
      
     2.- Trobades i debats al voltant de la presentació de l'estudi “Perfils”, La inseguretat 
alimentària a França el 2022: Qui són les persones acollides? que permet als Bancs 
d'Aliments identificar les necessitats i expectatives de les persones que reben per tal 
d'adaptar les seves actuacions en termes d'estratègia d'oferta i suport social. 
      
     3.- 10 dies de recollida de donacions dels pagesos amb l'ambició de superar el resultat 
assolit l'any passat amb unes 2 tones d'aliments recollides. Els Bancs d'Aliments podran 
comptar amb la mobilització dels joves estudiants que han vingut com a reforç, des de 
la politècnica, la formació agrària. Durant la fira es signarà un conveni de col·laboració 
amb l'associació d'estudiants Cop1, associació de lluita contra la precarietat estudiantil 
creada durant la crisi sanitària. Objectiu de l'acord: disminuir la cooperació entre les 
dues xarxes a nivell nacional i local, i promoure un millor coneixement mutu 
      
     4.- Com a punt àlgid, una vetllada de “Els pagesos tenen cor” farà una crida a la 
generositat de pagesos, industrials,... i a comunicar sobre les donacions destinades als 
Bancs d'Aliments, recaptats durant la Fira. 
      
    5.-  Amb motiu d'aquest gran esdeveniment, els Bancs dels Aliments pretenen 
il·lustrar el seu compromís amb la solidaritat alimentària de qualitat. Cada dia es 
prepararan plats in situ i amb productes procedents de donacions agrícoles que es 
repartiran al vespre a persones sense sostre o en allotjaments d'urgència. Voluntaris de 
les associacions col·laboradores (Foyer Grenelle, Entraide Corot, Centre Social Breton i 
COP1) vindran a cuinar amb les Armilles Taronges dels Bancs dels Aliments. Gràcies a la 
generositat dels pagesos, es cuinaran més de 350 àpats i es donaran als més vulnerables. 
 
Amb la seva presència al Saló de l'Agricultura, que reuneix prop de 700.000 visitants 
cada any, els Bancs d'Aliments estan accelerant les seves col·laboracions del camp al plat 
i es plantegen els següents objectius: 
 
     Lluita contra el malbaratament alimentari mentre es treballa contra la inseguretat 
alimentària 
     Garantir una ajuda alimentària sostenible, més local i de qualitat gràcies a una forta 
vinculació amb els actors del sector agrari i del sector agroalimentari 
     Reforçar la inseparabilitat de l'ajuda alimentària i el suport social 
     Construeix vincles socials dia rere dia amb totes les generacions 
 
 


