“LA FAM NO FA VACANCES”
Campanya d’estiu de recollida d’aliments bàsics
Suma-t’hi organitzant una activitat solidària
“La fam no fa vacances”, la campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més
necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària durant l’estiu, arriba a la seva quarta edició,
coordinada de nou, pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya.
L’actual situació, amb més d’un 20% de la població catalana per sota el llindar de la pobresa, una
persistència de la precarietat alimentària en el nostre entorn i una demanda creixent d’aliments per part de
les entitats, fa que els quatre Bancs dels Aliments s’adrecin de nou als ciutadans per tal que s’hi sumin
organitzant activitats solidàries per a recollir aliments de primera necessitat, oli, llet, llegum cuit i conserves.
Cal remarcar que el Banc dels Aliments de Barcelona ha vist multiplicades per 8 les donacions (ciutadans,
escoles, empreses i entitats) en les darrers cinc anys. La campanya es durà a terme durant els mesos de maig
i juny amb l'objectiu d’aprovisionar les més de 700 entitats d’ajuda socials col·laboradores durant els mesos
d’estiu.
Els Bancs dels Aliments de Catalunya atenen actualment més de 235.000 persones

Quins són els objectius de “La fam no fa vacances”?


Recollir aliments bàsics per contribuir en les necessitats alimentàries dels més de 235.000 beneficiaris
atesos.



Sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre entorn i posar de relleu la tasca de
les més de 700 entitats que col·laboren amb el Banc dels Aliments de Catalunya



Afavorir una col·laboració continuada amb el Banc dels Aliments i amb la seva xarxa de distribució
alimentària durant tot l’any, creant vincles de manera local per a què aquestes entitats també
puguin rebre ajuda en moments puntuals.

Com col·laborar amb “La fam no fa vacances”?
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
Les associacions , entitats culturals, clubs esportius, escoles, empreses... interessats en organitzar una activitat
solidària de recollida d’aliments en benefici a una entitat propera, han de contactar amb el Banc dels
Aliments de la seva demarcació.
Banc dels Aliments de Barcelona: 93 346 44 04 / info@lafamnofavacances.org
Banc dels Aliments de Girona: 972 223 463 / campanyes@bancdalimentsgirona.org
Banc dels Aliments de Lleida: 973 257 612 / info@bancalimentslleida.cat
Banc dels Aliments de Tarragona (Reus): 977 757 444 / bancreus@yahoo.es

Activitats programades
Recollida d’aliments de l’emissora UA1 de Lleida - Del 4 d’abril al 4 de maig
L’emissora lleidatana UA1 organitza una recollida d’aliments a les seves instal·lacions, entre tots els que
s’apropin a portar aliments se sortejaran dues entrades per al concert de Sopa de Cabra a Lleida el 8 de

maig i una guitarra signada pel grup.
Arròs solidari al B>DELICIOUS - 15 abril
Un equip format per cuiners de destacats restaurants com Arrosseria de Xàtiva , Bravo 24, Can Jubany,
Casamar , Les Cols, Les Magnòlies, Restaurant Sergi de Meià, Tinars, 7 Portes i el Via Veneto cuinaran arrossos
solidaris, l’import de les racions es destinarà a adquirir aliments bàsics. Tot això en el marc de la quarta edició
del B>DELICIOUS, l'espai de promoció turística enogastronòmica que s'emplaça dins el Saló B>TRAVEL.
Concert solidari de Pearson - 16 abril a l’Hospitalet de Llobregat
La gira de concerts solidaris impulsada per la banda Pearson, “Els músics no mengen” arriba a la seva fi, el
darrer concert serà a la Sala Salamandra de l’Hospitalet de Llobregat el dissabte 16 d’abril a les 21 hores i els
Pearson estaran acompanyats d’altres bandes com Eduard Gener, Xeic, Morgat Morgat, Pantaleó, 9son,
Patch, Andreu Rifé, IX!
Competició d’Urban Dance al Pavelló de Vall d’Hebron - 30 d’abril i 1 de maig
Urbance, l’exitosa convocatòria de dansa urbana que se celebrarà al Pavelló de la Vall d’Hebron els dies 30
d’abril i 1 de maig se suma a la campanya i participar-hi serà gratuït a canvi d’aliments.
Recollida d’aliments en el marc de l’espectacle “Voces” de Sara Baras al Teatre Tívoli -1 maig
La reconeguda ballarina flamenca Sara Baras acomiadarà la seva visita a Barcelona amb l’espectacle
“Voces” amb una recollida d’aliments al vestíbul de Teatre Tívoli el proper diumenge 1 de maig.
Portes obertes i recollida d’aliments a la Sala Magalí de Barcelona - Del 2 al 6 de maig
Si vols provar el mètode #MagaliTrainBetter, que combina en una sola sessió el treball cardiovascular i el
treball muscular de la mà de la reconeguda entrenadora Magali Dalix, ho pots de forma solidària. La
setmana del 2 al 6 de maig es podrà accedir a qualsevol sessió de la Sala Magalí (C/ Bori i Fontestà, 5
Barcelona) a canvi de portar aliments bàsics. També es farà una recollida entre els socis del club.
www.lasalamagali.com.
Viu el Parc! Sant Llorenç de Munt i l’Obac - 8 de maig
Matinal solidària al Parc amb recollida d’aliments de la mà del programa de la Diputació de Barcelona, Viu el
Parc! El dissabte 8 de maig de 10:30 h a 14 h, a la Casa Nova de l’Obac (Terrassa-Vacarisses). Hi haurà
diversos tallers de natura a càrrec d’Acer, es farà la mascota del parc i un farcell de jocs tradicionals i
actuació de cloenda.
Cap nen sense bigoti, campanya de recollida de llet se suma a La fam no fa vacances
Després de l’èxit de la primera edició de la campanya Cap nen sense bigoti, en què es van recaptar 565.000
litres de llet, aquest mes de maig l’Obra Social “la Caixa” torna a unir forces amb els bancs dels aliments
catalans per tal de celebrar una nova recollida d’aquest producte i atendre famílies en situació de
vulnerabilitat i que poden tenir dificultats per arribar a la quantitat mínima recomanada de llet.

