
  
 

 

 

Nota de premsa 
 

285.000 clics es converteixen en 285.000 quilos d’aliments en favor de les 
persones més necessitades a través de la campanya El Gran Recapte a 
Facebook, impulsada pels bancs d’aliments i l’Obra Social ”la Caixa”, 

juntament amb les nou empreses alimentàries pioneres a Espanya 

 

Els clics més solidaris  
 

• El Gran Recapte d’Aliments dels bancs d’aliments i l’Obra Social ”la 
Caixa” a Facebook, en col·laboració amb les principals empreses 
d’alimentació (Danone, Nestlé, Nutrexpa, Laboratorios Ordesa, La 
Fageda, Borges, Llet Nostra, Unilever i Mondelēz International), 
consoliden les xarxes socials com un canal de mobilització clau per 
implicar els ciutadans en causes solidàries.  

 
• Aquestes empreses alimentàries s’han encarregat de convertir els 

clics dels usuaris de Facebook en quilos d’aliments. S’ha donat un 
quilo d’aliments per cada clic fet en l’opció «M’agrada» de la pàgina 
http://www.facebook.com/ElGranRecapte. La suma de tots els clics 
obtinguts s’ha materialitzat en un total de 285.311 quilos d’aliments. 

 
• Les visites a la pàgina, els «M’agrada» a les fotografies de la 

campanya, els comentaris plasmats i les publicacions compartides 
entre usuaris han assolit xifres rècord que manifesten una gran 
repercussió d’El Gran Recapte a la xarxa.  

 
• El desenvolupament de la campanya a Facebook ha anat 

acompanyat de xifres i casos curiosos, entre els quals destaca que 
el 73,3 % dels «M’agrada» els han fet dones, mentre que el públic 
masculí representa el 26,7 %. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



Barcelona, 16 de gener de 2013. Amb motiu de la celebració d’El Gran 
Recapte d’Aliments a Espanya duta a terme amb el suport dels bancs 
d’aliments i l’Obra Social ”la Caixa”, es va posar en marxa una campanya 
de recollida d’aliments a través de Facebook a benefici de la FESBAL 
(Federació Espanyola de Bancs d’Aliments).  
 
Amb la campanya a Facebook s’ha aconseguit dur El Gran Recapte de forma 
virtual a tot Espanya. Han col·laborat en aquesta iniciativa a la xarxa social  
—activa durant 54 dies, del 15 de novembre de 2012 al 7 de gener de 2013—
algunes de les empreses espanyoles més destacades del sector de 
l’alimentació. Per valorar el balanç de la campanya, els seus presidents i alts 
càrrecs van tenir fa uns quants dies una trobada en la qual van ser presents el 
president del Banc dels Aliments de Barcelona, Antoni Sansalvador; el 
president de Llet Nostra, Xavier Tubert; la responsable del Departament 
d’Assumptes Corporatius de Mondelēz International, Neus Matutes; el 
director de Comunicació de La Fageda, Albert Riera; la responsable del 
Departament de Comunicació d’Unilever, Igone Bartumeu; la presidenta 
de la Fundació Ordesa, Isolda Ventura, el Responsable de la Reputació 
Corporativa de Nestlé, Carlos Moyano; la responsable de l'Àrea de 
Desenvolupament Sostenible de Danone, Esther Sarsa, i el president del 
Grup Borges, Ramon Pont. 
 
Les empreses esmentades, incloent-hi la marca Nutrexpa, han fet possible de 
convertir els clics a «M’agrada» dels usuaris en quilos d’aliments bàsics en 
favor de les persones més necessitades, des de l’enllaç 
http://www.facebook.com/ElGranRecapte. 
 
Gran impacte en la xarxa 
 
A través dels clics dels usuaris de Facebook, s’han obtingut un total de 285.311 
quilos de queviures destinats directament als bancs d’aliments de tot 
Espanya. La campanya a la xarxa ha tingut un impacte significatiu, tal com 
revelen les xifres que s’han assolit: una mitjana de 5.383 clics per dia en 
«M’agrada», més de 11.000 comentaris publicats al mur de la pàgina, un total 
de 105.367 continguts compartits entre usuaris i prop de 652.500 «M’agrada» 
en les publicacions i fotografies penjades durant el desenvolupament de la 
campanya.  
 
Les estadístiques de la pàgina d’El Gran Recapte dels bancs d’aliments i l’Obra 
Social ”la Caixa” a Facebook revelen dades prou sorprenents per fer-ne un 
estudi sociològic. És el cas del perfil genèric dels usuaris que han fet 
«M’agrada» a la pàgina de Facebook: el 73,3 % dels «M’agrada» femenins 
supera significativament el 26,7 % dels masculins.  



 
També és remarcable l’experiència de Ricardo, un voluntari de mitjana edat 
anomenat Ricardo (molts li diuen Richard Gere perquè s’assembla a l’actor), la 
fotografia del qual ha despertat grans passions. Ricardo hi posa alegrement 
amb dos rètols de la campanya, una imatge espontània com moltes de les que 
s’han fet durant la recollida d’aliments. L’única diferència és que aquesta va 
obtenir 247.976 clics en «M’agrada» en només deu dies. 
 
Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL) 
 
A partir d’ara la FESBAL, destinatària dels quilos d’aliments recaptats, serà qui 
s’encarregarà de distribuir-los entre els col·lectius més desafavorits. Es tracta 
d’una organització que agrupa i coordina les activitats dels 55 bancs d’aliments 
de tot Espanya. Els bancs d’aliments són organitzacions sense ànim de lucre 
basades en el voluntariat, l’objectiu de les quals és recuperar els excedents 
alimentaris de la nostra societat i redistribuir-los entre les persones 
necessitades, evitant que hi hagi cap desaprofitament o mal ús. 
 
Altres vies de recaptació 
 
L’Obra Social ”la Caixa” va posar a disposició de la campanya tots els seus 
caixers automàtics i canals electrònics (portal de ”la Caixa”, Línia Oberta, 
CaixaMòbil i canvi de Punts Estrella) per a les donacions econòmiques. 
L’entitat va promoure la iniciativa entre els seus clients i també entre els seus 
empleats, a banda de mobilitzar en les tasques de recollida els més de 4.000 
voluntaris de ”la Caixa” de què disposa l’entitat a tot Espanya. Gràcies a la 
solidaritat de la ciutadania, es van recollir 4.821 tones d’aliments, que es van 
donar als bancs d’aliments i que superen significativament les 1.375 tones 
recollides el 2011. 
 
 
Departament de Comunicació. Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 690 883 741 / apuig@fundaciolacaixa.es  
http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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