
  

  
 

Nota de premsa  

           
El programa de voluntariat de l’Obra Social ”la Caixa” impulsa la iniciativa, 

 que tindrà lloc del 13 de novembre a l’1 de desembre 

 

10.000 voluntaris participaran en el 
Gran Recapte per aconseguir 

1.400.000 quilograms d’aliments 
 

 

• 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 a la campanya 

del Gran Recapte d’Aliments hagi estat tot un èxit, ja que s’han 

batut rècords de participació, amb més de 10.000 voluntaris fins 

ara.  

 

• La ciutadania podrà col·laborar en el Gran Recapte d’Aliments els 

dies 30 de novembre i 1 de desembre als 800 punts presencials de 

recollida d’aliments, i a través de donacions en línia a partir del 13 

de novembre. També es pot enviar un SMS amb la paraula QUILO al 

28029. Els donatius per SMS, a lacaixa.es i caixers es podran fer del 

13 de novembre al 2 de desembre. 
 

• Enguany, com a novetat, es podrà col·laborar en el Gran Recapte a 

través de la campanya «Likes Solidaris» de la xarxa social 

Facebook (facebook.com/ElGranRecapte). La campanya de 

recollida d’aliments es podrà seguir a Twitter  a través de l’etiqueta 

#granrecapte. 
 

 

Barcelona, 13 de novembre de 2012. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias; el 
conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries; el conseller 
d’Agricultura, Josep M. Pelegrí; el director de l’Àrea d’Integració de l’Obra 
Social ”la Caixa”, Marc Simón; els presidents dels quatre bancs d’aliments de 
Catalunya, i el cuiner Isma Prados, que un any més protagonitza la campanya, 
juntament amb Carme Ruscalleda, Xavi Hernández, Beth i Manu Guix, 



presenten a Barcelona la campanya del Gran Recapte d’Aliments 2012 amb 
l’objectiu de recollir 1.400.000 quilograms 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 
a la campanya del Gran Recapte d’Aliments hagi estat tot un èxit, ja que s’han 

batut rècords de participació, amb més de 10.000 voluntaris fins ara.  
 
La Fundació Banc dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” posen fi el proper dia 
16 de novembre a la crida al voluntariat per a la campanya del Gran Recapte 
d’Aliments dels dies 30 de novembre i 1 de desembre.  
 
El Banc dels Aliments habilitarà, per a la campanya de recollida d’enguany, 
més de 800 punts de recollida a supermercats i mercats d’arreu de Catalunya, 
on comptaran amb l’ajuda de 10.000 voluntaris que hi aportaran una part del 
seu temps. També es podran donar aliments en línia a través del lloc web 
www.bancdelsaliments.org a partir del 26 de novembre. 
 
A partir del 13 de novembre, l’Obra Social ”la Caixa” posarà a la disposició de 
la campanya tots els seus caixers automàtics i canals electrònics (portal de ”la 
Caixa” www.lacaixa.es, Línia Oberta, CaixaMòbil i bescanvi de Punts Estrella) 
per fer donacions econòmiques. També es pot fer enviant un SMS amb la 
paraula QUILO al 28029. 
 
En col·laboració amb algunes de les principals marques d’alimentació, s’ha 
impulsat una campanya que pretén fer arribar el Gran Recapte de manera 
virtual a tot l’Estat. La campanya convida els usuaris de Facebook a clicar 
«M’agrada» a la pàgina facebook.com/ElGranRecapte. Per cada clic 
aconseguit, les marques donaran un quilo d’aliments a benefici de la FESBAL 
(Federació Espanyola de Bancs d’Aliments).  
 
D’aquesta manera, els bancs d’aliments aconsegueixen arribar als ciutadans a 
través de nous canals en convertir les xarxes socials en un supermercat solidari 
virtual amb la finalitat de recaptar més aliments gràcies a les donacions de les 
principals empreses d’alimentació.  
 

La campanya de recollida d’aliments es podrà seguir a Twitter  a través de 
l’etiqueta #granrecapte. 
 
Més de 1.000 tones d’aliments recollides a tot l’Estat 

 
”la Caixa” aposta pel voluntariat corporatiu des de fa sis anys. El nombre dels 
seus voluntaris a tot l’Estat arriba a més de 4.500, empleats en actiu o jubilats, 



a més dels seus familiars i amics, que durant el temps lliure participen en 
activitats de voluntariat. Aquestes activitats 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 any és el tercer que se celebra, i en la qual s’impliquen 
els més de 27.000 empleats del grup i també els seus clients. A les dues 
darreres edicions es van recollir un total de 1.000 tones de queviures a tot 
l’Estat, que van distribuir els bancs d’aliments de cada demarcació o comunitat 
autònoma. 
 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa” 
Mireia Guardiola: 934 044 095 / 690 883 741 / mguardiola@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
 
Sala de Premsa Multimèdia 
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 
 


