
    

    

 

Nota de premsa 

 

A través del seu Programa de Voluntariat, el Grup ”la Caixa” mobilitza els 

seus clients i els seus més de 27.000 empleats en una acció solidària de 

recollida d’aliments 

 

Els clients i els empleats de ”la Caixa” 
recullen 205,9 tones de menjar per als 

Bancs d’Aliments  

 

 

• 205,9 tones d’aliments en favor dels més necessitats. Aquest ha 

estat el balanç de l’acció solidària impulsada pel Programa de 

Voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” a les vuit Direccions 

Territorials que l’entitat financera té arreu d’Espanya. Per primera 

vegada, els clients de ”la Caixa” hi han pogut col·laborar a través 

dels diferents canals electrònics (Línia Oberta, caixers automàtics, 

mòbils, portal ”la Caixa” i Punts Estrella). 

 

• Els productes d’alimentació recollits s’han lliurat als Bancs 

d’Aliments. Des dels seus magatzems, a tot Espanya, se 

subministraran els productes aconseguits a diferents entitats 

socials que atenen directament persones amb dificultats.  

 

• Els aliments han estat recollits en cada una de les 5.500 sucursals 

de l’entitat financera, als Serveis Centrals de ”la Caixa” a 

Barcelona i als centres socials, culturals i científics de la Fundació 

”la Caixa” (CosmoCaixa, CentreCaixa, CaixaForum i els Centres de 

Gent Gran de Catalunya i les Balears), així com en totes les 

empreses del grup “la Caixa”.  En una setmana s’han recollit 

142.982 kg d’aliments bàsics. I, a través dels diferents canals 

electrònics, s’ha aconseguit un total de 62.958 euros. 

 

• El Programa de Voluntariat de ”la Caixa” compta en aquests 

moments amb més de 3.150 voluntaris (empleats en actiu o 

jubilats i familiars) implicats en la realització de tasques solidàries. 

Arreu d’Espanya hi ha 42 associacions provincials de voluntaris 

de ”la Caixa”. 

 

Barcelona, 17 de desembre de 2010.- El Programa de Voluntariat de l’Obra 

Social ”la Caixa” ha aconseguit mobilitzar els més de 27.000 empleats del 



Grup ”la Caixa” i, per primera vegada, els seus clients en una acció solidària 

de recollida d’aliments. Tota la plantilla de l’entitat financera, com també bona 

part dels seus clients, han aconseguit acumular en cinc dies 205,9 tones 

d’aliments bàsics. 

 

Principalment s’han recollit productes d’alt aportament calòric, com ara 

llegums, pasta, arròs, conserves i oli, que, segons la Federació Espanyola de 

Bancs d’Aliments d’Espanya, són els productes bàsics més necessaris.  

 

En total, els empleats de l’entitat n’han aconseguit 142.982 kg arreu 

d’Espanya. Els clients de ”la Caixa” han pogut col·laborar en aquesta Acció 

Solidària de Recollida d’Aliments. Ho han fet a través dels diferents canals 

electrònics (Línia Oberta, caixers automàtics, mòbils, portal ”la Caixa” i Punts 

Estrella). S’han recollit un total de 62.958 euros, el que equival al mateix valor 

en quilos. Aquesta quantitat sumada als 142.982 Kg. donarien les 205,9 tones 

resultants. 

  

La distribució de tots els aliments aconseguits es farà a través dels Bancs 

d’Aliments, amb seu en totes les províncies espanyoles. Des dels seus 

magatzems, es distribuiran els productes entre entitats socials que atenen 

directament persones necessitades.  

 

L’Acció Solidària de Recollida d’Aliments s’ha dut a terme a les 5.500 oficines 

de ”la Caixa” a tot Espanya, als serveis centrals de l’entitat i en tots els centres 

socials, culturals i científics de la Fundació ”la Caixa” (CentreCaixa, 

CaixaForum, CosmoCaixa i els Centres de Gent Gran de Catalunya i les 

Balears), així com en totes les empreses del grup “la Caixa” amb l’objectiu 

d’assolir el màxim nombre de quilos d’ajuda alimentària.  

 

Què és un Banc d’Aliments?  

 

Un Banc d’Aliments és una organització sense finalitat de lucre que es basa 

en el voluntariat i que té com a objectiu recuperar excedents alimentaris de la 

nostra societat i redistribuir-los entre les persones més necessitades, amb la 

qual cosa se n’evita tot malbaratament i mal ús.  

 

Els Bancs d’Aliments reben donacions particulars i excedents d’empreses 

d’alimentació. Des dels seus magatzems arreu d’Espanya, subministren els 

productes a entitats socials que atenen directament persones més 

vulnerables. La Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) és 

membre de la Federació Europea de Bancs d’Aliments (FEBA), amb seu a 

París. 

 

”la Caixa” aposta pel voluntariat 



”la Caixa” va néixer com a entitat financera fa més de cent anys, amb l’objectiu 

d’oferir serveis financers als ciutadans i retornar una part dels beneficis 

generats per aquesta activitat en forma d’accions socials.  

 

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa fa cinc anys el Programa de 

Foment i Suport al Voluntariat, amb un doble objectiu: d’una banda, potenciar 

el desenvolupament intern i el creixement organitzatiu de les entitats socials 

per a una gestió eficaç del seu voluntariat i, de l’altra, donar exemple i 

mobilitzar els més de 27.000 empleats del Grup ”la Caixa”, el personal jubilat i 

els seus familiars per dur a terme accions de voluntariat que ajudin a millorar 

la nostra societat. 

    

Actualment, el Programa de Voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” compta 

amb 42 associacions de voluntaris de ”la Caixa” compromesos amb les 

necessitats de cada territori a les diferents províncies espanyoles. En total, es 

disposa de la participació altruista de més de 3.150 voluntaris en actiu o 

jubilats de l’entitat.  

 

 

    

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 

Mireia Guardiola, 93 404 40 95 / 690 883 741 mguardiola@fundaciolacaixa.es  

Jesús N. Arroyo. 93 404 61 31/ 629 791 296 jnarroyo@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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