Valoració dels aliments recaptats a les 19 hores del dissabte 28 de novembre

El setè Gran Recapte ja supera els 4 milions
de quilos d’aliments
Tu l’has fet gran

•

El Gran Recapte ha estat possible gràcies a l’ajuda de 25 mil voluntaris a la
col·laboració dels mitjans de comunicació, de les empreses de distribució, de
transport i de les entitats d’ajuda social

•

Ja s’han iniciat les tasques de classificació i està previst iniciar la distribució dels
aliments aquest dilluns 30 de novembre

•

La ciutadania de Catalunya ha demostrat un any més la seva solidaritat, donant
aliments als 2.500 punts habilitats a 371 municipis

Dissabte, 28 de novembre de 2015
Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya estimen, amb les dades recollides fins a les
19 hores del dissabte 29, que s’han superat els 4 milions de quilos d’aliments bàsics.
Aquesta xifra(provisional) fa preveure que la setena edició del Gran Recapte assolirà
una xifra final similar o superior a la que es va arribar a la passada edició, més de 4.6
milions.
Aquest primer balanç recull les dades de Girona, Tarragona, Lleida, dels delegats
comarcals de Barcelona i s’hi sumen els aliments rebuts al magatzem de Barcelona i
part dels que encara resten als establiments i les plataformes logístiques dels mercats i
les cadenes de distribució. La recollida encara no ha finalitzat, ja que la majoria dels
punts de recollida estaran operatius fins ben entrat el vespre. Aquesta fita ha estat
possible gràcies a la participació de milers de ciutadans que han fet les donacions
d’aliments i als voluntaris que han fet possible la campanya. Demà diumenge, al ser
una jornada festiva amb comerços oberts, encara continuarà la recollida en alguns
punts.
Des d’avui dissabte, i fins al 18 de desembre, es duen a terme les tasques de
classificació de tots els aliments recaptats per part dels voluntaris.
La classificació dels aliments provinents de la ciutat i de les rodalies de Barcelona es
realitza a la nau gentilment cedida pel Parc Logístic de la Zona Franca (carrer 3, Parc
Logístic, Avinguda 4º, núm. 17 - 08040 Barcelona). Per a facilitar el transport dels
voluntaris hi ha un servei d’autocars, cedits per l’empresa Moventia, que enllaça la seu
del Banc dels Aliments de Barcelona (c. Motors, 122) amb la nau del Parc Logístic.
Alguns dels aliments recaptats, que ja han estat classificats, podran començar a
repartir-se a les entitats col·laboradores dels Bancs dels Aliments, a partir del dilluns 30
de novembre.

*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
granrecapte@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