Concert celebració segon aniversari del bloc La música amanseix les feres - 14 maig
La Música Amanseix Les Feres, és un blog musical a on es publiquen diàriament, cròniques de cd's, entrevistes
a grups musicals, novetats... dirigit a grups emergents i creat per en Xavi Martí i la Marina Sabaté. Celebraran
el seu segon aniversari a la Sala Tutupa de Sabadell a les 22 hores ( c/Caresmar 102-104 de Sabadell).
L’entrada serà aportant aliments bàsics per a la campanya La fam no fa vacances. Per ara, els grups
confirmats són Selva de Terrassa, Navajas de Ockham, però hi haurà més!
Trobada de pesca surfcasting a les platges del Barcelonès – 15 de maig
La botiga Anar de pesca de Barberà del Vallès organitzarà una trobada de surfcasting (pesca des de la
platja) el 15 de maig a diferents platges del litoral barceloní. Recolliran aliments per a La fam no fa vacances.

Concert de la banda de jazz Diorama a La Violeta de Gràcia - 20 de maig
Per tercer any consecutiu l’ensemble de jazz Diorama actuarà a La Violeta de Gràcia el 20 de maig de forma
gratuïta a canvi d’aliments.
Consell de l’Esport Escolar de Barcelona al Pavelló de la Mar Bella - Del 23 al 27 de maig
Diferents activitats escolars promogudes pel Consell de l’Esport Escolar de Barcelona al Pavelló de la Mar
Bella se sumaran a la campanya la setmana del 23 al 29 de maig. Entre elles, el campionat de Catalunya de
Korfbal, l’Open Day de la Fundació Johan Cruyff, finals de gimnàstica rítmica i diferents esports de platja.
Grup Quirónsalud - Recollida d’aliments del 23 al 29 de maig
Els hospitals i centres sanitaris del Grup Quirónsalud (Centro Médico Teknon, Hospital Quirónsalud, Hospital del
Sagrat Cor, Hospital El Pilar, Hospital Universitari Dexeus, Hospital General de Catalunya, Hospital del Vallès)
faran una recollida interna entre els seus treballadors i col·laboradors.
Concerts de La novena de Beethoven a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès
Els concerts de La novena de Beethoven, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès
que se celebraran al Centre Cultural Terrassa (27 maig), al Palau de la Música (28 maig) i al Teatre La
Faràndula de Sabadell (3 juny) aniran acompanyats d’una recollida d’aliments,
Marató de country a la seu del Banc dels Aliments de Barcelona - 28 de maig
L’Ana Oliver oferirà una marató de country al pati de la seu del Banc dels Aliments de Barcelona al Carrer
Motors, 122. Serà el dissabte 28 de maig de 10 h a 14 h. Per participar-hi cal portar aliments.
Concert solidari del grup Gospel Gràcia al Casino l’Aliança del Poblenou - 10 juny
El grup Gospel Gràcia dirigit per Karol Green torna de nou al Casino L’Aliança del Poble Nou per a un concert
solidari on interpretaran clàssics de gospel, les entrades donatiu amb un cost de 10 euros aniran destinades a
l’adquisició d’aliments infantils.
Recollida d’aliments a la Clínica Corachan - 13 al 17 de juny
El centre hospitalari Corachan engrescarà als seus empleats i col·laboradors per sumar-se a la campanya
amb una recollida interna d’aliments.
Terrassing DIR 2016
La festa d’inauguració del Terrassing DIR, l’esdeveniment afterwork que promociona la cadena de centres
esportius DIR, tindrà enguany un caire solidari i es farà una recollida d’aliments.
Varium Kids i Manamá a la Casa Elizalde - 18 juny
En Nil Fruitós de Varium Kids i en Marc Carrizo de Manamá oferiran un espectacle de hip hop a la Casa
Elizalde el 18 de juny, per a poder gaudir-ho només caldrà portar aliments.
Maletes contra la fam de Danone a l’Estació de Sants - 22 i 23 de juny
Danone organitza per tercer any consecutiu l’acció “Maletes contra la fam” per a donar suport a la
campanya “La Fam No Fa Vacances” del Banc dels Aliments. L’acció es durà a terme els dies 22 i 23 de juny
a l’Estació de Sants. Com cada any, Danone animarà a participar a tots aquells passatgers que s’acostin a
l’estació a pesar les seves maletes, comprometent-se a donar producte al Banc d’Aliments equivalent al pes
de les maletes de tots els passatgers que hagin participat en l’acció. A més, convidarà també als ciutadans
que s’apropin a Sants a donar productes bàsics (oli, llet, llegum cuit, conserves) i donarà suport a la
campanya amb una recollida d’aliments entre els seus treballadors de tots els centres de treball de
Catalunya.

