NOTA DE PREMSA
MALETES CONTRA LA FAM

Danone dóna i recapta aliments per a la campanya d’estiu de
Banc dels Aliments La fam no fa vacances a Sants
Un any més, Danone realitza l’acció solidària “Maletes conta la fam” i donarà producte
al Banc dels Aliments equivalent al pes de les maletes de tots els passatgers que
participin pesant el seu equipatge
•

“Maletes contra la fam” estarà en marxa avui i demà, 28 i 29 de juny, a l’esplanada de
l’Estació de Sants de Barcelona.

•

Danone col·labora des de fa més de 25 anys amb els Bancs dels Aliments, donant 10 milions
d’unitats de producte a l’any a tota Espanya i donant suport a les campanyes de sensibilització
i recollida d’aliments que l’entitat du a terme.

•

Des dels seus inicis fa tres anys, col·labora també amb la campanya d’estiu del Banc dels
Aliments de Catalunya, La fam no fa vacances, i aquesta és la segona edició d’aquesta
iniciativa que han ideat conjuntament amb l’entitat per donar suport a la donació i la recollida
d’aliments a l’estiu, època de major escassetat de donació d’aliments degut a les vacances.

Barcelona, 28 de maig de 2015 -. Per tal de sensibilitzar a la població sobre la importància
de col·laborar i donar Aliments també durant els mesos d’estiu, Danone repeteix per segon
any consecutiu la iniciativa “Maletes contra la fam” per donar suport a la campanya d’estiu
de Catalunya de Banc dels Aliments (La fam no fa vacances). L’acció tindrà lloc durant tot el
dia d’avui i demà a Sants Estació (Pl. dels Països Catalans) de 10:00 a 20:00 hores.
Danone anima a la gent perquè pesin les seves maletes i es compromet a donar producte
equivalent al pes de les mateixes al Banc dels Aliments.
Danone i Banc dels Aliments organitzen aquesta
acció solidària sota el lema “Maletes contra la
fam” amb l’objectiu de sumar els màxims
quilos de maletes, que es transformaran en
quilos de producte Danone que la
companyia donarà a l’entitat. També
conviden als ciutadans a apropar-se a Sants per
a donar productes bàsics (oli, llet i conserves). A
més, Danone realitzarà una campanya de
recollida d’aliments entre els seus treballadors de
tots els seus centres de treball de Catalunya durant els mesos d’estiu.
Segons Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments: “accions com aquesta són molt

positives perquè permeten aportar quantitats molt notòries d’un aliment bàsic de la dieta
equilibrada com ho son els làctics, ajudant a la mateixa vegada a conscienciar a la societat
sobre la realitat de pobresa en el nostre país també durant els mesos d’estiu, en els que les
donacions d’aliments s’alenteixen degut a les vacances. La col·laboració de Danone amb Banc
dels Aliments és molt estreta des de fa molts anys i després de l’èxit de l’any passat, esperem
que aquest any l’acció s’instauri ja com a una acció solidària consolidada a Barcelona”.
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Danone espera superar la donació de l’any anterior en el que es van aconseguir pesar maletes
per un total de 15.909 quilos. Aquesta quantitat es va traduir en 127.279 unitats de
producte que Danone va donar a Banc dels Aliments, a més dels aliments recaptats
durant la campanya de recollida interna entre tots els seus treballadors que va dur a terme a
tots els seus centres de treball de Catalunya, entre juny i juliol.
Esther Sarsa, responsable de desenvolupament sostenible de Danone, ha comentat:
“Maletes contra la fam és una acció molt especial per a nosaltres. És una forma de

conscienciar a la societat de la importància de realitzar donacions també durant l’estiu per ferles arribar a les més de 700 entitats benèfiques que col·laboren amb el Banc dels Aliments i
aconseguir garantir l’alimentació dels seus més de 250.000 beneficiaris. Es tracta d’una
iniciativa molt important per la nostra companyia per l’estreta relació que tenim amb els Bancs
dels Aliments des de fa ja més de 25 anys i esperem repetir l’èxit de l’any passat”.
Com a novetat aquest any Danone realitzarà “Maletes contra la fam” també a Madrid. L’acció
es durà a terme el proper 12 de juny a l’estació Atocha, amb la mateixa mecánica que la de
Barcelona.
Danone i Banc dels Aliments: junts ajudem el doble
Danone col·labora amb Banc dels Aliments des de la seva creació, fa ja més de 25 anys,
entregant anualment més de 10 milions d’unitats de producte i donant suport a les
campanyes que l’entitat du a terme, com “El Gran Recapte”, durant els mesos de novembre i
desembre, o la campanya d’estiu, “La fam no fa vacances”. Danone realitza a més donacions
extraordinàries de producte i recursos, ajuda a la difusió de les campanyes i col·labora a
través del seu programa de voluntariat corporatiu.
“Junts Ajudem el Doble” és un programa social creat per ambdues entitats l’any
2010, mitjançant el que, més enllà de realitzar donacions puntuals de producte, Danone es
va convertir en un col·laborador continu. Els Bancs dels Aliments són tractats com un client
més i, en funció de les necessitats i capacitats, es planifica la seva donació setmanal. Evitant
així les possibles irregularitats i problemes de provisió de producte Danone, així com la
incertesa respecte a la quantitat de la que disposen setmanalment els bancs per a distribuir
entre les persones que més ho necessiten.
Sobre Danone:
DANONE és líder mundial en productes làctics, aigües envasades i altres destinats a l’alimentació infantil i clínica amb
més de 300 milions de consumidors. Isaac Carasso va crear a Barcelona en 1919 la primera fàbrica del món de iogurt
industrial per al consum generalitzat. El grup és present avui en dia a 120 països. A Espanya té plantes de producció
a Madrid, Barcelona, Astúries i València, que abasteixen diàriament a 40.000 comerços i a més de 11 milions de llars.
Sobre Banc dels Aliments:
La Fundació Banc dels Aliments és una entitat sense ànim de lucre, independent de tota ideologia econòmica, política
o religiosa, basada en el voluntariat, amb l’objectiu de recuperar els excedents alimentaris de les empreses i
redistribuir-los gratuïtament entre les persones necessitades del nostre entorn, evitant tot el malbaratament o mal ús
dels aliments per a lluitar contra la precarietat alimentària i contribuir al desenvolupament sostenible per a un món
més net.
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