Gran Recapte 2015
Tu l’has fet gran
EL GRAN RECAPTE TANCA AMB
4.642.000 QUILOS D’ALIMENTS
•

Per setè any consecutiu, aquesta xifra ha estat possible gràcies a les donacions de la
ciutadania i a la participació de més de 25.000 voluntaris, en els 2.500 punts de recollida
habilitats a 370 municipis

•

En comparació amb l’any anterior, s’ha assolit pràcticament el mateix volum (4.686.000
quilos l’any 2014), havent de ressaltar el major valor nutritiu i econòmic dels aliments
recaptats

•

Avui ha conclòs la classificació, cada any són més els voluntaris i voluntàries que se
sumen en la fase posterior al Gran Recapte, el que ha permès tenir tots els aliments
etiquetats i emmagatzemats en menys de dues setmanes.

Divendres, 11 de desembre de 2015. –

Un cop recavades les dades de Girona, Lleida, Tarragona, , dels delegats comarcals de
Barcelona i sumant els aliments rebuts al magatzem de Barcelona, els quatre Bancs dels Aliments
de Catalunya han tancat avui el recompte final amb una xifra de 4.642.000 de quilos d’aliments,
recollits durant la setena edició del Gran Recapte, que es va celebrar els dies 27 i 28 de
novembre.
La solidaritat i el compromís dels ciutadans i dels voluntaris han estat clau per assolir aquesta
xifra, en benefici de les persones que tenen necessitats alimentàries a Catalunya. La xifra és
similar a la de la passada edició però el valor nutritiu i econòmic dels aliments donats és superior.
Enguany les donacions de llegum cuit han estat més importants, en resposta a la crida
específica feta pels Bancs, com a resposta a la situació de precarietat energètica al nostre
entorn.
La participació dels més de 25.000 voluntaris ha permès que aquesta campanya hagi arribat a
la major part de racons del nostre territori, més de 370 municipis, que han acollit 2.500 punts de
recollida a mercats i supermercats.
Les quantitats detallades d’aliments recollits són les següents:

Ciutadania: 4.435.000 quilos
Barcelona: 3.092.000 quilos
Girona: 508.000 quilos
Lleida: 305.000 quilos
Tarragona: 530.000 quilos
Donació addicional de les cadenes de distribució: 207.000 quilos
TOTAL: 4.642.000 quilos

Detall de les dades de participació de voluntaris i voluntàries a punts de recollida per
demarcació:
Barcelona: 16.000 persones
Girona: 3.900 persones
Lleida: 1.750 persones
Tarragona: 3.800 persones
Les tasques de classificació dels aliments rebuts es van iniciar el mateix dissabte 28 de
novembre a les seus dels respectius Bancs dels Aliments, i a Barcelona en concret al
magatzem cedit pel Parc Logístic de la Zona Franca. Cada any són més els voluntaris i
voluntàries que se sumen a la fase posterior de classificació dels aliments, un cop
finalitzat el Gran Recapte, a títol individual o a través de la col·laboració d’empreses i
centres d’ensenyament. Això ha permès que enguany tots els aliments hagin quedat
perfectament emmagatzemat en menys de dues setmanes, per a procedir al seu
repartiment.
Detall de les dades de participació de voluntaris i voluntàries a la fase de classificació
per demarcació:
Barcelona: 4.800 persones
Girona: 300 persones
Lleida: 450 persones
Tarragona: 350 persones
El Gran Recapte 2015 ha estat possible gràcies a la col·laboració d’empreses de
diferents àmbits, com Integra 2, que per sisè any consecutiu ha donat suport logístic.
Altres empreses logístiques que ha col·laborat en les tasques de transport dels aliments
han estat Azkar y Boyaca, les cadenes de distribució també aporten la seva
infraestructura logística per facilitar l’arribada dels productes donats pels seus clients als
magatzems centrals del Bancs. A Moventia que ha facilitat els transport dels voluntaris
de la ciutat de Barcelona al magatzem de classificació. A Danone i Smurfit Kappa que
han participat en la producció de 11.000 banyeres necessàries per a la recollida.
Un any més el suport dels mitjans de comunicació ha estat clau per aconseguir la
difusió necessària.
Alguns dels aliments recaptats ja s’han començat a repartir a les 700 entitats
col·laboradores dels Bancs dels Aliments des del passat dimarts 1 de desembre.
Aquests aliments arribaran a més de 250.000 persones a tota Catalunya.
*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

