
  

   

 

TRET DE SORTIDA A LA RECOLLIDA D’ALIMENTS 
A TOTS ELS SUPERMERCATS DE TORTOSA 

El mercat de Tortosa ha acollit aquest matí l’acte d’inici de la recollida d’aliments que es 

durà a terme avui divendres i demà dissabte a tots els supermercats de la ciutat. 

El coordinador del Banc dels Aliments a les Terres de l’Ebre, Òscar Ologaray, acompanyat 

de representants de les entitats socials, representants de l’Ajuntament i la directora de 

Serveis Socials de les Terres de l’Ebre han fet una crida a la participació en la recollida. 

Ologaray ha explicat que: “Estem molt orgullosos de la resposta de la població, un cop 

més ha respost a la nostra crida i més de 650 voluntaris estaran repartits per tots els 

supermercats recollint les donacions dels tortosins i tortosines”. “Des d’aquí vull agrair a 

cadascun dels voluntaris que dediquen dos hores a aquesta causa tan noble”. 

El portaveu del Banc dels Aliments també va destacar que: “Ara és el moment de 

demostrar com de solidària pot ser Tortosa: demano a cada tortosí i tortosina que en la 

mesura del possible, s’aproximi al supermercat més proper i faci un donatiu per als que 

més ho necessiten”. “Des d’un pot de cigrons a un carro ple d’aliments, tot és necessari 

i tot servirà per a ajudar les més de 3.000 persones que passen gana a Tortosa”. 

Per últim, Ologaray va voler recordar els aliments més necessaris: llet, oli, llegum cuit i 

conserves de verdura i de peix. 

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel i la directora territorial de Serveis Socials, Rosanna 

Fatsini també es van sumar a la crida a la participació. Bel va afegir que:  

Per a més informació: 

 comunicacio@bancalimentstarragona.org 
 606 423 375 

www.bancalimentstarragona.org 

Tortosa, 12 de Maig del 2017 

Més de 650 voluntaris repartits pels supermercats i mercat de la 
ciutat recolliran les donacions dels tortosins i tortosines. 

Delegació a les Terres de l’Ebre 


