Ho donem tot contra la fam d’aquí

Dossier de premsa
9 de novembre de 2011

Gran Recapte d’Aliments
Del 21 al 26 de novembre
Per tercer any consecutiu, els Bancs dels
Aliments de Catalunya junt amb l’Obra
Social
”la
Caixa”
organitzen
una
campanya de recollida d’aliments amb
l’objectiu de donar resposta a les urgències
alimentàries
de
les
persones
més
necessitades de casa nostra. El Gran
Recapte d’Aliments a Catalunya vol també
donar a conèixer la situació que travessa
aquest grup, que arran de la crisi
econòmica que estem vivint, ha anat
creixent.
Actualment, es calcula que prop d’un milió i
mig de persones viuen en situació de pobresa
a Catalunya.

Aquí, Isma Prados, qui per tercer any
cedeix la seva imatge per a la
promoció del Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya.

Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per
no esdevenir persones marginades. I és per aquest motiu que des dels Bancs
dels Aliments i l’Obra Social ”la Caixa” hem posat en marxa per tercera
vegada aquest projecte amb dos objectius essencials:

1

Recollir 800.000 kg d’aliments nutritius de llarga durada, com ara llenties,
conserves de peix, llaunes de tomàquet natural, llet i oli

2

Sensibilitzar i mobilitzar la població de Catalunya sobre la realitat actual
de pobresa al nostre país, i a la vegada, afavorir una col·laboració
continuada amb els Bancs dels Aliments durant tot l’any.

El Gran Recapte d’Aliments tindrà lloc a tota Catalunya els dies divendres 25 i
dissabte 26 de novembre. La recollida es realitzarà, d’una banda, a mercats i
supermercats de les principals ciutats catalanes, i d’altra banda, mitjançant
donacions online al web per a totes les persones que no puguin desplaçar-s’hi.
Barcelona
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Ho donem tot contra la fam d’aquí
El Gran Recapte d’Aliments a Catalunya ens ha de permetre ajudar a millorar
ARA la vida diària de milers de persones d’AQUÍ que ho passen malament. Per
aconseguir-ho hem de comptar amb l’esforç coordinat de tots.
Ciutadans

Ciutadans

Entitats

Empreses

Distribuïdors

Voluntaris

Participar és molt fàcil:

1

Els ciutadans poden fer donacions d’aliments bàsics
(llenties, conserves de peix, llaunes de tomàquet natural,
llet i oli) als mercats i supermercats participants en la
campanya. També poden fer la seva donació online al
web www.bancdelsaliments.org. així com a través de “la
Caixa” a tots els seus caixers automàtics i canals
electrònics: portal de “la Caixa, Línia Oberta, CaixaMòbil,
bescanvi de Punts Estrella per fer donacions econòmiques.

2

També poden inscriure’s ells mateixos com a voluntaris
online. www.bancdelsaliments.org.

3

Si volen ajudar-nos a fer córrer la veu entre els seus familiars
i amics, poden seguir el Gran Recapte a Facebook i Twitter.

Entitats

Les entitats beneficiàries dels Bancs dels Aliments, escoles,
associacions cíviques, escoltes i grups de voluntariat
aporten equips de voluntaris per als diferents punts de
recollida.

Distribuïdors

Les cadenes de supermercats i els mercats acullen els
punts de recollida d’aliments, faciliten part de la logística i
en alguns casos aporten mitjans de transport per tal que els
aliments recollits arribin als Bancs dels Aliments: Alcampo,
Caprabo, Carrefour, Condis, Consum, El Corte Inglés,
Fragadis, Lidl, Mercadona, Mercats de Barcelona, Miquel
Alimentació, Nova Venda, Plus Fresc, Simply-Sabeco, Sorli
Discau, i Valvi.

Voluntaris

Es tracta d’una campanya de “persones per persones”
vehiculada i gestionada per un gran equip de voluntaris
compromesos, veritables ànimes de la campanya, que
informaran i animaran a la ciutadania a participar. Molts
d’aquests voluntaris provenen enguany de la xarxa
d’entitats beneficiàries dels Bancs dels Aliments.
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Més de 7.000 voluntaris s’han inscrit ja per a participar en
torns mínims de tres hores als punts de recollida o als
magatzems dels Bancs, on s’han de separar i classificar els
aliments recollits.
Cada voluntari serà format per tal de poder informar els
clients compradors sobre la campanya i lliurar-los, a
l’entrada del súper o del mercat, una bossa del Banc dels
Aliments on hi podran posar la seva donació. A la sortida
de caixes, els voluntaris recolliran els aliments i agrairan les
aportacions rebudes.

Empreses

Les empreses agroalimentàries, fidels col·laboradores dels
Bancs dels Aliments, aporten voluntaris dins dels seus
programes de voluntariat corporatiu i algunes d’elles faran
a més aportacions extraordinàries d’aliments de llarga
durada.
Altres empreses col·laboradores fan donació de serveis per
a la realització, producció, logística, gestió i comunicació
de la campanya.

