Tu el fas gran

19 de novembre 2015

Dossier de premsa
_
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya
27 i 28 de novembre 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.
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.
En 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. Les ciutadanes i els ciutadans poden registrar-se com a
voluntaris/es o coordinadors/es al web granrecapte.com
Enguany són necessaris 25 mil voluntaris i voluntàries per a
poder cobrir els 2.500 punts de recollida i intentat assolir una
quantitat de tones d’aliments similar a la de l’any passat. El Gran
Recapte permet abastir els magatzems dels Bancs dels Aliments
de queviures bàsics per a un període de tres mesos.
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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La campanya:
Tu el fas gran

La setena edició del Gran Recapte té com a lema
“Tu el fas gran”. 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.
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Participar és molt fàcil:

Ciutadans

1. La ciutadania pot fer donacions d’aliments bàsics (oli, llet,
llegums cuits i conserves de peix i carn) els dies 27 i 28 de
novembre a molts mercats i supermercats del territori. També
poden fer la seva donació online al web www.granrecapte.
com i www.bancdelsaliments.org.
També poden fer-se voluntaris com a:
		
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.
		
Voluntari/es: atenen el punt de recollida, gestionant
les donacions dels ciutadans i recomanen quins són els
productes bàsics més necessaris.
		Voluntaris/es de classificació: classifiquen els aliments
que van arribant a la seu de cada Banc procedents dels
punts de recollida.
	La forma més senzilla per a donar-se d’alta com a voluntari és
el web granrecapte.com
2. F
 ent difusió de la campanya a través de les xarxes Facebook
i Twitter, amb els materials que trobaran en el següent enllaç:
http://www.granrecapte.com/ca/difon/

Entitats

Les entitats beneficiàries dels Bancs dels Aliments, escoles,
associacions cíviques, associacions esportives, culturals, grups
d’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, ajuden en la producció de materials de
difusió com per exemple els pòsters i faciliten part de la logística
i aporten mitjans de transport per tal que els aliments recollits
arribin als Bancs dels Aliments.

Empreses

Les empreses agroalimentàries, col·laboradores dels Bancs dels
Aliments, aporten donacions extraordinàries de producte durant
la campanya. També les que fan recollides internes entre els
seus empleats i aporten voluntaris dins dels seus programes de
voluntariat corporatiu.
Altres empreses col·laboradores fan donació de serveis per a
la realització, producció, logística, gestió i comunicació de la
campanya.
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Quants i on seran
els punts
de recollida?

A tot Catalunya hi haurà més de 2.500 punts de
recollida en les principals cadenes de supermercats
que s’han adherit a la campanya.
Barcelona
província

Abrera, Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, Artés,
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Begues, Berga, Bigues i Riells,
Cabrera de Mar, Cabrils, Calaf, Caldes de Montbui, Calella, Canet
de Mar, Capellades, Cardedeu, Castellar del Vallès, Castellbisbal,
Castelldefels, Centelles, Cerdanyola del Vallès, Cervelló, Collbató,
Corbera de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Cubelles, Dosrius,
El Masnou, El Pont de Vilomara i Rocafort, El Prat de Llobregat,
Esparreguera, Esplugues de Llobregat, Gavà, Gelida Gironella,
Granollers, Igualada, La Garriga, La Llagosta, La Palma de
Cervelló, La Roca del Vallès, La Torre de Claramunt, L’Ametlla
del Vallès, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, Lliçà de
Vall, Llinars del Vallès, Malgrat de Mar, Malla, Manlleu, Manresa,
Martorell, Martorelles, Masquefa, Mataró, Molins de Rei, Mollet
del Vallès, Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del
Vallès, Navarcles, Òdena, Olèrdola, Olesa de Montserrat, Olost,
Palafolls, Palau-solità i Plegamans, Pallejà, Parets del Vallès, Piera,
Pineda de Mar, Polinyà, Premià de Dalt, Premià de Mar, Puig-reig,
Ripollet, Roda de Ter, Rubí, Sabadell, Sallent, Sant Andreu de la
Barca, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Antoni de Vilamajor, Sant
Boi de Llobregat, Sant Celoni, Sant Climent de Llobregat, Sant
Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Llobregat,
Sant Fost de Campsentelles, Sant Fruitós de Bages, Sant Hipòlit
de Voltregà, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan Despí, Sant
Just Desvern, Sant Martí de Tous, Sant Pere de Ribes, Sant Pol
de Mar, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç
de Castellet, Sant Vicenç de Montalt, Sant Vicenç dels Horts,
Santa Coloma de Cervelló, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa
Margarida de Montbui, Santa Margarida i els Monjos, Santa Maria
de Palautordera, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Susanna,
Sentmenat, Sitges, Súria, Taradell, Terrassa, Terrassa, Tiana, Tona,
Tordera, Torelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana, Vic, Viladecans,
Viladecavalls, Vilafranca del Penedès, Vilanova del Camí, Vilanova
del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
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Tarragona
província

