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Nota de premsa 

 

 
 

“LA FAM NO FA VACANCES” 
Campanya d’estiu de recollida d’aliments bàsics 

 
 
Barcelona, 8 de maig del 2013.- 
 
Avui, dimecres 8 de maig, s’ha presentat en roda de premsa, “La fam no fa vacances”  la 
campanya d’estiu impulsada pels quatre bancs d’aliments de Catalunya i que se celebrarà al 
llarg del mes de juny. A l’acte han participat Antoni Sansalvadó, president de la Fundació Banc 
dels Aliments i Laia Guinjoan, responsable de la campanya. 
 
“La fam no fa vacances” és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les 
persones més necessitades d'aquí rebin ajuda alimentària durant l’estiu. La campanya  es du a 
terme coordinada pels quatre Bancs d'Aliments de Catalunya. 
 
La situació actual, amb més d’un 20% de la població catalana per sota el llindar de la pobresa i 
una demanda creixent d’aliments per part de les entitats benèfiques, fa que els Bancs dels 
Aliments vegin els seus magatzems pràcticament buits. A més aquest any s’ha produit un retard 
en l’arribada de les partides d’aliments provinents dels programes d’ajuda de la UE. Per això els 
Bancs d’Aliments catalans la raó han decidit fer una nova crida a la ciutadania per recollir 
aliments de primera necessitat. 
 
L’evolució del nombre de beneficiaris des de que es va iniciar la crisi: 
 
 

 2008 2013 
Barcelona 57.000 137.700 
Girona 16.440 40760 
LLeida 16.000 38.000 
Tarragona 19.900 26.400 

 
 
La campanya pretén motivar a la societat catalana a mobilitzar-se contra la fam més propera 
organitzant actes i activitats que permetin recollir aliments bàsics per omplir els magatzems de 
les entitats benèfiques de la seva població o de poblacions properes per a que puguin fer-los 
arribar als seus beneficiaris durant l’estiu. 
 
Quins són els objectius d’aquesta campanya?: 

1) Recollir aliments bàsics per fer-los arribar a les més de 730 entitats benèfiques ateses pels 
Bancs dels Aliments i garantir l’alimentació dels seus més de 300.000 beneficiaris durant els 
mesos d’estiu. 

2) Sensibilitzar a tota la ciutadania de Catalunya sobre la realitat de la pobresa al nostre país 
també durant els mesos d’estiu, quan les donacions d’aliments s’alenteixen degut al 
període de vacances. 

3) Afavorir una col·laboració continuada amb el Banc dels Aliments i amb la seva xarxa 
d’entitats benèfiques durant tot l’any, creant vincles amb altres associacions de manera 
local per a que aquestes entitats també puguin rebre ajuda quan els sorgeixin necessitats 
puntuals. 

 
Com és possible la campanya de recollida? 
“La fam no fa vacances” es du a terme gràcies a la col·laboració de tot tipus d’associacions, 
clubs esportius, empreses, escoles, esplais, centres educatius, entitats culturals i socials i grups 
d’arreu de Catalunya, que, coordinats pels Bancs dels Aliments de les quatre demarcacions, 
porten a terme activitats i actes amb l’objectiu de recollir aliments a benefici d’una entitat 
benèfica propera dins la xarxa dels Bancs. Els mateixos Bancs seran els encarregats de vincular 
les activitats amb les seves entitats per tal de garantir la justa distribució dels aliments recollits  
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Com es pot col·laborar? 
 
Les escoles, associacions, colles castelleres, clubs esportius, agrupaments escolta, empreses o 
entitats interessats en col·laborar a la campanya organitzant una activitat de recollida 
d’aliments per una entitat propera es poden posar en contacte amb el Banc dels Aliments de la 
vostra demarcació. Allà trobaran la informació sobre les de les entitats més properes i els consells 
sobre la organització d’activitats.  
 
info@lafamnofavacances.org 
 
Banc dels Aliments de Barcelona. Tel. 933 464 404 ext#5   
Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona. Tel. 977 757 444   
Banc dels Aliments de Lleida. Tel. 973 257 612   
Banc dels Aliments de Girona. Tel. 972 223 463  
També a través al web www.lafamnofavacances.org trobaran un formulari per a proposar 
iniciatves 
 
Quin tipus d’activitats es poden organitzar? 
 
Hi ha moltes maneres d’ajudar. Aquí posem alguns exemples però cadascú pot triar i organitzar 
la recollida de la forma que consideri més adient. 
Clubs esportius: oferir un descompte a l’entrada d’un partit a canvi de l’aportació d’aliments 
bàsics 
Escoles: als festivals de final de curs, demanar als assistents aportacions d’aliments 
Empreses: recollides d’aliments entre els treballadors 
Associacions culturals: oferir descomptes a l’entrada de concerts, recitals i actes a canvi 
d’aliments bàsics 
Ajuntaments: organitzar actes populars per motivar als ciutadans a aportar aliments bàsics. 
 
Quins són els aliments més adients per la donació? 
 
