Presentació de la campanya de voluntariat del
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya
•

Els Bancs dels Aliments fan una crida a la ciutadania per aconseguir 20.000 voluntaris per
cobrir 2000 punts de recollida els dies 28 i 29 de novembre

•

La forma més senzilla d’inscriure’s és a través del web www.granrecapte.com

•

La campanya compta amb el recolzament de reconeguts actors

Barcelona, 2 d’ octubre del 2014.Per sisè any consecutiu, els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya organitzen el gran
Recapte d’Aliments a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a les urgències
alimentàries de les persones més necessitades.
Per a fer-ho possible es necessiten 20.000 voluntaris a 2000 punts de recollida a
supermercats i mercats arreu de Catalunya, els dies 28 i 29 de Novembre. A partir
d’avui, 2 d’ octubre, els ciutadans poden registrar-se com a voluntaris o coordinadors
al web www.granrecapte.com Per a la demarcació de Lleida el registre de voluntaris i
coordinadors es farà via email escrivint un correu a info@bancalimentslleida.cat
A la roda de premsa s’ha presentat la campanya de difusió sota el lema “Tu el pots fer
més gran” i protagonitzada per destacats actors com Blanca Portillo, Toni Albà, Lluís
Soler, Marta Marco, Fermí Reixach, Paul Berrondo i Queco Novell.
A la roda de premsa ha participat, en nom dels quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya, el president del Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga, qui ha
comentat que està convençut de que “s' assoliran les fites proposades de número de
voluntaris i de punts de recollida. En quan al volum recaptat d' aliments, els Bancs dels
Aliments de Catalunya no ens fixem objectius concrets, doncs estem en mans de la
solidaritat i de la generositat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, en les que,
però, confiem plenament”
Eduard Arruga ha posat de relleu la importància dels voluntaris i voluntàries en aquesta
acció del Gran Recapte, afirmant que "els voluntaris i les voluntàries constitueixen el
pont que uneix el cor dels qui poden ajudar amb els que necessiten aliments suficients,
segurs i saludables" i que, com tots sabem, "sense un pont, els dos marges no es poden
unir".
*Podeu trobar materials de difusió (dossiers, fotografies, vídeos, imatges) al següent
enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/b4r3yttgjp22tzx/AAC3_H_RHKs6e6LfdGER4P6Za?dl=0
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