Lleida
província

Girona
província

Alcanar, Alcover, Altafulla, Amposta, Batea, Bellvei, Camarles,
Cambrils, Constantí, Creixell, Cunit, Deltebre, el Morell, el Perelló,
el Vendrell, els Pallaresos, Falset, Flix, Gandesa, l’Ametlla de
Mar, l’Ampolla, l’Hospitalet de l’Infant, la Canonja, la Secuita, la
Selva del Camp, la Sènia, l’Aldea, l’Arboç, Llorenç del Penedès,
Montblanc, Mont-Roig del Camp, Móra d’Ebre, Móra la Nova,
Reus, Riudoms, Roda de Barà, Roquetes, Salou, Sant Carles de
la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Santa Coloma
de Queralt, Santa Oliva, Sarral, Segur de Calafell, Tarragona,
Torredembarra, Tortosa, Ulldecona, Valls, Vandellòs, Vilallonga
del Camp, Vila-seca, Vimbodí, Vinyols i els Arcs i Xerta.
Agramunt, Aitona, Albatàrrec, Albesa, Alcarràs, Alcoletge,
Vilanova de la Barca, Alfarràs, Almacelles, Almenar, Alpicat,
Artesa de Segre, Balaguer, Bellpuig, Bellvís, Benavent del Segrià,
Borges Blanques, Cervià de les Garrigues, Cervera, Esterri d’Àneu,
Ivars d’Urgell, Juneda, La Floresta, La Pobla de Cérvoles, La Pobla
de Segur, La Portella, La Seu d’Urgell, Linyola, Llardecans, Lleida,
Mollerussa , Oliana, Puigverd de Lleida, Pont de Suert, Rosselló,
Seròs, Solsona, Sort, Tàrrega, Torrefarrera, Torregrossa, Torres de
Segre, Sudanell, Tremp i Vielha.
Aiguaviva, Alp, Amer, Anglès, Arbúcies, Argelaguer, Banyoles,
Bàscara, Begur, Besalú, Bescanó, Beuda, Blanes, Bonmatí,
Borrassà, Breda, Cadaqués, Caldes de Malavella, Calonge,
Camallera, Campdevànol, Camprodon, Cassà de la Selva,
Castellfollit de la Roca, Castell-Platja d’Aro, Castelló d’Empúries,
Celrà, Empuriabrava, Figueres, Fornells de la Selva, Girona,
Hostalric, la Bisbal d’Empordà, la Cellera de Ter, la Jonquera, la
Vall de Bianya, la Vall d’en Bas, les Planes d’Hostoles, les Preses,
l’Escala, l’Espluga de Francolí, l’Estartit, Llagostera, Llambilles,
Llançà, Lloret de Mar, Maçanet de la Selva, Montagut i Oix, Montras, Navata, Olot, Palafrugell, Palamós, Palau-saverdera, Pals,
Platja d’Aro, Port de la Selva, Puigcerdà, Ribes de Freser, Ripoll,
Riudarenes, Riudaura, Riudellots de la Selva, Roses, Salt, Sant
Aniol de Finestres, Sant Ferriol, Sant Gregori, Sant Hilari Sacalm,
Sant Jaume de Llierca, Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan les
Fonts, Sant Julià de Ramis, Sant Pere Pescador, Sant Privat d’En
Bas, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d’Aro, Santa Pau,
Sarrià de Ter, Sils, Taialà, Torroella de Montgrí, Tortellà, Tossa de
Mar, Vidreres, Vilablareix i Vilobí d’Onyar.
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Com
es classifiquen
els aliments?

