Tu el fas gran

1 d’octubre 2015

Dossier de premsa
_
Campanya de voluntariat a Catalunya
2015

El Gran Recapte d’Aliments és una
campanya massiva de recollida d’aliments
per ajudar a donar resposta a les
urgències alimentàries del nostre entorn
que, per setè any consecutiu, organitzen
els quatre Bancs dels Aliments de
Catalunya.
Voluntaris necessaris
Barcelona:

Girona:

Tarragona:

Lleida:

18.000

4.000

2.000

1.350

El Gran Recapte es va posar en marxa l’any 2009 amb dos
objectius essencials:
1. Recollir aliments nutritius de llarga durada; els més necessaris
en aquests moments són l’oli, la llet, els llegums cuits i les
conserves (de peix i de carn).
2. Sensibilitzar i mobilitzar la població de Catalunya sobre
la realitat actual de pobresa al nostre país. Es calcula que,
actualment, un 20% de la població viu en risc d’exclusió social
a Catalunya, una xifra que arran de la crisi econòmica ha anat
creixent. A través d’aquesta campanya tant massiva, també
es busca afavorir una col·laboració continuada amb els Bancs
dels Aliments durant tot l’any.
A la passada edició el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya va
aconseguir recaptar 4.686 tones d’aliments bàsics a gairebé
2.000 punts habilitats a 371 municipis. Això va ser possible
gràcies la col·laboració de més de 20 mil voluntaris que van
donar suport, coordinant i atenent els punts de recollida. Sense
els voluntaris el Gran Recapte no seria factible i és per això
que des dels Bancs dels Aliments es torna a fer una crida a la
ciutadania per a que col·labori de nou i faci possible aquesta fita.
A partir de l’ 1 d’octubre els ciutadans poden registrar-se com a
voluntaris o coordinadors al web granrecapte.com
El Gran Recapte d’Aliments tindrà lloc a tot Catalunya els
dies divendres 27 i dissabte 28 de novembre. La recollida es
realitzarà, d’una banda, a mercats i supermercats de les principals
poblacions catalanes, i d’altra banda, mitjançant donacions online
al web per a totes les persones que no puguin desplaçar-s’hi:
bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/
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Campanya
voluntariat
Gran Recapte
d’Aliments

La campanya comunicativa està protagonitzada
pels propis voluntaris i va ser enregistrada a les
quatre demarcacions catalanes en la passada
edició, durant els dies del Gran Recapte.
Parteix de la idea de que, mentre hi hagi persones que ho
necessitin, els Bancs dels Aliments hi seran, i emplaça als
voluntaris a sumar-s’hi per ajudar a pal·liar aquesta necessitat.