L’Obra Social ”la Caixa”, aporta una important donació econòmica per cobrir
el cost de la campanya, així com voluntaris i un gran esforç de comunicació.
En el marc d’aquesta col·laboració, l’Obra Social “la Caixa”, que fa tres anys
que organitza recaptes d’aliments a tot l’Estat, habilitarà 116 punts de recollida
de queviures a tot Catalunya, així com tots els seus caixers automàtics i canals
electrònics: portal de “la Caixa, Línia Oberta, CaixaMòbil, bescanvi de Punts
Estrella, per fer donacions econòmiques. L’entitat promourà la iniciativa,
doncs, entre els seus clients i també entre els seus empleats, a més de
mobilitzar en les tasques de recollida els 1.700 voluntaris de “la Caixa” que
l’entitat té a Catalunya.

Aquí, Montse German, qui aquest
any cedeix la seva imatge per a la
promoció del Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya.
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Quants i on seran els punts de recollida?
A tot Catalunya hi hauran 602 punts de recollida de 186 poblacions en les
principals cadenes de supermercats que s’han adherit a la campanya.
Les ciutats de la província de Barcelona solidàries amb el Gran Recapte
d’aliments a Catalunya són:
Abrera, Alella, Arenys de Mar, Badalona, Badia del Vallès, Bagà, Barberà del
Vallès, Barcelona, Begues, Berga, Bigues i Riells, Cabrils, Caldes de Montbui,
Calella, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, El Masnou, El Prat de
Llobregat, Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada,
L´Ametlla del Vallès , La Garriga, Les Franqueses del Vallès, L'Hospitalet de
Llobregat, Llicà de Vall, Malgrat de Mar, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró,
Molins de Rei, Mollet, Montcada, Montmeló, Òdena, Olèrdola, Olesa de
Montserrat, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Pineda de Mar, Prat de
Llobregat, Premià de Dalt, Premià de Mar, Ripollet, Rubí, Sant Adrià de Besòs,
Sant Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de
Llobregat, Sant Fost de Campsentelles, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan Despí,
Sant Just d'Esvern, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès,
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Gramanet, Santa Perpètua de
Mogoda, Santa Susanna, Sentmenat, Sitges, Sta. Maria de Palautordera,
Terrassa, Vallirana, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès , Vilanova i la
Geltrú i Vilassar de Mar
De la província de Tarragona: Alcover, Amposta, Cambrils, Constantí, El
Vendrell, L'Aldea, L'Ametlla de Mar, L'Ampolla, L'Hospitalet de l'Infant,
Montblanc, Mont-Roig del Camp, Reus, Roda de barà, Sant Carles de la
Ràpita, Santa Oliva, Tarragona, Torredembarra, Tortosa, Valls, Vila-seca.
De la província de Lleida: Agramunt
Aitona, Albatàrrec, Alcarràs, Alcoletge,Alfarràs, Almacelles, Almenar, Alpicat,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, Bellvís, Benavent de Segrià, Borges
Blanques, Cervera, El Pont de Suert, Esterri d'Àneu, Golmes, Juneda, La Pobla
de Segur, La Seu d´Urgell, Linyola, Lleida, Mollerussa, Puigverd de Lleida,
Rosselló, Seròs, Solsona, Sort, Sudanell, Tàrrega, Torrefarrera, Torregrossa, Tremp,
Viella iVilanova de la Barca.
I de la província de Girona: Alp, Anglès, Banyoles, Begur, Besalú, Bescanó,
Blanes, Cadaqués, Caldes de Malavella, Calella de Palafrugell, Calonge,
Campdevànol, Camprodon, Cassa de la Selva, El Port de la Selva,
Empúriabrava, Figueres, Girona, La Bisbal d´Empordà, La Cellera de Ter,
L'Escala, L'Estartit, Llagostera, Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Olot,
Palafrugell, Palamós, Pals, Platja d´Aro, Puigcerdà, Ripoll, Riudarenes, Riudellots
de la Selva, Roses, S'Agaró, Salt, Sant Feliu de Guíxols, Sant Gregori, Santa
Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Sils, Torroella de Montgrí, Tossa de Mar,
Vilatenim i Viloví d'Onyar.
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Com es classifiquen els aliments?
Durant tot el dissabte 26 i diumenge 27, un equip de voluntaris participarà en la
Celebració de Classificació dels Aliments que aniran arribant a la seu de cada
Banc. Aquesta celebració és un moment d’ unió entre els voluntaris, que
poden copsar directament el valor de l’esforç realitzat, ja que al final de la
celebració, la major part dels aliments provinents dels punts de recollida
quedaran perfectament emmagatzemats, llestos per a ser distribuïts
immediatament a les entitats beneficiàries i per tant a les persones
necessitades.

