Nota de premsa
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya

Tot a punt per al setè Gran Recapte
•

Els propers 27 i 28 de novembre 25.000 voluntaris es mobilitzaran als
2.500 punts de recollida habilitats a mercats i supermercats arreu de
Catalunya per recollir les donacions que els ciutadans facin.

Barcelona, 25 de novembre de 2015.
Ja som a la recta final del Gran Recapte, que els dies 27 i 28 de novembre mobilitzarà
25.000 voluntaris a 2.500 punts de recollida habilitats en mercats i supermercats de més
de 371 municipis de Catalunya. Al web del Gran Recapte es pot consultar el llistat de
punts per a fer les donacions (www.granrecapte.com/ca/donacions).
A partir d’ara tots els esforços se centren en la coordinació del voluntariat i en la crida
a la ciutadania per fomentar les donacions d’aliments bàsics (oli, llet, llegums cuits i
conserves de peix i de carn) als punts de recollida o les donacions on line a través del
següent enllaç (www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments).
El divendres 27 de novembre, a les 9 hores, al Mercat del Ninot (c/ Mallorca, 157
Barcelona), es donarà el tret de sortida del Gran Recapte 2015. L’acte comptarà amb
la presència del Sr. Eduard Arruga i la Sra. Roser Brutau, President i Vicepresidenta del
Banc dels Aliments de Barcelona, respectivament, acompanyats del Regidor
d’Ocupació, Empresa i Turisme, Im. Sr. Agustí Colom, i el Gerent de l’IMMB, Jordi
Torrades. L’acte comptarà amb l’actuació musical del grup Macedònia.
Encara pots ser voluntari
Els ciutadans que ho desitgin encara poden col·laborar amb el Gran Recapte,
especialment al Banc dels Aliments de Barcelona, tant en la logística prèvia
(preparació de caixes i embalatges) com en la recepció i classificació dels aliments
recollits. Aquestes tasques es duran a terme al magatzem cedit pel Parc Logístic de la
Zona Franca (carrer 3, Parc Logístic, Avinguda 4º, núm. 17 - 08040 Barcelona),
Per a classificar aliments cal inscriure’s al web del Gran Recapte
(www.granrecapte.com/ca/classificador) on hi ha els dies i torns horaris. Com a
novetat enguany s’ha implementat un nou torn de classificació de tarda de 17h a 20h,
des del 30 de novembre fins al 3 de desembre.

Com és possible el Gran Recapte?
El Gran Recapte és possible gràcies a la col·laboració d’empreses de diferents àmbits,
des de la logística i l’elaboració de materials, fins a la comunicació i gestió.
Empreses com Integra2 i Azkar oferiran els seus serveis de transports per dur els aliments
des dels punts de recollida fins als diferents magatzems, com ara la nau cedida pel
Parc Logístic habilitada per classificar els aliments en el cas de Barcelona. O Moventia
que posarà a disposició un bus llançadora per a enllaçar la seu del Banc dels Aliments
de Barcelona amb el magatzem de classificació.
A la cessió dels espais per part de les cadenes d’alimentació per facilitar la recollida; a
més de donar suport logístic i fer donacions addicionals d’aliments per a completar les
donacions dels seus clients.
Danone col·laborarà amb la donació de iogurts, posant en marxa una campanya de
sensibilització i promovent recollides entre els seus empleats, Igualment donarà les
gairebé 11.700 banyeres de cartró que s’ubicaran als puts de recollida en
col·laboració amb Smurfit Kappa També l’empresa Cartonajes Petit donarà una part
de les caixes.
Altres agents que fan possible el Gran Recapte són les institucions públiques:
Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Reus, Diputació de Tarragona, Ajuntament
de Girona, Ajuntament de Lleida, Institut Municipal Mercats de Barcelona, Consell
Comarcal del Maresme, Gremi de Carnissers de la Província de Girona i Institut Català
de la Salut de la Província de Girona.
Altres empreses que ofereixen els seus serveis són Acceso, Ackstorm, Alliance Brother,
Altec, Alpha Publicidad, Antonio Ariso, Boyaca, Calidad Pascual, Carretillas TR, Chep,
Din a Rent, Inka, Intec,Jets, Jungheinrich, La troba kung fu, Liberduplex, Linde, Llinàs,
Moventia, Nubulus, Prologis, Recangraf, Robles, Serema–Yale, Serunion, Signia
Technologies, Somos ACME, Toyota o Vallesana Services.
Als mitjans de comunicació que ajuden amb la difusió ACPC (Associació Catalana de
Premsa Comarcal), AMIC (Mitjans Informació i Comunicació), BTV, Barcelona FM,
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; Ràdio 4 (RNE), Ràdio Barcelona (Cadena SER), Ràdio TeleTaxi, Segre, Sport i Més
Q TV.
*Podeu trobar materials de difusió (dossiers, fotografies, vídeos, imatges) al següent
enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_H0oX-iu_KZc_Vwa?dl=0
Més informació:

Barcelona

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

Girona

Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
info@bancdelsalimentsgirona.org

Lleida

Banc dels Aliments de Lleida
973 257 612
info@bancalimentslleida.cat

Tarragona

Premsa

Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
977 757 444
bancreus@yahoo.es

Belén Giménez / Pilar Payá / Jaume Ferrández
Banc dels Aliments de Barcelona
93 346 464 404
comunicacio@bancdelsaliments.org
Teia Bastons
Banc dels Aliments de Girona
972 223 463
administracio@bancdelsalimentsgirona.org

Facebook

Cerqueu ‘Gran Recapte d’Aliments a Catalunya’

Twitter

@GranRecapte #GranRecapte2015

Web

www.granrecapte.com
www.bancdelsaliments.org
www.bancdelsalimentsgirona.org
www.bancalimentslleida.cat
www.bancalimentstarragona.org

