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CIMALSA reafirma el seu compromís amb la campanya 

del “Gran Recapte d’Aliments” 
 
CIMALSA, l'empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ha assolit un acord amb la Fundació 
Banc dels Aliments de Barcelona per tal de cedir un espai per al magatzematge de les caixes 
que s'utilitzen en les grans superfícies alimentàries, amb motiu de la celebració de la campanya 
del "Gran Recapte d'Aliments" que se celebra a la fi del mes de novembre. 
 
CIMALSA, com en anteriors edicions, cedeix una nau del CIM Vallès per a la descàrrega dels 
productes procedents de les diferents cadenes d'alimentació i que serveix com a "pulmó" logístic 
de la zona del Vallès. Amb la cessió d'aquest espai la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona 
podrà distribuir en els centres de la zona durant el mes d'octubre per a la seva perfecta 
organització del Gran Recapte d'Aliments. 
 
El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per a 
aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària; també 
serveix per a donar a conèixer la situació que travessa aquest grup arran de la crisi econòmica 
que estem vivint. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs dels Aliments 
de Catalunya. 
 
Es calcula que actualment un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. 
Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat i la nostra capacitat organitzativa per a no 
convertir-se en persones marginades. 
 
 
Sobre CIMALSA 

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el 
desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals pel transport de mercaderies i la logística. 

CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la 
seva competitivitat. 

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures amb la  participació 
pública en Catalunya, com ara la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logística, els aeroports 
o els ferrocarrils. 


