
    
 
 

 
 

Nota de premsa  
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya  

 

Setena edició del Gran Recapte 
Tu el fas gran 

 
• Els propers 27 i 28 de novembre milers de voluntaris es mobilitzaran arreu de 

Catalunya per fer realitat la setena edició del Gran Recapte que té com a 
objectiu recaptar el màxim d’aliments bàsics de llarga durada. 
 

• Els quatre bancs d’aliments de Catalunya fan una crida final al voluntariat per 
tal d’arribar als 25.000 voluntaris i poder cobrir els 2.500 punts de recollida 
habilitats a mercats i supermercats 

 
• La fita és superar les 4.686 tones recollides en la passada edició. Especialment 

es demana llet, oli, llegums cuits i conserves de peix o carn. 
 
Barcelona, 19 de novembre de 2015. 
 
Avui dijous 19 de novembre s’ha celebrat, a la seu del Banc dels Aliments de 
Barcelona, la roda de premsa de presentació del Gran Recapte d’Aliments, que 
organitzen els quatre bancs d’aliments de Catalunya per setè any consecutiu, amb la 
finalitat de contribuir a donar resposta a les urgències alimentàries de la població de 
Catalunya. 
 
El Gran Recapte també té com a objectiu sensibilitzar sobre la situació d’exclusió social 
que pateix el 20% de la població a Catalunya, agreujada per la crisi econòmica dels 
darrers anys. L’organització del Gran Recapte espera superar la xifra de 4.686 tones 
assolida en la darrera edició. El més important per a aconseguir-ho és comptar amb la 
col·laboració dels 20.000 voluntaris i voluntàries que a hores d’ara ja s’han registrat al 
web www.granrecapte.com. No obstant això, els quatre Bancs dels Aliments de 
Catalunya fan una darrera crida al voluntariat per arribar als 25.000 voluntaris i poder 
atendre els 2.500 punts de recollida habilitats a mercats i supermercats de tot el país. 
 
A l'acte hi han participat el Sr. Frederic Gómez, president de la Federació Catalana de 
Bancs dels Aliments; el Sr. Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments de 
Barcelona; la Sra. Laia Ortiz, tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de 
Barcelona, i el Sr. Josep Oliva, assessor en matèria de  
 
 
 

http://www.granrecapte.com/


    
 
polítiques socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Ha obert l’acte el Sr. Frederic Gómez, que ha esmentat el paper de les entitats del 
tercer sector i que “la seva eficàcia rau en l’acció coordinada amb la resta de sectors 
de la societat, i en aquest sentit, tal i com deia Antoni Sansalvadó, el Gran Recapte no 
és només una acció dels quatre banc dels aliments, sinó que és de tota Catalunya, la 
seva ciutadania, les institucions i les empreses.” 
 
A continuació ha pres la paraula el Sr. Eduard Arruga, que ha fet una crida al 
voluntariat per cobrir tots els punts de recollida i també “la col·laboració de la 
ciutadania per aconseguir el màxim de menjar els dies 27 i 28 de novembre”. 
Igualment també ha tingut paraules d’agraïment per a tothom qui fa possible el Gran 
Recapte: “les empreses de serveis logístics i de distribució, els mercats i establiments 
d’alimentació, els milers de voluntaris i voluntàries, els mitjans de comunicació i al 
conjunt de la ciutadania que participarà en el Gran Recapte”. 
 
Per la seva banda el Sr. Josep Oliva, ha excusat l’absència de la vicepresidenta en 
funcions Sra. Neus Munté i ha traslladat el seu suport al Gran Recapte. Oliva ha 
destacat “el grau de compromís del conjunt de Catalunya amb causes com el Gran 
Recapte i ha reconegut el valor que suposa pel país comptar amb entitats com els 
Bancs dels Aliments”. 
 
Per tancar els parlaments, la Sra. Laia Ortiz ha destacat el valor del treball en xarxa i la 
col·laboració d'entitats i voluntaris, i ha assegurat que "el Gran Recapte ens interpel·la 
a tots, a empreses i administracions, a treballar per una garantia de rendes i per uns 
salaris dignes que facin que aquesta iniciativa sigui prescindible algun dia perquè 
haguem pogut fer front a la situació de necessitat i al risc d’exclusió que viuen avui 
moltes famílies”. 
 
Durant la presentació Sabine Hindersin, responsable del Gran Recapte, ha destacat la 
bona resposta de la ciutadania tot i que encara resten alguns punts per cobrir amb 
voluntaris. Per la seva banda Oriol Dolader, cap de logística del Gran Recapte, ha 
explicat els detalls de la campanya d’enguany i ha recordat que el Gran Recapte 
continua més enllà dels dies de recapte amb la classificació dels aliments a les 
diferents demarcacions. 
 
En el transcurs de la roda de premsa s’ha destacat la col·laboració d’empreses com i 
Integra2 i Azkar que oferiran els seus serveis de transports per dur els aliments des dels 
punts de recollida fins a les naus cedides on es durà a terme la classificació d’aliments. 
 
Un any més les cadenes d’alimentació cediran els espais en les seves botigues per 
ubicar els punts de recollida a més de donar suport logístic i fer donacions addicionals 
d’aliments per a completar les donacions dels seus clients. 
 
 
 
 
 
 
 



    
 
També enguany Danone col·laborarà amb la donació de iogurts, posant en marxa 
una campanya de sensibilització i promovent recollides entre els seus empleats. 
Tanmateix donarà les gairebé 11.700 banyeres de cartró que s’ubicaran als puts de 
recollida. També l’empresa Cartonajes Petit donarà una part de les caixes i banyeres. 
 
 
La classificació dels aliments rebuts al Banc dels Aliments de Barcelona es durà a terme 
a una nau industrial cedida pel Parc Logístic de la Zona Franca (Carrer 3 de la Zona 
Franca porta número 17). La resta de Bancs dels Aliments classificaran en els seus 
magatzems centrals. 
 
 
El Gran Recapte se suma a la campanya solidària #GivingTuesday 
http://givingtuesday.es/   
 
 
Finalment, s’ha presentat el vídeo promocional que la jove productora audiovisual 
Somos ACME ha fet sobre el Gran Recapte. Mitjançant aquest vídeo han volgut 
ressaltar els valors de la cooperació, la generositat, la participació i el treball en equip, 
amb el mètode de la càmera oculta, un tipus de format  que capta l’essència de la 
societat, a peu de carrer. 
 
El podeu visionar en el següent enllaç: 
https://youtu.be/4UKI17lVjkA  
 
 *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: 
 

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 
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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 
administracio@bancdelsalimentsgirona.org 

 
 
Cerqueu ‘Gran Recapte d’Aliments a Catalunya’ 
 
 
@GranRecapte #GranRecapte2015 
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