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El Gran Recapte calcula que ha
superat les 4.000 tones d'aliments
recollits
El Banc dels aliments fa una crida "a la gent solidària que es vulgui apuntar a la
classificació" del menjar recollit entre divendres i dissabte

Una voluntària del Gran Recapte d'Aliments | Adrià Costa

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya estimen, amb les dades recollides fins a les set de
la tarda d'aquest dissabte, que la vuitena edició del Gran Recapte http://www.granrecapte.com)
(
assolirà una xifra d'aliments recaptats similar a la de la passada edició, quan se'n van recollir 4.642
tones. Segons un comunicat, tot fa preveure que el recompte final d'aliments bàsics superarà les
4.000 tones.
Davant d'aquesta xifra provisional, la responsable de la campanya del Gran Recapte, Sabine
Hindersin, ha assegurat en declaracions a l'ACN que la "sensació és molt bona". Hindersin ha
aprofitat per fer una crida "a la gent solidària que es vulgui apuntar a la classificació" dels aliments
que s'han recollit, que ja ha començat aquest dissabte. "Necessitem moltes mans", ha subratllat.
Els Bancs dels Aliments han "agraït als més de 26 mil voluntaris mobilitzats arreu del territori i als
milers de donants la seva ajuda per a fer possible el Gran Recapte". I han destacat que "un any
més el Gran Recapte ha estat el fruit del treball conjunt de la ciutadania, de les persones que
han fet les donacions, dels mitjans de comunicació que ajuden a fer-ne difusió, de les empreses
col·laboradores que aporten els recursos i de les entitats d'ajuda social que faciliten la distribució
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dels aliments".
Per la seva banda, el president del Banc d'Aliments a Lleida, Joan Ramon Saura, va agrair la
tasca dels 2.200 voluntaris que han participat en aquesta edició de Gran Recapte que es va fer en
220 punts de recollida ubicats en diversos supermercats de la demarcació.

Voluntaris classificant aliments a un establiment de Sabadell. Foto: Norma Vidal

Aquest primer balanç que s'ha fet a les set de la tarda d'aquest dissabte recull les dades de
Girona, Tarragona, Lleida, dels delegats comarcals de Barcelona i dels aliments rebuts al
magatzem de Barcelona i part dels que encara resten als establiments i les plataformes
logístiques dels mercats i les cadenes de distribució. Amb tot, els quatre Bancs dels Aliments han
subratllat que la recollida "encara no ha finalitzat, ja que la majoria dels punts de recollida estaran
operatius fins ben entrat el vespre".
Els quatre Bancs han valorat "molt positivament la campanya", especialment "la mostra de
solidaritat ciutadana". Amb tot, han lamentat que "a les Terres de l'Ebre la meteorologia no ha
estat favorable, ja que les pluges ha minvat l'afluència de donants als punts de recollida".
Paral·lelament, als magatzems dels Bancs dels Aliments ja s'han iniciat les tasques de
classificació amb l'ajuda de centenars de voluntaris. Una feina que també requereix ajuda de
voluntaris. Els interessats en donar un cop de mà en aquestes tasques es poden registrar a
aquest enllaç http://www.granrecapte.com/ca/classificador/)
(
.
La setmana que ve ja es començarà a fer el repartiment del menjar recollit, que arribarà a les
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persones que el necessiten a través de la xarxa d'entitats d'ajuda social que col·laboren amb els
Bancs dels Aliments.
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