Què fan els voluntaris?
Coordinadors/es: són els responsables d’organitzar el recapte
d’aliments al punt de recollida i de gestionar l’activitat i l’equip
de voluntaris. Consulten al web si el seu punt ja està ple, fan un
seguiment de tot l’equip de voluntaris que atén aquell punt, fan
l’entrega de materials i es coordinen amb el cap de la botiga
assignada per a gestionar el transport dels aliments al magatzem
central. La dedicació és més àmplia, han d’estar disponibles
durant els dos dies de recapte.
Voluntaris/es: atenen el punt de recollida, gestionant les
donacions dels ciutadans. Recomanen quins són els productes
bàsics més necessaris i informen sobre la tasca dels Bancs dels
Aliments. Gestionen, junt amb el coordinador/a, el punt de
recollida i la interlocució amb els responsables de les botigues i
amb el magatzem central del Banc dels Aliments. La dedicació
cobreix un torn d’unes 4 hores de durada.
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Com fer-se voluntari
La forma més senzilla per a donar-se d’alta com a voluntari tornarà a ser el
web granrecapte.com. A partir del dijous 1 d’ octubre, els ciutadans que vulguin
fer-se voluntaris o coordinadors a un punt de recollida podran registrar-se
a través d’un senzill formulari, que els permetrà triar el punt més adient i el
torn que vulguin cobrir. S’organitzaran per grups de 3 a 5 persones en torns
d’aproximadament 4 hores.
Enguany s’han implementat al web millores per a facilitar el registre dels
voluntaris, com poder modificar de forma automàtica el torn o el de punt triats
si s’escau. O registrar-se a més d’un torn i punt, sempre que no coincideixin.
També serà més senzill consultar les places encara disponibles a cada punt, per
si es vol anar acompanyat de familiars i amics. Es podran donar d’alta grups
de forma molt senzilla, amb un sol registre, a nom d’un sol usuari (que figurarà
com a coordinador) que podrà donar d’alta a tot el grup.
On seran els voluntaris?
• Punts de recollida
	A tot Catalunya a més de 2500 punts de recollida a nombroses
poblacions en les principals cadenes de supermercats que s’han
adherit a la campanya:
Alcampo, Aldi, Alimentació Masgrau, Mar Blau, BonpreuEsclat, Caprabo, Carrefour, Carrefour Market, Charter, Condis,
Consum, Dia%, El Corte Inglés, Eroski, Fragadis, GrosMercat,
Hipercor, Lidl, Makro, Mercadona, Mercats de Barcelona, Nova
Venda, Plus Fresc, Rafael Pahisa, Simply-Sabeco, Spar, Sorli
Discau, Suma, Supercor, Superestalvi, Supermas, Supermercats
Montserrat, Superservis, Valvi, Veritas.
• Classificació d’aliments
	A partir del dia 28 de novembre, un equip de voluntaris
participarà en la 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 d’ajuda social i per tant a les
persones necessitades.
	Les inscripcions de voluntaris per classificació s’habilitaran al
novembre al web granrecapte.com
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Què és el Gran
Recapte d’Aliments
a Catalunya?
El Gran Recapte d’Aliments és una campanya de recollida
d’aliments bàsics, per aconseguir que les persones més
necessitades d’aquí rebin ajuda alimentària.
La campanya del Gran Recapte es du a terme simultàniament
pels quatre Bancs dels Aliments de Catalunya, 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.
El Gran Recapte és una acció ideada pels Bancs dels Aliments
de diferents països d’Europa com França, Itàlia i Portugal. Es va
organitzar al nostre país per primera vegada l’any 2009. Només
es celebra un cop l’any, el darrer cap de setmana de novembre.
Els quatre Bancs dels Aliments també gestionen la campanya
de recollida d’estiu La fam no fa vacances. Tots els recaptes
organitzats pels Bancs dels Aliments van acreditats per la imatge
corporativa, logotip amb ocells, per tal de garantir la gestió i la
distribució justa dels productes recollits.

Què és el Banc
dels Aliments?

Els Bancs dels Aliments són quatre a
Catalunya, un per demarcació. Són 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, 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.
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Quins són els principis ètics del Banc dels Aliments?
Per fer realitat aquesta utopia, el Banc dels Aliments es basa en
quatre principis ètics:
• L
 a 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 envers les persones amb
necessitats alimentàries.
Quins són els objectius bàsics?
• L
 luitar 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.
Com funcionem?
Recollir. Recollim aliments de més de 500
empreses que no els poden comercialitzar,
però que són perfectament aptes per
consumir.

Gestionar. Gestionem un equip de 344
voluntaris, veritable ànima dels Bancs dels
Aliments.

Assegurar. Assegurem que els aliments arribin
al seu destí final, garantint una distribució
justa i el respecte per la dignitat dels
beneficiaris, 252 mil a tot el país.

Distribuir. L’any 2014 hem distribuït 22 milions
de quilos d’aliments a 700 entitats receptores de
les 4 demarcacions catalanes que els fan arribar
a qui més ho necessita.
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• Materials de difusió
	Podeu trobar materials per a fer difusió (vídeos, fotografies,
dossiers, imatges, etc…) sobre el Gran Recapte d’Aliments a
Catalunya al següent enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/ygdo8dzazfyouj9/
AACOPcS80uEPv6Cv-Ba090TUa?dl=0

• Més informació
	Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 44 04
granrecapte@bancdelsaliments.org
Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
info@bancdelsalimentsgirona.org
Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
info@bancalimentslleida.cat
Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
977 757 444
bancreus@yahoo.es
• Premsa
Belén Giménez
Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 464 404
comunicacio@bancdelsaliments.org
Joan Jorba
Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
administracio@bancdelsalimentsgirona.org
Cerqueu “Gran Recapte d’Aliments a Catalunya”
@GranRecapte
	
granrecapte.com
bancdelsaliments.org
bancdelsalimentsgirona.org

