Roda de premsa el dia 9 de novembre a les 13h al Banc dels Aliments de Barcelona

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS 2011
JA COMPTA AMB 7.000 VOLUNTARIS


Estan gairebé cobertes totes places de voluntariat de la campanya que
organitzen els Bancs dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa”.



La ciutadania podrà col·laborar al Gran Recapte d’Aliments del 25 i 26 de
novembre mitjançant els 600 punts presencials de recollida d’aliments, i a
través de donacions online a partir del 9 de novembre.



Del 21 al 26 de novembre també serà possible participar al Gran Recapte a
través de ”la Caixa” per la seva Línea Oberta, CaixaMòbil, els caixers o
bescanviant els Punts Estrella.

Barcelona, 3 de novembre de 2011.- La Fundació Banc dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa”
finalitzen el proper dia 9 de novembre la crida al voluntariat per la campanya del Gran Recapte
d’Aliments dels dies 25 i 26 de novembre. Els Bancs dels Aliments ha aconseguit l’objectiu dels
7.000 voluntaris que s’havia fixat la Fundació i encara queda una setmana per les inscripcions.
La Fundació Banc dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” inicien la crida a la donació d’aliments
per arribar a l’objectiu dels 800.000kg recollits. Per aquest motiu el dia 9 de novembre a les 13h
es realitzarà una roda de premsa de presentació a les instal·lacions del Banc dels Aliments de
Barcelona que comptarà amb la participació del Conseller de Benestar Social i Families, el Sr.
Josep Lluís Cleries; la Tintenta d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, la Sra. Maite Fandos; el
director de la Obra Social ”la Caixa”, el Sr. Jaume Lanaspa,; els presidents dels quatre Bancs dels
Aliments de Catalunya; i el cuiner Isma Prados que un any més protagonitza la campanya de
comunicació del Gran Recapte.
En la campanya de recollida d’enguany els Bancs dels Aliments habilitaran més de 600 punts de
recollida a supermercats i mercats d’arreu de Catalunya on comptaran amb l’ajuda de 7.000
voluntaris que aportaran part del seu temps a la recollida. També es podrà donar aliments online
a través del lloc web www.bancdelsaliments.org a partir del 9 de novembre.
L’Obra Social ”la Caixa” posarà a disposició de la campanya tots els seus caixers automàtics i
canals electrònics: portal de “la Caixa, Línia Oberta, CaixaMòbil i bescanvi de Punts Estrella per
fer donacions econòmiques. L’entitat promourà la iniciativa entre els seus clients i també entre
els seus empleats, a més de mobilitzar en les tasques de recollida els 1.700 voluntaris de “la
Caixa” que l’entitat té a Catalunya.
Per a ampliar informació, reportatges i entrevistes contactar amb:
Premsa Banc dels Aliments
Laia Guinjoan comunicacio@bancdelsaliments.org
Tel. 93 346 44 04
Premsa Obra Social ”la Caixa”
Mireia Guardiola: 93 404 40 95 / 690 88 37 41 / mguardiola@fundacionlacaixa.es
Premsa You & Me MKT
Yolanda Llamazares – Carme Barceló yolanda@youandmemkt.com
carmeb@youandmemkt.com
Tel. 669 561 607 (Yolanda) 695 010 409 (Carme)
Visita’ns a:
http://www.bancdelsaliments.org/ http://www.lacaixa.es
http://www.facebook.com/BancDelsAliments Twitter: @BancAlimentsBcn @granrecapte2011

