Benvolguts,
Lluís Fatjó-Vilas Barbat com a President de la FUNDACIÓ PRIVADA BANC DELS
ALIMENTS amb domicili a Barcelona – 08040, carrer Motors, 122, i amb NIF-G58443771,
amb la present:
MANIFESTA:
El nostre agraïment per la donació de 3.326,24 €, efectuada el passat dia 28 d’abril, per
l’ASSOCIACIÓ DE FUTUR DE SET, amb NIF-G66209115, amb motiu de la seva
dissolució i liquidació.
Aquesta donació ajudarà a assolir els nostres objectius, ja que els dos darrers anys han
estat, sense cap mena de dubte, els més difícils des de la creació de la Fundació degut
principalment a la crisi social generada per la pandèmia. Però gràcies a la solidaritat de la
ciutadania i les empreses, l’any 2021 hem aconseguit distribuir la xifra rècord de 23 milions
de quilos d’aliments a través de 325 entitats d’iniciativa social, atenent les necessitats de
145.000 persones de mitjana mensual.
En aquest 2022, amb l’actual crisi energètica i de combustibles, es presenta un nou
escenari agreujat per la inflació, que ha comportat un augment dels preus dels aliments.
D'altra banda, a l’increment de persones ateses, hem d’afegir l’ajut a les persones
desplaçades degut al conflicte bèl·lic ucraïnès.
Per tot això, de nou, en nom de la Fundació que represento, els dono les gràcies per
escollir-nos per fer el seu donatiu i així poder ajudar a les famílies en situació de pobresa o
exclusió social.
Barcelona, 4 de maig de 2022
Fundació Privada Banc dels Aliments
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