Tu el fas gran

Moments clau del Gran Recapte d’Aliments a Catalunya a la ciutat de Barcelona
27 i 28 de novembre de 2015

Moments clau Gran Recapte d’Aliments a Catalunya a la ciutat de Barcelona
Divendres 27 i dissabte 28 de novembre els Bancs dels Aliments de Catalunya organitzen el 7è
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya a mercats i supermercats de les comarques de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
Per tal de facilitar la feina als mitjans de comunicació, us informem dels moments clau, aquells
que poden ser més interessants des del punt de vista informatiu i en els que tindreu la
possibilitat d’entrevistar algun dels responsables del Gran Recapte d’Aliments de Catalunya i
també a voluntaris o col·laboradors, a la ciutat de Barcelona.
Agraïm de forma anticipada la contribució dels diferents mitjans de comunicació de
Catalunya -premsa, ràdio, televisió- en el ressò d’aquesta campanya destinada a lluitar
contra la fam del nostre entorn.
Divendres 27 de novembre
9:00h: MERCAT DEL NINOT (C/Mallorca,157 Barcelona). Tret de sortida del Gran Recapte als
Mercats Municipals de Barcelona, amb el Sr. Eduard Arruga i la Sra. Roser Brutau, President i
Vicepresidenta, del Banc dels Aliments de Barcelona, 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. Estaran disponibles per a entrevistes fins a les 11
hores.
A partir de les 9:30h tret de sortida a supermercats
EL CORTE INGLÉS (Plaça Francesc Macià) amb voluntaris del Casal Loiola
BONPREU (c/ Independència, 313) amb un grup de voluntaris que participen per primera
vegada al Gran Recapte
CONSUM (c/ Berruguete, 106) voluntariat de l’escola d’Hosteleria CETT
SORLI-DISCAU (Gran de Gràcia, 167) voluntariat de l’Escola Vedruna
Dissabte 28 de novembre
De 9 a 00 h: Recepció i classificació d’aliments al Parc Logístic de la Zona Franca (carrer 3,
Parc Logístic, Avinguda 4º, núm. 17 - 08040 Barcelona). A la nau cedida pel Parc Logístic de la
Zona Franca, des de primera hora de dissabte i durant tota la jornada, hi haurà organitzadors i
voluntaris a qui podreu entrevistar. Es faran les tasques de classificació dels aliments recaptats i
es donaran les dades del primer recompte d’aliments recollits el vespre de dissabte.
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La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, participarà en la classificació dels aliments
recollits el dissabte 28 de novembre de les 11:00 a les 13:00 hores.
De 10.00 a 13 h: El grup NEW DIXIE JAZZ BAND farà un recorregut musical animant diferents
mercats.
10h: Mercat Santa Caterina
11h: Mercat de la Concepció
12h: Mercat d’Hostafrancs
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. Els podreu trobar a:
11h: PLUSFRESC (Via Augusta, 188) amb voluntariat de l’escola Jesús Maria
13h: CAPRABO L’ILLA DIAGONAL amb Voluntariat en Família de l’Escola Pare Manyanet de Les
Corts
17h: CONDIS (República Argentina, 257) amb voluntariat de l’Escola Sadako
19h: CARREFOUR (Centre Comercial Gran Via II)
Passejada en longboard solidària, els clubs de patinadors Simply Boards, Long School i
Longboard Mediterrània organitzen una passejada en longboard que partirà del carrer
Numància, 213 a les 10 hores i arribarà fins al Parc del Fòrum. Per a participar es demana
portar aliments que se sumaran al Gran Recapte.
Diumenge 29 de novembre
De 9 a 17 h: Classificació d’aliments a la nau cedida pel Parc Logístic de la Zona Franca
(carrer 3, Parc Logístic, Avinguda 4º, núm. 17 - 08040 Barcelona. Durant tota la jornada se
seguirà amb les tasques de classificació dels aliments.

• 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
Barcelona

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

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
granrecapte@bancdelsalimentsgirona.org

Facebook

Cerqueu ‘Gran Recapte d’Aliments a Catalunya’

Twitter
Web

@GranRecapte
www.granrecapte.com
www.bancdelsaliments.org
www.bancdelsalimentsgirona.org
http://www.bancalimentslleida.cat/
http://www.bancalimentstarragona.org/
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