
    
 
 

 
 

Nota de premsa 
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya 

 

Vuitena edició del Gran Recapte 
La màgia la poses tu! 

 
• Els propers 25 i 26 de novembre milers de voluntaris es mobilitzaran arreu de 

Catalunya per fer realitat la vuitena edició del Gran Recapte, campanya de 
recollida d’aliments bàsics coordinada pels quatre Bancs dels Aliments de 
Catalunya. 
 

• Es necessiten encara 6.500 persones voluntàries per tal d’arribar a les 27.500 i 
poder cobrir els diferents torns als 2.500 punts de recollida habilitats a mercats i 
supermercats. 

 
• En la passada edició el Gran Recapte va sumar 4.642 tones d’aliments i aquest 

any la fita és recollir el màxim possible d’aliments, especialment llet, oli, llegums 
cuits, conserves. 

 
Barcelona, 17 de novembre de 2016. 
 
Avui dijous 17 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 vuitè any consecutiu, amb la 
finalitat de donar resposta a la precarietat alimentària de moltes persones més 
necessitades. 
 
El més important per a aconseguir-ho és comptar amb la col·laboració dels 21.000 
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 sumar 6.500 voluntaris més i poder atendre els 
2.500 punts de recollida habilitats a mercats i supermercats de tot el país. D’altra 
banda ja està habilitat al web www.granrecapte.com el registre dels voluntaris per a 
tasques de classificació dels aliments. 
 
L’acte ha comptat amb la presència del president de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
Carles Puigdemont,  del Sr. Frederic Gómez, president de la Federació Catalana de 
Bancs dels Aliments, i el Sr. Eduard Arruga, president del Banc dels Aliments de 
Barcelona. 
 
 

http://www.granrecapte.com/
http://www.granrecapte.com/


    
 
Ha obert l’acte el Sr. Eduard Arruga, que ha explicat que “el Gran Recapte és una 
acció solidària d’impacte massiu molt necessària, però que malauradament no és 
suficient, i per aquest motiu la tasca dels Bancs dels Aliments de Catalunya s’estén al 
llarg de tot l’any per donar suport a les més de 700 entitats benèfiques que 
distribueixen els aliments”. Arruga també ha agraït “el paper cabdal dels mitjans de 
comunicació en canalitzar i fer arribar a la ciutadania la crida al voluntariat d’accions 
com el Gran Recapte”. 
 
A continuació el Sr. Frederic Gómez ha recordat que “a Catalunya hi ha 235.000 
persones beneficiàries dels Bancs dels Aliments i que l’ajuda alimentària, que suposa 
uns 258 grams per persona i dia, és encara insuficient”. Gómez també ha recalcat que 
“el Gran Recapte és el resultat del treball conjunt dels quatre Bancs dels Aliments de 
Catalunya, però sobretot es fruit de la solidaritat de tot un país”. 
 
En la seva intervenció el president Carles Puigdemont ha enviat un missatge clar a la 
ciutadania: “tenim una cita amb la solidaritat, ja sigui a través del voluntariat o de la 
donació d’aliments.” El president ha afirmat que “en l’àmbit de la solidaritat Catalunya 
no ha fallat mai, cadascú sap el que pot aportar i sap que el que faci estarà bé; el 
Gran Recapte contribueix a fer un món millor afavorint la cohesió social i la solidaritat.” 
Per acabar, Puigdemont ha fet una crida a les administracions per protegir i garantir els 
drets de la població vulnerable: “avui dia no podem acceptar en el nostre entorn 
situacions de precarietat alimentària o de pobresa energètica.” 
 
El Gran Recapte d’ Aliments és la confluència de la col·laboració entre diferents 
agents, l’Administració (Generalitat, Ajuntaments i Diputacions) amb qui es treballa de 
forma coordinada. Les empreses col·laboradores(empreses productores, cadenes de 
distribució, empreses de logística, mitjans de comunicació) que ajuden a fer factibles 
els recursos necessaris, o col·laboren amb la logística i donació d’aliments. Les entitats  
d’ajuda social amb qui els Bancs dels Aliments treballen en xarxa. I, sobretot la 
ciutadania, 600 mil famílies donants d’aliments, més de 25 mil voluntaris puntuals i altres 
600 voluntaris que col·laboren de forma estable a tot Catalunya. 
 
Un any més el Gran Recapte serà possible gràcies a la col·laboració d’empreses com 
el Parc Logístic de la Zona Franca que cedeix de nou la nau a on es farà la 
classificació dels aliments de Barcelona. Danone que col·labora amb la producció dels 
materials necessaris. Integra2 que col·labora amb la logística. I Moventia facilitarà el 
transport dels voluntaris. 
 
Les cadenes de distribució tornaran a col·laborar aportant tota la logística necessària 
per al transport dels aliments recaptats fins als magatzems dels Banc dels Aliments, més 
de 10 mil “banyeres”, i una aportació extra d’aliments en funció les donacions fetes a 
les seves superfícies. 
 
El fil argumental de la campanya comunicativa d’aquesta vuitena edició és la màgia i  
està protagonitzada per Antonio Díaz, el Mago Pop. L’espot, rodat amb molt baix 
pressupost, es va enregistrar el mes de setembre i és una idea original i producció de 
l’agència Somos Acme, compta amb la participació desinteressada de diversos 
proveïdors i més de 150 voluntaris. 
 
 
 



    
 
Podeu veure l’espot en el següent enllaç: 
https://youtu.be/ivQuBOyfGJ0  
 
 *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 
 
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 
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