
  

                           
 

 
Nota de premsa 

 
El programa de Voluntariat de l’Obra Social “la Caixa” impulsa la iniciativa que 

se celebrarà del 21 al 26 de novembre 

 

7.000 voluntaris participaran en 
El Gran Recapte per aconseguir 

800.000 kg d’aliments 
 

 

• En la conjuntura econòmica actual, l’Obra Social “la Caixa” i la 

Fundació Banc dels Aliments aconsegueixen mobilitzar més de 

7.000 voluntaris amb l’objectiu d’aconseguir 800.000 kg d’aliments.  

 

• L’Obra Social “la Caixa”, que destina 90.000 euros a assolir la 

quantitat d’aliments fixada, instal·larà 116 punts de recollida a 

Catalunya. 
 

• 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. 
 

• Es promourà la iniciativa entre els clients i empleats de “la Caixa” 

habilitant els seus canals electrònics perquè hi puguin fer 

aportacions econòmiques i també coordinarà els voluntaris de 

l’entitat per col·laborar en les tasques de recapte. 
 

 

Barcelona, 9 de novembre de 2011.- El conseller de Benestar Social i 

Famílies, Josep Lluís Cleries; la Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, 

Maite Fandos; el director de l’Obra Social “la Caixa”, Jaume Lanaspa; els 

presidents 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. 

 

En un moment de crisis econòmica, la Fundació Banc dels Aliments i l’Obra 

Social ”la Caixa” finalitzen avui la crida al voluntariat per la campanya del Gran 



Recapte d’Aliments, 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.  
 

En la campanya de recollida d’enguany s’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 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. 

 

Més de 300 tones d'aliments recollits a tot l’Estat 

 

''la Caixa'' aposta pel voluntariat corporatiu des de fa sis anys. El nombre de 

voluntaris a tot l’Estat s'eleva ja a més de 4.000, empleats en actiu o jubilats, 

així com els seus familiars i amics que, durant el seu temps lliure, participen en 

activitats de voluntariat. Aquestes inclouen des de l'acompanyament a la gent 

gran i els nens hospitalitzats fins a l'organització de jornades per a col·lectius 

amb discapacitats o en risc d'exclusió social. 

 

Entre les accions que lideren els voluntaris de “la Caixa” destaca la recollida 

d’aliments que aquest serà el tercer any que porten a terme i en la que 

s’impliquen els més de 27.000 empleats del grup i també els seus clients. En 

les dues darreres edicions, s’han recollit un total de 300 tones de queviures, 

que tot seguit han passat a mans dels Bancs d’Aliments de cada demarcació o 

comunitat autònoma. 
 
Per a més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social “la Caixa” 
Mireia Guardiola: 93 404 40 95 / 690 88 37 41 / mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 
Departament de Comunicació Banc dels Aliments 
Laia Guinjoan: 93 346 44 04 / comunicacio@bancdelsaliments.org  
http://www.bancdelsaliments.org 