Gremi d’Empresaris de Cinema de Catalunya
També se sumaran a la fam no fa vacances amb la participació de diferents sales de cinema.
Festival dels Jardins de Pedralbes
Hi serà presents amb una recollida d’aliments durant la celebració d’un dels concerts programats
Centres Cívics de la ciutat de Barcelona - maig i juny (diversos dies)
La fam no fa vacances també comptarà amb el suport de molts Centres Cívics dels diferents barris de
Barcelona (CC Sagrada Família, CC Pere Pruna, CC Cotxeres Casinet, CC Sarrià, CC Parc Sandrau, CC Vil·la
Florida, CC La Cadena, CC Tomasa Cuevas, CC Casa del Rellotge, CC Ateneu Fort Pienc, CC Drassanes, CC
Casa Groga).
Altres col·lectius que també se sumen a la campanya són empreses com Zurich, Allianz, Cargill, Voxel Group,
Telefonica, Agència Tributària, Everis, Esteve, Calidad Pascual, Dupont, Sellbytel Group, Aigües de Barcelona,
Optim Insurance, l’Associació de veïns de Torre Llobeta i Vilapicina, la Biblioteca Joan Coromines, el Club
SAM d’Esgrima, entre d’altres.
Ajuda’ns a fer difusió
Des dels Bancs dels Aliments convidem a persones, empreses, organitzacions, etc., a fer difusió de la
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/sh/zchat6fzsmufxs4/AABKz_-aQs64WX38sNAemDhVa?dl=0
Amb aquests vídeos virals:

https://youtu.be/0Bw20dn3AXM
https://youtu.be/t83G658unLA
https://youtu.be/nf3PYxb4Fe0
Podeu personalitzar els vostres perfils a les xarxes socials i a les xarxes de missatgeria ràpida amb la imatge de
la campanya:
I fent-vos seguidors a:

www.twitter.com/famnofavacances (@famnofavacances)
www.facebook.com/lafamnofavacances

Els Bancs dels Aliments
Què és el Banc dels Aliments?
Els Bancs dels Aliments són entitats sense ànim de lucre, independents de tota ideologia econòmica, política
o religiosa, basats 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 malbaratament o
mal ús dels aliments, per lluitar contra la precarietat alimentària i contribuir al desenvolupament sostenible per
a un món més net.
Els Bancs dels Aliments es basen en quatre principis ètics:





La primacia de la gratuïtat: els aliments són rebuts i distribuïts gratuïtament. El treball dels
col·laboradors és voluntari, basat en el principi de la solidaritat.
La seguretat d’una distribució justa: sempre a través d’entitats receptores d’aliments reconegudes i
homologades, que poden assegurar el destí correcte dels ajuts alimentaris.
La contribució a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient, evitant la destrucció d’aliments
als abocadors.
La promoció de la solidaritat en vers les persones amb necessitats alimentàries

Quins són els objectius?
Els objectius bàsics del Bancs dels Aliments són:
•
•
•
•
•

Lluitar contra la precarietat alimentària i el malbaratament per a un món més just.
Participar en la reducció de l'exclusió, col·laborant en la consolidació d'un món més habitable.
Contribuir a l’exercici del dret a una alimentació suficient i saludable per a tot ésser humà.
Promoure la utilització més eficient dels recursos.
Contribuir al desenvolupament sostenible per a un món més net.
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Més informació
Si necessita més informació sobre La fam no fa vacances o sobre la Fundació Banc dels Aliments, o
si desitja rebre imatges i fotografies de la campanya en alta resolució, si us plau contacti amb la
nostra Àrea de Comunicació.
Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04
comunicacio@bancdelsaliments.org
Banc dels Aliments de Girona
972 223 463
info@bancdelsalimentsgirona.org
Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
info@bancalimentslleida.cat
Banc dels Aliments de Tarragona (Reus)
977 757 444
bancreus@yahoo.es
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.org/
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