.
Com és possible la campanya de recollida?
“La fam no fa vacances” es duu a terme gràcies a la col·laboració de tot tipus d’associacions: federacions,
clubs esportius, empreses, escoles, esplais, centres educatius, entitats culturals i socials, grups i particulars
d’arreu de Catalunya que, coordinats pels Bancs dels Aliments de les quatre demarcacions, porten a terme
activitats amb l’objectiu de recollir aliments a benefici d’una entitat propera dins la xarxa dels Bancs. Els
mateixos Bancs seran els encarregats de vincular les activitats amb les seves entitats per tal de garantir la
justa distribució dels aliments recollits. També gràcies a la col·laboració de Danone, Fundació Privada
Catalana de Futbol, El Tricicle, 8TV, Acceso, ACKStorm, AMIC, Ajuntament de Barcelona, BTV, Cadena SER,
Catalunya Ràdio, El Periódico, GPU, La Vanguardia, La Xarxa, Nariz Estudio, Premsa Comarcal, Més QTV,
RAC1, Refree, Txe Arana, Signia Technologies, TV3 i La Vallesana Services.
Com es pot col·laborar?
Si creieu que la vostra associació o entitat, sigui de l'àmbit que sigui (cultural, esportiu, de lleure...), empresa,
escola o institució pot estar interessada a col·laborar a la campanya organitzant una activitat de recollida
d’aliments per una entitat beneficiària propera, si us plau, contacteu amb el Banc dels Aliments. Us
informarem de les entitats que tingueu més a prop i us aconsellarem sobre l’organització d’activitats.
Quin tipus d’activitat es poden organitzar?
Hi ha moltes maneres d’ajudar. Aquí en teniu alguns exemples, però cadascú pot triar i organitzar la seva
recollida com cregui més adient. La creativitat de la campanya és il·limitada.


Clubs esportius: oferir un descompte a l’entrada d’un partit a canvi de l’aportació d’aliments
bàsics.



Empreses: recollides d’aliments entre els treballadors.



Associacions culturals: oferir descomptes a l’entrada de concerts, recitals i actes a canvi d’aliments

bàsics.


Ajuntaments: organitzar actes populars per motivar als ciutadans a aportar aliments bàsics.

Quins són els aliments més adients per la donació?
Necessitem oli, llet UHT i conserves. Aquests són aliments d'alt valor nutritiu, bàsics en l'alimentació de les
persones. Cada entitat benèfica, d’acord amb l’associació o grup que l’ajuda, pot també demanar
especialment algun tipus d’aliment que li faci més falta durant l’estiu.
Com i a qui s’entregaran els aliments recollits?
Les entitats seran les encarregades de rebre, classificar i entregar els aliments als seus beneficiaris.
Un cop el Banc dels Aliments hagi vinculat l’activitat amb l’entitat més propera, serà l’associació, grup,
escola, etc. la que es posarà en contacte directament amb l’entitat per a definir la manera, la data i la
logística més adequades per a l’entrega dels aliments a cada entitat.
Finalitzada l’activitat, s’haurà d’informar al Banc dels Aliments de la vostra demarcació de la quantitat
d’aliments recollida per tal de tenir-ne un control i garantir-ne la justa distribució.
On es podran fer donacions d'aliments?
Al lloc web www.lafamnofavacances.org es podran consultar les activitats i actes que es vagin confirmant
arreu del territori per a què la població pugui saber on poder fer les seves donacions d’aliments.
També es podran fer donacions on line d’aliments a través del web del Banc dels Aliments, a través de
l’enllaç: www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/
Altres activitats programades
El divendres 8 de maig Txarango oferirà un concert solidari a la sala Stroika de Manresa en el que l’accés
serà aportant aliments, en concret tres unitats de llet, oli o conserves. Les entrades es van oferir online fa unes
setmanes i es van exhaurir en poc minuts, per tant la recollida serà notòria.
Els centres sanitaris IdcSalud, Hospital Universitari Sagrat Cor de Barcelona, L’Hospital General de Catalunya i
la Clínica del Vallès de Sabadell promouran una recollida del 18 al 24 de maig.
La Diputació de Barcelona s’adhereix a la campanya, els treballadors participaran en el recapte a tots els
centres laborals.
Caprabo promourà un recapte entre els treballadors de la seva seu central i aportarà, com a empresa, els
mateixos quilos recaptats.
Empreses con Cargill, que recolliran aliments entre els seus empleats el mesos de juny i juliol. I l’entitat Centro
Andaluz de Sant Cugat també participarà amb una recollida.
Al juliol, en concret el dia 17, la Casa Elizalde tornarà a participar, per tercer any consecutiu, amb un
concert d’una big band vinguda des dels Estats Units.
Maletes contra la fam
Danone col·laborarà per tercer any consecutiu amb La fam no fa vacances, repetint l’acció “Maletes
contra la fam” que serà els propers, 28 y 29 de maig a l’Estació Barcelona - Sants, a la ciutat de Barcelona.
Aquesta activitat té l’objectiu de sensibilitzar a la població sobre la importància de continuar col·laborant i
donant aliments també durant els mesos d’estiu. Danone farà una donació del seu producte al Bancs dels
Aliments pel volum equivalent al pes de les maletes de tots aquells ciutadans que s’acostin per participar en
l’acció, a més d’establir en aquest espai durant aquests dos dies, un punt de recollida d’aliments duradors i
de fàcil emmagatzematge com oli, arròs, pasta, etc.
Danone també organitzarà com cada any una recollida d’aliments entre els seus empleats durant els mesos
de juny i juliol que posteriorment entregarà a una de les entitats assignades.
Recapte d’aliments a Girona 5 i 6 de juny
Els dies 5 i 6 de juny el Banc dels Aliments de les comarques de Girona promourà un recapte especial, que
tindrà també presència a les localitats costaneres. Aquest recapte implica a les entitats d’ajuda social de les
comarques gironines i els aliments demandats són llet, oli, conserves, farina sucre i cacau en pols.
Ajuda’ns a fer difusió
Des dels Bancs dels Aliments convidem a persones, empreses, organitzacions, etc., a fer difusió de la
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campanya “La fam no fa vacances”.
Podeu trobar material informatiu (fotografies, espot, falques, cartells, dossier de premsa) en el següent
enllaç:
https://www.dropbox.com/home/LA%20FAM%20NO%20FA%20VACANCES
També trobareu l’espot en aquest enllaç de Youtube:
http://youtu.be/qJApvYwdbDQ
I aquests vídeos virals:
https://youtu.be/0Bw20dn3AXM
https://youtu.be/t83G658unLA
https://youtu.be/nf3PYxb4Fe0
I fent-vos seguidors a:
www.twitter.com/famnofavacances (@famnofavacances)
www.facebook.com/lafamnofavacances

Premsa Banc dels Aliments de Barcelona
Belén Giménez / Jaume Ferrández / Pilar Payá
comunicacio@bancdelsaliments.org - Tel. 93 346 44 04

Visita’ns a:
http://www.bancdelsaliments.org/ http://www.lafamnofavacances.com/

3

