
Presentació 8ª edició Gran Recapte d’Aliments 
El Gran Recapte d’Aliments és una campanya massiva de recollida d’aliments impulsada pel 

Banc dels Aliments per donar resposta a la precarietat alimentària del nostre entorn. El Gran 

Recapte celebrarà la vuitena edició els dies 25 i 26 de Novembre, mantenint els objectius de les 

darreres edicions: 

1. Recollir aliments nutritius de llarga durada: llet, oli i conserves. 

2. Sensibilitzar i mobilitzar la població de Catalunya per ajudar a pal·liar aquesta realitat 

de pobresa i precarietat del nostre país. 

3. Afavorir una col·laboració continuada amb el Banc dels Aliments. 

Un dels problemes afegits és que el Gran Recapte ja no es novetat. Malauradament, ens 

trobem en la vuitena edició, i això comporta cansament. La població, tot i que és conscient de 

la necessitat i funcionalitat del Gran Recapte, ja no ho veu com una novetat.  A més, com que ja 

no presentem una campanya nova i innovadora, sinó que és la mateixa campanya que l’any 

passat, moltes vegades no se’n fa la difusió necessària.  

Nosaltres som els primers que voldríem no haver de celebrar la vuitena edició del Gran 

Recapte, però malauradament, i mentre la pobresa a Catalunya no baixi d’aquests nivells tan 

alarmants, ens veiem obligats a persistir i a donar-ho tot per tal que el Gran Recapte sigui un 

èxit i poder ajudar així al màxim nombre possible de gent que ho està passant malament. 

Per això, vull agrair-vos als qui esteu aquí la vostra implicació, al mateix temps que us demano 

que ens seguiu ajudant: els mitjans de comunicació teniu la força, no només de comunicar sinó, 

d’animar i aconseguir una alta participació i implicació de la població vers el Gran Recapte.  

Presentació de la campanya a les Terres de l’Ebre 
La delegació del Banc dels Aliments a les Terres de l’Ebre l’any passat vam repartir més de 

850.000 quilos d’aliments, uns 80 quilos per persona necessitada i any. Segons els estudis 

realitzats per nutricionistes, un adult necessita uns 400 quilos l’any per tenir una dieta 

equilibrada. Això vol dir que en totes les ajudes a les que nosaltres arribem només podem 

cobrir un 20% de la necessitat. Per això repetim i repetirem aquesta campanya mentre sigui 

necessària. 

Dades del Gran Recapte 2015 

 Quilos totals Voluntaris Punts habilitats 

Catalunya + 4.500.000 quilos + 25.000 2500 

Ebre + 80.000 quilos + 1.100 80 

Tortosa + 40.000 quilos + 550 20 

Espot i difusió 2016 
El fil argumental de la campanya comunicativa d’aquesta vuitena edició és la màgia, 

protagonitzada per Antonio Díaz, el Mago Pop.  



La massiva participació ciutadana a la campanya, el volum d’aliments recaptats, la implicació 

d’empreses i organitzacions fan possible omplir el magatzem del Banc dels Aliments com per 

art de màgia, però al Gran Recapte no hi ha truc, és gràcies a la dedicació i col·laboració 

desinteressada de tots aquests agents que aquesta fita solidària es materialitza. 

Material de difusió 
https://www.dropbox.com/sh/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_H0oX-iu_KZc_Vwa?dl=0 

Necessitem Voluntaris 
Necessitem persones que durant dues hores puguin atendre el punt de recollida, gestionant 

les donacions dels ciutadans, recomanant quins son els productes bàsics més necessaris i 

informant sobre la tasca del Banc dels Aliments. 

Com fer-se voluntari 
A tots aquells que han estat voluntaris en passades edicions se’ls trucarà per tal que puguin 

repetir aquest any.  

En cas que no hagin estat voluntaris poden apuntar-se: 

 Enviant un correu a bancalimentsebre@gmail.com indicant: Nom, població i telèfon. 

 En el cas de Tortosa també poden trucar al 977 44 13 64 

Aliments preferents 
Com en les passades edicions els aliments preferents segueixen sent: 

1. Llet 

2. Oli 

3. Conserves de carn i peix 

4. Llegum cuit 

Recordem que demanem llegum cuit ja que moltes vegades la gent que necessita aliments 

també pateix la pobresa energètica i per tant, no podria cuinar el llegum sec. A més, també 

recordar que preferim quantitat de productes necessaris que no una qualitat de productes 

exquisits. 

Desenvolupament de la recollida 
Durant el 25 i 26 de Novembre i haurà voluntaris als supermercats ebrencs que convidaran als 

clients del supermercat a fer les seves donacions. Aquests voluntaris estaran coordinats 

localment per les entitats d’ajuda social locals: Càritas, Creu Roja o altres entitats socials. 

En particular, a Tortosa, l’equip que duu a terme el Gran Recapte està format per Càritas, Creu 

Roja, l’Arxiconfraria de la Cinta, l’Ajuntament de Tortosa i el Banc dels Aliment. A més, seguint 

la dinàmica de l’última recollida alguns supermercats estaran gestionats per entitats. 
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