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Benvolgut Sr. Daniel Bort,

En nom de la Fundació Banc dels Aliments i de l’equip de més 200 voluntaris estables que en
formen part, vull agrair la valuosa col·laboració de INTEGRA 2 en la campanya del Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya, celebrada els passats 25 i 26 de novembre. Any rere any es consolida
aquesta iniciativa tan important i necessària per a moltíssimes famílies, en aquests moments difícils
que encara viu la nostra societat.
La vuitena edició del Gran Recapte ha servit per a demostrar de nou la solidaritat i el suport de la
ciutadania envers les persones més desafavorides del nostre entorn. Enguany s’han recollit un
total de 4.374 tones d’aliments arreu de Catalunya, que des del passat 1 de desembre s’han
començat a distribuir a més de 235 mil persones a través de les 700 entitats d’ajuda social amb les
que col·laboren els Bancs.
El Gran Recapte és una campanya en la que conflueixen el paper clau de la ciutadania junt
amb l’ajut de les empreses, de les cadenes de distribució i el suport de l’Administració i de les
Entitats d’ajuda social. La col·laboració de INTEGRA 2 cedint camions i tràilers durant els dies de
classificació i ajudant amb la logística del trasllat dels gairebé 2.800 pallets d´aliments rebuts a la
nau cedida pel Parc Logístic, ha estat imprescindible per aconseguir aquest resultat.
Aprofito l’avinentesa per saludar-los, i agrair-los, un cop més, la seva dedicació, aportació i
compromís vers els Bancs dels Aliments i les persones que necessiten ajuda alimentària a casa
nostra. Esperant que hagin passat unes bones festes i desitjant-li un millor 2017.
Ben cordialment,

Eduard Arruga i Valeri
President
Fundació Banc dels Aliments
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