
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

L'Associació de Voluntaris de ”la Caixa” mobilitza els seus clients i els 

seus empleats en una acció solidària de recollida d’aliments  

 

L’Associació de Voluntaris de "la Caixa" recull a 
tot Espanya més de 4.800 tones de menjar  

per als Bancs d'Aliments 
 

•  “la Caixa” ha implicat a tots els seus empleats i clients en la 

recollida d’aliments bàsics a favor de les persones més 

necessitades. L’Associació de Voluntaris de “la Caixa” té 4.458 

treballadors de l’entitat compromesos en la realització de les 

tasques solidàries.  

 

• La iniciativa, emmarcada en el programa de Voluntariat de l’Obra 

Social “la Caixa”, ha permès recollir a les oficines de totes les 

províncies d'Espanya 4.821 tones d'aliments que s'han entregat als 

Bancs d'Aliments i que superen amb escreix les 1.375 tones que es 

van recaptar l'any passat. 

 

• Gràcies als nous canals de recaptació incorporats aquest any, 

s’han obtingut 18.000 quilos de menjar via SMS i més de 285.000 

quilos a través de Facebook, fent 1 clic a “M’agrada” a la pàgina  

www.facebook.com/elgranrecapte.  

 

 

 

Barcelona, 10 de gener de 2013. – El Programa de Voluntariat de l’Obra Social 

”la Caixa” ha aconseguit mobilitzar tots els seus empleats del Grup ”la Caixa” i 

els seus clients en una acció solidària de recollida de menjar mitjançant la qual, 

s’han recaptat 4.821 tones d’aliments bàsics a tot l’Estat. Tenint en compte les 

xifres de l’any passat, 1.375 tones, la campanya d’aquest any ha superat amb 

èxit les seves expectatives. 

 

 

 



Noves vies de recaptació: Facebook i missatgeria mòbil  

Tota la plantilla de “la Caixa” i els seus clients han pogut col·laborar a través 

dels diferents canals electrònics (Línia Oberta, caixers automàtics, mòbils, 

portal “la Caixa” i Punts Estrella). Com a novetat aquest any també han pogut 

donar la seva aportació els usuaris de Facebook, tenint l’opció de fer 1 clic a 

“M’agrada” a la pàgina www.facebook.com/elgranrecapte. Per cada clic 

realitzat, les marques Danone, Nutrexpa, Laboratorios Ordesa, La Fageda, 

Borges, Llet Nostra, Unilever, Nestlé y Mondelēz International (nova 

denominació de Kraft Foods)   han donat un quilo d’aliments a benefici de la 

FESBAL (Federación Española de Bancos de Alimentos). La suma de tots els 

clics obtinguts es materialitzen en 285.311 quilos de menjar. La xifra definitiva 

es donarà a conèixer quan conclogui la campanya de Facebook. Les noves 

tecnologies també han permès incorporar un nou canal via SMS, mitjançant el 

qual, enviant la paraula KILO al 28029, s’han aconseguit 17.954 quilos.  

 

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.  

 

La distribució de tots els aliments aconseguits es distribuiran els productes 

directament a les persones més vulnerables.  

 

”la Caixa” aposta pel Voluntariat corporatiu 

L’Obra Social ”la Caixa” va posar en marxa fa set 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 35.000 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. 

 

En total, a Espanya hi ha 40 associacions de voluntaris de “la Caixa” 

compromesos amb les necessitats. Totes compten amb la participació altruista  

de més de 4.000 voluntaris en actiu o jubilats de l’entitat.  

 

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. 

 

 

Per a més informació: 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Ariadna Puig: 93 404 40 95 apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

 

Sala de premsa multimèdia: 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 

 

 

 


