Nota de premsa
Gran èxit de mobilització ciutadana a la campanya de recollida
que impulsen els Bancs dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa”

7.000 voluntaris participaran al Gran Recapte
per tal d’aconseguir 800.000 kg d’aliments


En la conjuntura econòmica actual, la Fundació Banc dels Aliments i
l’Obra Social ”la Caixa” aconsegueixen mobilitzar més de 7.000
voluntaris amb l’objectiu d’aconseguir 800.000 kg d’aliments.



La campanya es durà a terme els dies 25 i 26 de novembre a 600 punts
de recollida d’arreu de Catalunya en més de 180 poblacions.



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, 9 de novembre de 2011.- El conseller de Benestar Social i Famílies, Hble. Sr.
Josep Lluís Cleries; la Quarta Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Il·lma. Sra.
Maite Fandos; el director de l’Obra Social “la Caixa”, Sr. Jaume Lanaspa; representants
dels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya; i el cuiner Ismael Prados, presenten a
Barcelona la campanya el “Gran Recapte d’Aliments 2011” amb l’objectiu
d’aconseguir recollir 800.000 kg de queviures.
Davant l’actual conjuntura econòmica i social, quan gairebé un milió i mig de
persones a Catalunya pateixen mancances alimentàries, la Fundació Banc dels
Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” han aconseguit que la crida al voluntariat per la
campanya del Gran Recapte d’Aliments hagi estat tot un èxit, aconseguint batre
rècords en participació que suma més de 7.000 voluntaris.
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. Tal com ha destacat el Sr.
Antoni Sansalvadó, president del Banc dels Aliments de Barcelona, “l’objectiu és que la
unió entre els Bancs dels Aliments i l’Obra Social “la Caixa” sumin més que 2, que quan
sumem estem multiplicant”.

En la campanya de recollida d’enguany s’habilitaran més de 600 punts de recollida a
supermercats i mercats d’arreu de Catalunya a més de 180 poblacions on comptaran

amb l’ajuda de 7.000 voluntaris que aportaran part del seu temps a la recollida. També
es podrà aportar aliments online a partir d’avui, dia 9 de novembre, a través del lloc
web www.bancdelsaliments.org.
L’Obra Social ”la Caixa” posa 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.
Segons el director de l’Obra Social “la Caixa”, el Sr. Jaume Lanaspa: “En temps de crisis
la feina dels voluntaris és fonamental. La unió amb els Bancs dels Aliments que ara
comença farà que els propers anys recollides com aquestes es puguin estendre a la
resta de l’Estat Espanyol”.
En aquest sentit també l’Hble. Sr. Josep Lluís Cleries ha volgut destacar la col·laboració
d’entitats públiques, privades i el conjunt de la societat catalana en aquesta
campanya: “La lluita contra la fam és una responsabilitat de les Administracions i de
tota la societat plegats”. Així mateix, la Il·lma. Sra. Maite Fandos ha afegit: “Cal que la
societat

sigui

corresponsable

de

les

solucions,

implicar-se

personalment

i

col·lectivament com a nació i com a país”.
Cal recordar que tot i haver arribat als 7.000 voluntaris, encara queden punts de
recollida per cobrir amb voluntariat, sobretot a les demarcacions de Tarragona, Lleida i
Girona, on continuen les inscripcions de voluntaris. Us podeu dirigir als Bancs dels
Aliments d’aquestes demarcacions:

Girona

Banc dels Aliments de Girona
972 223 463
bancdalimentsgirona@gmail.com

Lleida

Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
banc_alimentslleida@hotmail.com

Tarragona

Banc dels Aliments de Tarragona (Reus)
977 757 444
bancreus@yahoo.es
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