
20 i 21 de juny

Campanya
de captació
d�aliments!
PUNTS DE RECOLLIDA
- Hospital General de Vic
- Hospital Sant Jaume de Manlleu
- Hospital Santa Creu
- EAP Vic (El Remei)
- EAP Osona Sud (Centelles)
- Institut Català de la Salut
   (plaça Divina Pastora, Vic)

Aliments bàsics a recollir:
- LLET
- OLI 
- PATATES
- FARINA
- FORMATGETS
- GALETES
- LLAUNES: tonyina, sardines i tomàquet
- ARRÒS
- LLEGUMS: llenties, mongetes i cigrons
- PASTA



QUINS SÓN ELS OBJECTIUS DEL BANC D�ALIMENTS?
- Atendre a totes les persones que estiguin en situació de risc

d�exclusió social.
- Procurar estar a prop de les persones, treballant des de la

comunitat, amb la comunitat i per la comunitat, amb l�impuls
del voluntariat com a eix vertebrador de les accions que es
duen a terme.

- Combatre el malbaratament d�excedent alimentari, procurant
que aquells aliments que no són comercialitzables però aptes
per al consum, puguin arribar a persones en situacions de
marginació.

QUI  AUTORITZA ELS USUARIS PER ANAR AL BANC
D�ALIMENTS?
El personal autoritzat per a donar d�alta o de baixa als usuaris
són els professionals de Serveis Socials dels ajuntaments
adscrits al programa o de Càritas Arxiprestal de Vic.

QUI EL GESTIONA?
Creu Roja i Càritas Arxiprestal de Vic i són les dues entitats
que gestionen el Banc d�Aliments, compten amb el suport de
l�Àrea d�Afers Socials de l�Ajuntament de Vic.

DE QUIN LLOC PROVENEN ELS ALIMENTS?
El Banc d�Aliments es nodreix essencialment de:
- Aliments procedents de la Unió Europea.
- Aliments procedents de la federació de Bancs d�Aliments de

Barcelona.
- Excedents d�indústries i productors agroalimentaris i de

comerços i empreses dedicades a l�elaboració d�aliments de
la comarca.

- Donacions efectuades per particulars o col·lectivitats.
- Compra d�aliments mitjançant els recursos propis de les

entitats que formen part del Banc d�Aliments.

VOLUNTARIS
Quasi tan important com disposar d�aliments, és la de disposar
de voluntaris que en facilitin la seva recollida, conservació i
distribució. Si vols cooperar la teva ajuda ens és molt útil.

Organitza:

Col·laboren:

Telèfon Càritas Arxiprestal
93 885 16 42

Telèfon Creu Roja
93 885 62 62


