Campanya voluntariat
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya
Tones de voluntat
La novena edició de la campanya massiva de recollida
d’aliments bàsics, el Gran Recapte, se celebrarà els dies 1 i 2
desembre impulsada de nou pels quatre Bancs dels Aliments
de Catalunya amb la intenció de donar resposta a la precarietat
alimentària en el nostre entorn. Els Bancs dels Aliments atenen
209.441 persones arreu de Catalunya en aquests moments, tot
i la davallada d’usuaris dels dos darrers anys cal no abaixar la
guàrdia perquè encara són centenars de millers les persones
que no poden accedir a una dieta suficient, segura i saludable.

La campanya pretén:

1

Recollir aliments nutritius de llarga durada; oli, llet i conserves (peix i verdures).

2

Sensibilitzar i mobilitzar la població de
Catalunya per ajudar a pal·liar la realitat actual de precarietat alimentària al
nostre país, fruit de la cronificació de la
pobresa.

A la passada edició el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya va aconseguir recaptar
4.374 tones d’aliments bàsics a 2.692 punts habilitats de 370 municipis. Això va ser
possible gràcies la col·laboració de més de 26 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. La web
www.granrecapte.com ja està operativa i les persones interessades ja poden registrar-se com a voluntaris o coordinadors.
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El Gran Recapte d’Aliments tindrà lloc a tot Catalunya els dies divendres 1 i dissabte
2 de desembre. 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:
https://www.bancdelsaliments.org/ca/dona_aliments/

La campanya de crida de voluntariat:
Tones de voluntat
Els Bancs dels Aliments són entitats basades en el voluntariat. El Gran Recapte necessita tones d’aliments però aquests s’aconsegueixen gràcies a les tones de voluntat. Però què és la voluntat? De què està feta? Com es mesura? D’on surt?
La campanya publicitària del Gran Recapte d’enguany fa una crida col·lectiva a la
voluntat de tots els catalans a través de la manera com 15 persones proven de definir
què és allò que els empeny dia a dia i que motiva les seves accions més solidàries i generoses. Gent reconeguda del món de l’esport, del cinema, empresaris o artistes. Però
també personatges anònims, com un sabater que ha de treballar cada dia per obrir la
seva sabateria, una nena que vol un vestit nou o una poetessa, que abans de poetessa
és mare.
I és que tots tenim voluntat, la nostra voluntat, la que ens mou per dins i ens fa
superar-nos a nosaltres mateixos. Hi ha tantes voluntats com persones, i totes elles
són igual d’importants per fer Gran aquest Recapte.
La campanya, que consta d’un total de 15 espots de televisió, 15 gràfiques de premsa i
4 falques de ràdio, està distribuïda en 2 fases: crida de voluntaris i crida de donacions.
El projecte ha estat ideat, realitzat i produït per la plataforma creativa ACME&CO,
agència que col·labora de forma habitual donant suport als Bancs dels Aliments amb
productes audiovisuals. La direcció creativa és del barceloní
Kike Doatis, la producció artística de Juanma Falcón, la fotografia de Juan Manuel
Macarro i la direcció d’art del dissenyador Jaume Leis. Les aplicacions gràfiques són
del dissenyador Albert Balcells.

Els protagonistes de la campanya són:
Àlex Márquez, pilot; Anni Espar, waterpolista; Coco Comin, coreògrafa; David
Miret, cap de castellers; Manel Esteller
oncòleg; Gemma Nierga, periodista; Joan
Melé, ex banquer; María Leach, poetessa;
Paula Bonet, il·lustradora; Santi Balmes,
cantant; Santi Millán, actor; Rosa Maria
Sardà, actriu; Tortell Poltrona, pallasso;
Uma Hinojo, Estudiant de primària i
Valentí Font, sabater.
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CALEN 25.000 VOLUNTARIS i VOLUNTÀRIES
Barcelona: 15.000 Girona: 4.500 Tarragona:4.000

Lleida:1.500

Què fan els coordinadors?
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. Consulten al web si el seu
punt ja està ple, fan un seguiment de tot l’equip de voluntaris que atén aquell punt,
fan l’entrega de materials i es coordinen amb el cap de la botiga assignada per a
gestionar el transport dels aliments al magatzem central. La dedicació és més àmplia,
han d’estar disponibles durant els dos dies de recapte.