A partir del dia 28 de novembre, un equip de
voluntaris participarà en les tasques de classificació
dels aliments que aniran arribant a la seu de cada
Banc.
Aquesta és un moment molt especial pels voluntaris, ja que
poden veure el resultat de la seva tasca. Al final, 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. Les inscripcions de voluntaris per
classificació es podran fer al web granrecapte.com a partir del dia
19 de novembre.
IMPORTANT: La classificació dels aliments rebuts al Banc dels
Aliments de Barcelona enguany es durà a terme a tres naus
industrials cedides pel Parc Logístic de la Zona Franca.
		

Carrer 3 de la Zona Franca

		Baixant pel Carrer A, primera rotonda a la dreta (visualitzant
CESPA). Tot recte i passada la Rotonda a mà dreta.
		Un cop passada la Barrera d´Accés del Parc Logístic (s´obre
automàticament) la rotonda a la dreta i el primer a l´esquerra, just
al costat de les Naus de Zeleris.
Entrada Classificació per la Porta Número 17.

La resta dels Bancs dels Aliments classificaran als seus
magatzem centrals.
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Com és possible
el Gran Recapte?

Espònsors:
Integra 2: per sisè any consecutiu aquesta companyia de transport, que
forma part del primer operador logístic integral d’Espanya i Portugal,
garanteix la recollida de molts dels punts de recollida, la qual cosa
facilita enormement la logística.
Danone torna a col·laborar per cinquè any consecutiu en el Gran
Recapte amb diferents iniciatives, demostrant així el seu compromís
des de fa més de 25 anys amb els Bancs dels Aliments. Danone donarà
les 11.700 banyeres de cartró que es situaran en els punts de recollida
d’aliments de tota Catalunya. Oferirà als seus treballadors l’oportunitat
de col·laborar com a voluntaris del Gran Recapte en les tasques de
classificació d’aliments. També organitzarà una recollida interna
d’aliments en totes les seus de la companyia i en les seus dels seus
principals proveïdors. A més, amb l’objectiu de fomentar la participació
ciutadana durant els dies del Gran Recapte, Danone llençarà una
campanya a les xarxes socials amb un vídeo animant als ciutadans a
participar en aquesta iniciativa solidària.
El Parc Logístic de la Zona Franca cedirà tres naus de 3.800m2
+ 1.700m2 + 1.700m2 on es realitzarà la classificació i recepció dels
aliments recollits a la demarcació de Barcelona. La nau logística est
equipada tècnicament en normativa vigent. A les oficines que disposa
es realitzaran les tasques administratives i de suport informàtic per al
recapte, la difusió als mitjans i el càtering per als voluntaris que rebem
per aquesta acció.
Cartonajes Petit: aporta materials com banyeres de cartró i caixes.
Azkar: ajuda en el repartiment dels materials als diferents punts de
recollida.
Somos ACME: Aquesta jove productora audiovisual ha fet un vídeo
sobre el Gran Recapte. Mitjançant aquest vídeo han volgut ressaltar
els valors de la cooperació, la generositat, la participació i el treball
en equip, amb el mètode de la càmera oculta, un tipus de format que
capta l’essència de la societat, a peu de carrer.
L’acció de Somos ACME per al Banc dels Aliments persegueix aquest
efecte amb la força de l’espontaneïtat i els valors humans.
L’Auditori Josep Viader de la Casa de la Cultura de Girona organitza
el proper dijous 26 de novembre un concert a favor del Gran Recapte
del Banc dels Aliments de les Comarques de Girona. Anirà a càrrec dels
professors del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació
de Girona. Durant l’acte es recolliran donatius que es transformaran en
aliments.
Macedònia, el principal grup de musical infantil de Catalunya col·labora
amb el Gran Recapte d’aliments dinamitzant quatre punts de recollida
a més de sensibilitzar sobre la necessitat d’adquirir hàbits alimentaris
saludables des de ben petits.
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Espònsors:

Cadenes de distribució:
L’excel·lent acollida que les cadenes distribuïdores han mostrat a la
campanya fa que enguany puguem comptar amb més de 2.500 punts
de recollida. A més les cadenes s’impliquen aportant suport logístic i
fent donacions addicionals d’aliments.
Aquest any hi participen:
Alcampo, Aldi, Alimentació Masgrau, Masgrau, Bonpreu-Esclat, Caprabo,
Carrefour, Carrefour Market, Charter, Condis, Consum, Dia%, El Corte
Inglés, Eroski, Fragadis, GrosMercat, Hipercor, Supermercados Jespac,
Facsa, Lidl, Makro, Mercadona, Miquel Alimentació; NovaVenda, Plus
Fresc, Simply-Sabeco, Spar, Sorli Discau, Suma, Supercor, Supermercats
Llobet, Supermas, Supermercats Montserrat, Superservis, Valvi, Veritas.
Col·laboradors:
De transport, serveis gràfics, de producció i realització, de premsa i
comunicació, de transport, de càtering, d’embalatge:
Integra2, Parc Logístic de la Zona Franca, Danone, Cartonajes Petit,
Acceso, Ackstorm, Aliance-Bhother, Alpha Publicidad, A. Miquel,
Antonio Ariso,, Boyaca, Calidad Pascual, CHEP, Dina-Rent, Ecoporte,
Inka, Intec, Jets, Jungheinrich, La Troba Kung-Fú, liberdúplex, Linde,
LLinás, Qtv, Moventia, Nubulus, Recamgrap, Robles, Rtt, Segre, Serema,
Signia Technologies, Somos Acme, Tae, Toyota, Carretillas Tr, Vallesana
Services, Zal.
Institucions públiques:
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Reus, Ajuntament de Girona,
Ajuntament de Lleida, Institut Municipal Mercats de Barcelona, Consell
Comarcal del Maresme, Diputació de Tarragona, Gremi de carnissers
de la província de Girona, Institut català de la salut de la província de
Girona, Manaies de Sant Daniel, Manaies de Banyoles.
Mitjans de comunicació:
ACPC (Associació Catalana de Premsa Comarcal), AMIC (Mitjans
Informació i Comunicació), BTV, Barcelona FM, Cadena SER, Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (Catalunya Ràdio i TV3), El Periódico
de Catalunya, Girona Notícies, Grupo Godó (La Vanguardia, RAC 1, 8TV),
La Mañana, La Xarxa.
•

 errada prèvia al Gran Recapte al Museu de Ciències Naturals
X
deBarcelona (Museu Blau)

	El Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Museu Blau) organitza
el proper dijous 26 de novembre a les 19h, a la seva seu, la xerrada
‘La razón de la sinrazón. Causas y mecanismos del hambre’, a
càrrec de l’ escriptor i periodista Martín Caparrós, autor del llibre El
Hambre, publicat a 15 països. Introduirà la xerrada Eduard Arruga i
Valeri, president del Banc dels Aliments de Barcelona, que parlarà
de la fam en el nostre entorn més proper i del malbaratament
alimentari.

•

El Gran Recapte se suma a la campanya solidària #GivingTuesday

givingtuesday.es
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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.

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.
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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/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_
H0oX-iu_KZc_Vwa?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
Teia Bastons
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
bancalimentslleida.cat
bancalimentstarragona.org