En aquests moments els Banc d’Aliments necessiten llegums secs, oli, llet, conserves de peix, 
aliments infantils, arròs i pasta. Aquests són aliments d'alt valor nutritiu i essencials en l'alimentació 
de les persones. Cada entitat benèfica, d’acord amb l’associació o grup que l’ajuda, pot 
també demanar especialment algun tipus d’aliment que li faci més falta durant l’estiu. La 
campanya pretén abastir a cada entitat amb productes bàsics que els siguin més necessaris, i al 
ser una recollida i entrega a nivell local cada activitat es podrà adaptar a les necessitats més 
específiques. 
 
Com i a qui es donaran els aliments recollits? 
 
Els aliments recaptats en les diferents activitats que s’organitzin es destinaran directament a 
entitats benèfiques properes que pertanyin a la xarxa d’entitats dels Bancs dels Aliments. 
Aquestes entitats seran les encarregades de rebre, classificar i entregar els aliments als seus 
beneficiaris durant els mesos d’estiu. S’haurà d’informar al Banc dels Aliments de la demarcació 
de la quantitat d’aliments recollida per tal de tenir-ne un control i garantir-ne la justa distribució. 
 
On es podran fer donacions d'aliments? 
 
Durant el mes de maig, al lloc web www.lafamnofavacances.org es podran consultar les 
activitats i actes que es vagin confirmant arreu del territori per a que la població pugui saber on 
poder fer les seves donacions d’aliments.  
 
També es podran fer donacions on line d’aliments a través del web del Banc dels Aliments, a 
través de l’enllaç: http://www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/ 
 
Mi grano de arena: la plataforma digital solidària Mi grano de arena, que permet fer donacions 
col·lectives on line, col·labora amb La Fam no fa vacances facilitant la creació d’un lloc web de 
donació específic de cada campanya i amb la possibilitat de que cada empresa o 
organització creï el seu propi repte. http://www.migranodearena.org/  
 

mailto:info@lafamnofavacances.org
http://www.lafamnofavacances.org/
http://www.lafamnofavacances.org/
http://www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/
http://www.migranodearena.org/


 

3 
 

 
Algunes de les activitats programades 
 
El tret de sortida de la campanya La fam no fa vacances serà el proper dissabte 1 de juny amb 
el desafiament de batre el rècord Guinness a l'entrepà més llarg del món.  Nocilla s'ha 
proposat aconseguir aquesta fita elaborant un entrepà de 1.000 metres de longitud al llarg del 
Passeig Marítim de la Barceloneta. L'acte tindrà un marcat caire solidari, ja que Nocilla donarà 
25.000 quilos d'aliments al Banc d’Aliments de Barcelona, a més de repartir bona part d'aquest 
entrepà gegant entre les entitats benèfiques col·laboradores del Banc.  
El mateix 1 de juny, l’Orquestra Simfònica del Vallès aprofitarà la celebració del concert 
I Love Andrea Motis!! & Joan Chamorro Group per organitzar una recollida d'aliments al hall del 
Palau de la Música. 
 
Grupo Planeta, també se sumarà a la campanya organitzant una recollida d'aliments entre els 
seus empleats a la seu de la companyia a Barcelona, durant la primera setmana de juny, i 
duplicarà els quilos aportats pels treballadors.  
 
Els estudiants de l'escola de Hosteleria CETT organitzaran una recollida d'aliments a la seu del seu 
centre educatiu. L'Escola Tècnic Professional Xavier també farà u recollida coincidint amb la fi 
de curs el proper 7 de juny. 
 
El 15 de juny la banda de jazz Diorama farà un concert solidari al Centre Cívic La Sedeta 
 
El Motarys Club- Nòmades farà una trobada de motoristes diumenge  16 de juny a Esplugues de 
Llobregat per aconseguir també el màxim possible d'aliments. 
 
El mateix 16 de juny els Amics Pota Blava celebraran una recollida d'aliments amb un musical 
homenatge a ABBA. 
 
Danone se sumarà en la recta final de la campanya amb una recollida entre tots els seus 
empleats més una aportació de 25.000 quilos de productes per part de la companyia. 
 
Ajuda’ns a fer difusió 
 
Des dels Banc dels Aliments convidem a persones, empreses, organitzacions etc… a fer difussió 
de la campanya La fam no fa vacacnes. 
 
Podeu trobar material informatiu (fotografies, vídeos, falques, cartells, dossier de premsa)  en el 
seguent enllaç: 
 
https://www.dropbox.com/home/LA%20FAM%20NO%20FA%20VACANCES 
 
També trobareu l’spot en aquest enllaç de Youtube: 
 
http://www.youtube.com/user/Bancdelsaliments?feature= 
 
Podeu personalitzar els postres perfils a les xarxes socials i a les xarxes de misatgeria ràpida amb 
la imatge de la campanya: 
 
I fent-vos seguidors a: 
 
www.twitter.com/famnofavacances 
 
www.facebook.com/lafamnofavacances  
 
 
Premsa Banc dels Aliments de Barcelona 
Belén Giménez comunicacio@bancdelsaliments.org -  Tel. 93 346 44 04 
Visita’ns a: 
http://www.bancdelsaliments.org/   http://www.lafamnofavacances.com/ 
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