
 
 

 
El Banc dels Aliments i l’Obra Social 

”la Caixa” necessiten 10.000 voluntaris 
 
 

• La Fundació Banc dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” han 
presentat la campanya «Feu-vos voluntaris», l’objectiu de la qual és 
sumar 10.000 voluntaris a supermercats i mercats arreu de 
Catalunya durant el Gran Recapte 2012. 

 
• Una vegada més, la Fundació Banc dels Aliments i l’Obra Social 

”la Caixa” uneixen esforços per sumar sinergies en aquesta 
campanya de recollida que tindrà lloc el 30 de novembre i l’1 de 
desembre. 

 
• Amb el lema «Ho farem junts», la Fundació fa una crida a la societat 

civil per aconseguir l’objectiu de recollir 1.400.000 kg d’aliments 
bàsics.  
 
 

Barcelona, 26 de setembre de 2012. La Fundació Banc dels Aliments i l’Obra 
Social ”la Caixa” han presentat aquest matí als mitjans la nova campanya 
«Feu-vos voluntaris del Gran Recapte d’Aliments a Catalunya 2012». 
 
Un any més, la Fundació Banc dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa”, que ha 
promogut en aquests darrers anys la campanya de recollida d’aliments entre 
els seus empleats i clients, uneixen esforços per sumar sinergies. Segons Lluís 
Romeu, president de la Federació d’Associacions de Voluntaris de ”la Caixa” 
(FASVOL), «en el context econòmic actual, la tasca dels voluntaris és 
necessària i primordial. El capital humà de ”la Caixa”, els empleats, ens posem 
al servei de la societat de forma altruista bolcant-nos en el Gran Recapte». 
 
L’objectiu del Gran Recapte d’aquest any és recollir 1.400.000 kg 
d’aliments bàsics, i per aquest motiu la Fundació Banc dels Aliments 
necessita més que mai augmentar el nombre de voluntaris per cobrir tot el 
territori amb la màxima quantitat de punts de recollida.  
 
Sota el lema «Ho farem junts», representants de grups de voluntaris 
participants en edicions anteriors han fet una crida a la societat amb l’objectiu 
de sumar 10.000 voluntaris per dur a terme aquesta campanya solidària. Els 
voluntaris, que han explicat en primera persona la seva experiència i les 
necessitats del col·lectiu, han volgut destacar «el compromís molt important 
que representa formar part d’un equip tan especial». Segons ells, «és molt 
important actuar en el marc d’aquesta tasca solidària per tal de fer que les 
coses canviïn i sobretot aportar alguna cosa per als que més ho necessiten». 
 



 
 
 
 
La campanya de recollida s’organitza per quart any consecutiu amb la finalitat 
de donar resposta a la precarietat alimentària de les persones més 
necessitades de Catalunya. Si fa un any l’objectiu era recollir 800.000 kg, 
enguany l’entorn de crisi econòmica ha agreujat la situació, i és per això que 
l’organització s’ha proposat com a objectiu de recollida 1.400.000 kg per poder 
cobrir totes les necessitats. Més d’un milió i mig de persones a Catalunya 
pateixen mancances alimentàries. Antoni Sansalvadó, president de la 
Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, ha volgut destacar que «la societat 
catalana ens ha mostrat any rere any que la solidaritat forma part de la nostra 
raó de ser. En cada campanya hem augmentat exponencialment el nombre de 
voluntaris, i una vegada més animem tothom a participar en aquesta iniciativa 
tan necessària per fer arribar aliments als qui més ho necessiten del nostre 

entorn». 
 
La Fundació Banc dels Aliments necessita grups de 10-15 voluntaris a cada 
punt de recollida (750 mercats i supermercats de Catalunya), amb un 
coordinador que en serà l’encarregat mentre duri la recollida els dies 30 de 
novembre i 1 de desembre. 
 
 

Més informació, entrevistes o reportatges: 

Departament de Comunicació de la Fundació ”la Caixa” 

Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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