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NOTA DE PREMSA 

 

INAUGURACIÓ DE LA VINT-I-CINQUENA NEVERA SOLIDÀRIA:  

LA QUARTA A BARCELONA. 

 

La iniciativa antimalbaratament d’aliments de Galdakao inaugura la seva 

setena nevera catalana, concretament a l’Espai Associatiu Lola Anglada, al 

districte de l’Eixample. 

 

Galdakao, 11 de novembre de 2019. El Casal de Joves Queix serà la quarta 

entitat encarregada del projecte Nevera Solidària a Barcelona, suposant aquesta 

la inauguració de la XXV nevera de la Xarxa. 

 

La inauguració tindrà lloc el divendres 15 de novembre a les 18.00 h a l’hort 

comunitari dels Jardins Montserrat, al Carrer Còrsega amb Rocafort, lloc on 

s’instal·larà la nevera. A més, prèviament a les 17 h es realitzarà una formació 

oberta al públic orientada al seu ús. Dos membres de l’equip Nevera Solidària 

oferiran la informació pertinent i requerida; explicaran el projecte, els seus 

principis, propòsits i l’experiència viscuda fins ara en aquesta iniciativa en xarxa 

que ja suma un total de vint-i-cinc neveres situades en diferents punts de l’estat. 

També hi serà present un representant del departament del Servei de Salut 

Pública de la Generalitat de Catalunya, així com veïns i veïnes i membres de l’hort 

comunitari i del Casal de Joves Queix. 

 

El projecte Nevera Solidària està enfocat a evitar el malbaratament alimentari i 

així conscienciar sobre el valor del menjar, per això està obert a totes les 

persones independentment de la seva situació socioeconòmica. No es tracta de 

caritat, és a dir, de donar menjar a qui el necessita, sinó d’evitar el malbaratament 
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d’aliments que diàriament acaben en els contenidors d’escombraries. GBGE 

promou la universalitat del projecte, de les persones i reforça la idea de treballar 

en xarxa. ”No hi ha res més excloent que fer coses per a exclosos” confirma 

Álvaro Saiz, president i fundador del projecte. 

 

El Casal de joves Queix és una entitat sense ànim de lucre formada per joves del 

barri de l’Esquerra de l’Eixample, que promouen una vida activa, participativa, 

crítica i transformadora, donant pes al moviment juvenil. Per això, des del casal de 

joves s’ofereix un espai autogestionat de participació juvenil, on les joves passen 

a ser protagonistes del seu propi oci. Un oci transformador, alternatiu, sostenible i 

amb perspectiva de gènere, on s’aposta per fer comunitat i pel treball en xarxa 

amb el moviment veïnal i associatiu del barri, fugint de l’individualisme i anonimat 

de la ciutat. 

 

Són una associació horitzontal i assembleària, que ja porten més de 5 anys 

dinamitzant el barri i engegant diversos projectes i activitats com són els cicles de 

vermuts musicals, el grup de percussió ReperQteix, les festes de primavera de 

l’Esquerra de l’Eixample o l’hort comunitari, per posar només alguns exemples. 

Totes són voluntàries i autogestionen l’Espai Associatiu Lola Anglada, juntament 

amb  l’hort comunitari dels Jardins Montserrat. 

 

Des de l’Associació Humanitària de Voluntariat de Galdakao (GBGE), creadora i 

impulsora del projecte, i des de Nevera Solidària, agraïm el suport a totes les 

entitats que s’han interessat per la recuperació d’aliments per ajudar a evitar el 

malbaratament alimentari. 

 

Web: http://neverasolidaria.org 

 

Per a més informació: 

Álvaro Saiz Ruiz    Xavi Becerril Carrasco  

neverasolidaria@gmail.com   queix@queix.org  

Telèfon: 635 750 581   Telèfon: 652 645 693 
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