Què fan els voluntaris?
Voluntaris/es: Atenen el punt de recollida, gestionant les donacions dels ciutadans.
Recomanen quins són els productes bàsics més necessaris i informen sobre la tasca
dels Bancs dels Aliments. Gestionen, junt amb el coordinador/a, el punt de recollida
i la interlocució amb els responsables de les botigues i amb el magatzem central del
Banc dels Aliments. La dedicació cobreix un torn d’unes 4 hores de durada.

Com registrar-se
La forma més senzilla per a donar-se d’alta com a voluntari tornarà a ser el web
www.granrecapte.com. Els ciutadans que vulguin fer-se voluntaris o coordinadors a
un punt de recollida podran registrar-se a través d’un senzill formulari, que els permetrà triar el punt més adient i el torn que vulguin cobrir. S’organitzaran per grups de
3 a 5 persones en torns d’aproximadament 4 hores.
El web permet modificar de forma automàtica el torn o el de punt triats si s’escau. O
registrar-se a més d’un torn i punt, sempre que no coincideixin. També serà més senzill consultar les places encara disponibles a cada punt, per si es vol anar acompanyat
de familiars i amics. Es podran donar d’alta grups de forma molt senzilla, amb un
sol registre, a nom d’un sol usuari (que figurarà com a coordinador) que podrà donar
d’alta a tot el grup.
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On seran els voluntaris?

1

PUNTS DE RECOLLIDA
Als punts de recollida de nombroses
poblacions en les principals cadenes
de supermercats que s’han adherit a
la campanya: Alcampo, Aldi, Alimentació Masgrau, Mar Blau, Bonpreu-Esclat,
Caprabo, Carrefour, Carrefour Market,
Charter, Condis, Consum, Dia%, El Corte Inglés, Eroski, Fragadis, GrosMercat,
Hipercor, Lidl, Makro, Mercadona, Mercats de Barcelona, Novavenda, Plus Fresc,
Rafael Pahisa, Roges Supermercats,
Simply-Sabeco, Spar, Sorli Discau, Suma,
Supercor, Superestalvi, Supermas, Supermercats Montserrat, Superservis, Valvi,
Veritas.

2

CLASSIFICACIÓ D’ALIMENTS
A partir del dia 2 de desembre, un
equip de voluntaris participarà en la
classificació dels aliments que aniran
arribant a la seu de cada Banc. Aquest
és un moment en què els voluntaris
poden copsar directament el valor de
l’esforç realitzat, ja que, al final de la jornada, la major part dels aliments provinents dels punts de recollida quedaran
perfectament emmagatzemats, llestos
per a ser distribuïts immediatament a
les entitats d’ajuda social i per tant a les
persones necessitades.
Les inscripcions de voluntaris per
classificació s’habilitaran al novembre al
web www.granrecapte.com
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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?
Per fer realitat aquesta utopia, el Banc dels Aliments es basa en quatre principis ètics:
• La 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.

Quins són els objectius bàsics?
• Lluitar 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
.
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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
• Joan Jorba
Banc dels Aliments de les comarques de Girona
972 223 463
administracio@bancdelsalimentsgirona.org
• Òscar Ologaray
Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona
606423375
comunicacio@bancalimentstarragona.org
Cerqueu ‘Gran Recapte d’Aliments a Catalunya’
@GranRecapte
www.granrecapte.com
www.bancdelsaliments.org
www.bancdelsalimentsgirona.org
www.bancalimentslleida.cat
www.bancalimentstarragona.org
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