NOTA DE PREMSA
MALLORCA SENSE FAM I EL BANC D'ALIMENTS DE
MALLORCA
La presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguiló Picó i Margarita Planas
Llabrés de Jornets, vocal de la Junta Directiva visiten el Banc d'Aliments de
Mallorca i mantenen una reunió amb el seu president Raimundo de Montis.
La presidenta de Mallorca Sense Fam, Catalina Aguilo Picó i la vocal de la Junta
Directiva, Margarita Planas Llabrés de Jornets, totes dues fundadores de l'associació
creada en 2009, van visitar el Banc d'Aliments de Mallorca i van mantenir una reunió
amb el seu president Raimundo de Montis, en la qual li van expressar l'agraïment per
la col·laboració rebuda des dels inicis del nostre projecte en benefici de les famílies
més necessitades.
Sempre es va considerar, per part del Banc d'Aliments a Mallorca Sense Fam, com
una associació a la qual se li devia atenció, en iniciar el seu camí sense cap mena
d'ajuda, per l'extraordinari treball dels seus voluntaris i pel creixement que
experimentava d'any en any en el nombre de famílies ateses.
Es van tractar també altres temes d'interès per a totes dues organitzacions en quant a
aconseguir que la distribució d'aliments arribi a totes les associacions i beneficiaris
que realment ho necessitin i evitar així les possibles duplicitats en l'atenció per part de
associacions beneficiàries del Banc d'Aliments, que hem constatat que es produeixen
al no existir una base de dades o un registre.
Finalment i una vegada més, tots els que fem Mallorca Sense Fam, expressem el
nostre més sincer agraïment per l'ajuda rebuda del Banc d'Aliments de Mallorca i pel
tracte que se'ns ha dispensat en tot moment per cadascun dels seus membres
voluntaris.
Palma, 21 de setembre de 2020.
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