Com és possible El Gran Recapte?
Espònsors:
Integra 2: per segon any, aquesta companyia de transport que forma part del
primer operador logístic integral d’Espanya i Portugal, garanteix la recollida de
més de la meitat dels punts de recollida, la qual cosa facilita enormement la
logística.
Cadenes de distribució: l’excel·lent acollida que les cadenes distribuïdores han
mostrat a la campanya fa que enguany puguem comptar amb punts de
recollida a: Alcampo, Caprabo, Carrefour, Condis, Consum, El Corte Inglés,
Fragadis, Lidl, Mercadona, Miquel Alimentació, Nova Venda, Plus Fresc, SimplySabeco, Sorli Discau, i Valvi.
Col·laboradors:
De transport, serveis gràfics, de producció i realització, de premsa i
comunicació, de transport, de càtering, d’embalatge:
Transabadell, Transports La Vallesana, Cartonatges Petit; Daniel Albiach;
Liberdúplex; Masters Barna; Max Segura; Novuolo Design; Serunion; RW; Take
ad way, You & Me.
Institucions públiques:
Ajuntament de Barcelona; Mercats de Barcelona.
Mitjans de comunicació:
XAL: Xarxa Audiovisual Local; COM Ràdio, Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals: Catalunya Ràdio i TV3; ACPC: Associació Catalana de Premsa
Comarcal, ACPG: Associació Catalana de Premsa Gratuïta i Mitjans Digitals.
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La Fundació Banc dels Aliments
Què és el Banc dels Aliments?
La Fundació Banc dels Aliments és una entitat benèfica sense ànim de lucre,
independent de tota ideologia econòmica, política o religiosa, basada en el
voluntariat, amb l’objectiu de recuperar els excedents alimentaris de les
empreses i redistribuir-los gratuïtament entre les persones necessitades d’AQUI,
evitant tot malbaratament o mal ús dels aliments, per lluitar contra la pobresa
alimentària i contribuir al desenvolupament sostenible per a un món més net.
Per fer realitat aquesta utopia, el Banc dels Aliments es basa en tres principis
ètics:
 La primacia de la gratuïtat: els aliments són rebuts i distribuïts
gratuïtament. El treball dels col·laboradors és voluntari, basat en el
principi de la solidaritat.
 La seguretat d’una distribució justa: sempre a través d’entitats
benèfiques reconegudes i homologades, que poden assegurar el destí
correcte dels ajuts alimentaris.
 La contribució a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient,
evitant la destrucció d’aliments als abocadors.
 La promoció de la solidaritat en vers les persones amb necessitats
alimentàries

Quins són els objectius?
Els objectius bàsics del Bancs dels Aliments són:
 Lluitar contra la pobresa alimentària i el malbaratament per a un món
més just.
 Participar en la reducció de l'exclusió, col·laborant en la consolidació
d'un món més habitable.
 Contribuir a l’exercici del dret a una alimentació suficient i saludable per
a tot ésser humà.
 Promoure la utilització més eficient dels recursos.
 Contribuir al desenvolupament sostenible per a un món més net.
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Com funcionem?
Podríem dir que la fórmula dels Bancs dels Aliments de Catalunya és aquesta:

RECOLLIR

GESTIONAR

Recollim aliments de més de 500
empreses
que
no
els
poden
comercialitzar,
però
que
són
perfectament aptes per consumir.

Gestionem un equip de 160 voluntaris,
veritable ànima dels Bancs.

ASSEGURAR

Assegurem que els aliments arribin al
seu destí final, garantint una distribució
justa i el respecte per la dignitat dels
beneficiaris.

REPARTIR

Repartim aliments a les entitats
receptores de les 4 demarcacions
Catalanes que els distribueixen entre
les persones necessitades d’AQUÍ.
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Més informació
Si necessita més informació sobre el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya o
sobre la Fundació Banc dels Aliments, o si desitja rebre imatges i fotografies de
la campanya en alta resolució, si us plau contacti amb la nostra Àrea de
Comunicació.

Més informació
Barcelona

Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04 ext. 5
granrecapte@bancdelsaliments.org

Girona

Banc dels Aliments de Girona
972 223 463
bancdalimentsgirona@gmail.com

Lleida

Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
banc_alimentslleida@hotmail.com

Tarragona

Premsa

Banc dels Aliments de Tarragona (Reus)
977 757 444
bancreus@yahoo.es
Laia Guinjoan
Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04 ext. 5
comunicacio@bancdelsaliments.org
Mireia Guardiola
Obra Social ”la Caixa”
93 404 40 95 / 690 88 37 41

mguardiola@fundacionlacaixa.es
Sala de premsa multimèdia http://premsa.lacaixa.es/obrasocial

Facebook

Twitter

Web

Cerqueu ‘gran recapte 2011’
@granrecapte2011
www.bancdelsaliments.org
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