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Notícia

El Gran Recapte d'Aliments a
Catalunya 2015

www.bancdelsaliments.org

El Gran  Recapte  d'Aliments  és  una  campanya  de
recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les
persones  més  necessitades  d'aquí  rebin  ajuda
alimentària. La campanya del Gran Recapte es duu
a  terme  simultàniament  en  els  quatre  Bancs
d'Aliments de Catalunya. 

El seu objectiu és informar i  sensibilitzar tota la
ciutadania  de  Catalunya  sobre  la  realitat  de  la
pobresa al nostre país i afavorir una col·laboració
continuada  amb  els  Bancs  d'Aliments  durant  tot
l’any.

El Gran Recapte d'Aliments es duu a terme gràcies
a la col·laboració d'un gran nombre de voluntaris
puntuals arreu de Catalunya. 

Donació d'aliments:

-Reben tot  tipus  d’aliments  i  begudes que siguin
aptes pel consum humà.

-Els  aliments  poden  ser  secs,  refrigerats  o
congelats.

-Peribles o no peribles.

-El  Banc  dels  Aliments,  no  accepta  aliments
caducats  o  amb  data  de  consum  preferent
superada. 

-Els aliments en tot cas han de tenir l’etiqueta de
la data de caducitat o de consum llegible i amb la
descripció dels ingredients.

Aliments:

Es  necessiten llegums  secs,  oli,  llet,  llaunes  de
conserva de peix i aliments infantils. Aquests són
aliments d'alt valor nutritiu, bàsics en l'alimentació
de les persones 

Voluntaris:

Els 4  bancs  d’aliments de Catalunya han fet  una
crida  per aconseguir  25.000  voluntaris  per cobrir
els més de 2.000 punts de recollida d’aliments que
s’instal·laran els dies 27 i  28 de novembre en la
setena edició del Gran Recapte d’Aliments.

L’objectiu  del  Gran  Recapte  d’aquest  any,  que
porta per lema “Tu el fas gran”, serà superar les
4.686 tones d’aliments bàsics que es van recollir en
l’edició de l’any passat, quan es van habilitar 2.000
punts de recollida en 371 municipis.

Es necessiten 18.000 voluntaris per a la província
de  Barcelona,  4.000  per  a  Girona,  2.000  per  a
Tarragona i 1.350 per a Lleida. 

Com participar-hi?

Es  pot  participar  donant  els  aliments  a
instal·lacions  i  comerços  municipals.  Com  per
exemple: als ajuntaments, a la biblioteca, al camp
de futbol, als supermercats,etc.

També hi ha una altra manera de donar aliments
molt  més  còmoda  i  és  a  través  d'internet,  has
d'escriure  el  que  vols  donar  i  fer  el  pagament
online .

Amb les dades de divendres 27 i dissabte 28 de
novembre ja s'han aconseguit  més de 4 milions
de  quilograms  en  recapte  d'aliments  i  encara
falten  les  dades  dels  comerços  que  obren
diumenge, segur que s'igualarà o es superarà el
recapte de l'edició anterior.
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