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Mollet s’afegeix de nou a la campanya del Gran
Recapte d’Aliments, els dies 28 i 29 de novembre
Aquest any, Mollet també se suma a la campanya del Gran Recapte
d’Aliments de la Fundació del Banc dels Aliments, que tindrà lloc els dies
28 i 29 de novembre. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de
les entitats molletanes de Càrites i l’Església Evangèlica El Bon Pastor,
així com amb el suport de l’Ajuntament de Mollet.
El Gran Recapte és una campanya de recollida d'aliments bàsics per
aconseguir que les persones més necessitades rebin ajuda alimentària. La
campanya l’organitzen conjuntament els quatre bancs d'aliments que hi ha a
Catalunya i es fa realitat gràcies a la col·laboració d'un gran nombre de
voluntaris d’arreu del país. En el cas de Mollet, els voluntaris són membres de
Càrites i de l’Església Evangèlica El Bon Pastor, els quals oferiran informació i
suport en els diferents supermercats col·laboradors.
A Mollet, els voluntaris informaran i recolliran aliments el divendres 28 de
novembre per la tarda i el dissabte 29 de novembre tot el dia, als supermercats
Caprabo, Condis, Sorli Discau, Mercadona, Maxi Dia, Bon Preu i Tantiña de
Mollet.
Els aliments adients per col·laborar amb aquesta campanya són llegums secs,
oli, llet, llaunes de conserva de peix i aliments infantils. Aquests són aliments
d'alt valor nutritiu, bàsics en l'alimentació de les persones.
L’objectiu del Gran Recapte és, a banda de recollir aliments, informar i
sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre país i afavorir
una col·laboració continuada amb els bancs d'aliments durant tot l’any.
Per a més informació www.granrecapte.com
Mollet del Vallès, 18 de novembre de 2014
Departament de Premsa i Comunicació
Ajuntament de Mollet
Telèfon 93 563 51 07
Mòbils 692 62 32 83 / 650 01 75 86
premsa@molletvalles.cat

