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 Nota de premsa  
 
                      

Més de vint CAP de Barcelona ciutat de l’ICS 
participen en la campanya de recollida d’aliments 
solidaris ‘La fam no fa vacances’ 
 

• Del 3 al 7 de juliol, l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS 
col·labora en la convocatòria de la Fundació Banc dels Aliments per 
aconseguir aliments de primera necessitat per als mesos d’estiu 

 

Per quart any consecutiu, els professionals de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona 

Ciutat de l’ICS sumen esforços per fer una recollida solidària d’aliments bàsics que es 

distribuiran entre la població urbana sense recursos. Enguany, es podrà col·laborar en 

la campanya en 24 punts de recollida distribuïts per la ciutat de Barcelona.  

 

Cada un dels 23 CAP que participen en la campanya ‘La fam no fa vacances’, del Banc 

dels Aliments, així com els serveis centrals de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona 

Ciutat, ha habilitat un punt de recollida que estarà disponible del 3 al 7 de juliol en un 

lloc visible del centre. A més, s’ha conscienciat els professionals i la ciutadania amb 

diferents campanyes comunicatives per recaptar els aliments bàsics que contribuiran a 

cobrir les necessitats de la Fundació Banc dels Aliments per a aquest estiu. 

 

Els aliments que es recullen es distribueixen de manera local directament a la xarxa 

d’entitats socials i confessionals del barri, que fan el repartiment a les persones que més 

els necessiten. Per a la campanya de 2016, l’atenció primària de l’ICS a Barcelona va 

aconseguir recollir 1.300 quilos d’aliments. 

 

24 punts de recollida als centres d’atenció primària de Barcelona ciutat de l’ICS  
Es distribuiran punts de recollida als CAP Adrià, Carles Ribas, Casernes, Casc Antic, 

Chafarinas, Drassanes, Guinardó, Horta, Lluís Sayé, Manso, La Marina, Maragall, 

Montnegre, Numància, Pare Claret, Passeig de Sant Joan, Ramon Turró, Sant Andreu, 

Sant Martí, Sant Rafael, Trinitat Vella, Vila de Gràcia-Cibeles, CAPI Barcelona Esquerra, 

i a la seu de la Gerència de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat. 
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La Fundació Banc dels Aliments és una organització benèfica sense ànim de lucre que 

té com a objectiu lluitar contra la fam en el nostre entorn evitant el malbaratament 

alimentari. 
 

Barcelona, 3 de juliol de 2017 
 
 
 
Més informació:  

•  @apicsbcn  

• @famnofavacances 

• Blog dels professionals de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat 
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