Dada estimada d’aliments recaptats a les 19 hores del dissabte 2 de desembre

Amb les primeres dades recopilades
s’estima que el Gran Recapte pot superar
els 4 milions de quilos d’aliments
#TonesDeVoluntat

•

Els 27 mil voluntaris mobilitzats arreu del territori i els milers de donants han fet
possible celebrar de nou aquesta fita solidària

•

Un any més el Gran Recapte és fruit del treball conjunt de la ciutadania, dels
mitjans de comunicació que ajuden a fer difusió, de les empreses
col·laboradores que s’impliquen aportant els recursos i de les entitats d’ajuda
social que faciliten la distribució dels aliments

Dissabte, 2 de desembre del 2017
Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya estimen, amb les dades recollides fins a les
19 hores del dissabte dia 2, que la novena edició del Gran Recapte assolirà una xifra
d’aliments recaptats similar, o fins i tot superior, a la de la passada edició, quan es van
recaptar 4.374.000 quilos d’aliments bàsics.
Les dades han estat recollides amb la informació dels Bancs dels Aliments de Girona,
Tarragona i Lleida; dels delegats comarcals de Barcelona; de les banyeres d’aliments
rebudes 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 continua
en marxa fins l’hora de tancament dels establiments a on estan ubicats els punts de
recollida, aquest vespre.
Els quatre Bancs valoren de formar molt positiva la campanya, en especial la mostra
de solidaritat ciutadana, que un any més ha demostrat la sensibilitat col·lectiva davant
el problema de la precarietat alimentària en el nostre entorn.
El bon transcurs de la campanya contrasta però amb el dol viscut al Banc dels
Aliments de Barcelona per la pèrdua d’Isidoro Donate, voluntari estable al
Departament de Logística, qui ens va deixar la vigília del Recapte a l’edat de 71 anys.
Tot l’equip de voluntaris del Banc recordarà amb molta estima la seva dedicació i
entusiasme envers l’Entitat.
Classificació dels aliments
La classificació dels aliments provinents de la demarcació de Barcelona es realitzarà a
la ZAL-PORT (Avinguda Ports d’Europa, 10 Barcelona). Els voluntaris es poden inscriure a

través del web del Gran Recapte: https://www.granrecapte.com/ca/classificador/ on
hi ha els dies i torns horaris.
Per a facilitar el transport dels voluntaris hi haurà un servei d’autocars, cortesia de
l’empresa Moventia, que enllaçarà la seu del Banc dels Aliments (c. Motors, 122) amb
la nau cedida al ZAL PORT, durant el període la classificació. Els horaris es poden
consultar a www.granrecapte.com
La resta dels Bancs dels Aliments de Catalunya classificaran a :
Tarragona – Avinguda de Falset nº 34 (Reus).
Girona – a la seu del propi magatzem al carrer Palol d’Onyar, nº 3 (Girona)
Lleida – Pavelló 3 de la Fira de Lleida (Av. de Victoriano Muñoz, 25001 Lleida)
El dilluns 4 de desembre s’iniciarà el repartiment d’aquests aliments que arribaran a les
persones que els necessiten a través de la xarxa d’entitats d’ajuda social que
col·laboren amb els Bancs.
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

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
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