Dossier d’informació general
per a coordinadors

Gran Recapte d’Aliments a
Catalunya
1 i 2 de desembre del 2017

Què és el Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya?
El Gran Recapte és una campanya de recollida d’aliments
bàsics, com ara conserves de peix i de verdures, oli i llet, per
aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària.
Enguany la campanya es realitzarà durant els dies 1 i 2 de
desembre a supermercats i mercats de tot Catalunya i de manera virtual a través del lloc web del Banc dels Aliments.
L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre país i afavorir
una col·laboració continuada amb els Bancs dels Aliments
durant tot l’any.

Com es realitzarà el Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya?
El Gran Recapte es durà a terme gràcies als passos següents que realitzaran els voluntaris:

1
2

La recollida d’aliments es farà a les principals ciutats de Catalunya a supermercats, hipermercats i alguns mercats. Cada punt tindrà el seu equip de
voluntaris per portar a terme la recollida. Aquests voluntaris, degudament
identificats, informaran i convidaran la ciutadania a fer les seves donacions.
Aquestes donacions s’aniran col·locant en uns contenidors de cartró anomenats banyeres.

El coordinador etiquetarà les banyeres amb el codi de l’establiment. Un cop
la banyera estigui plena, cal informar
•

el responsable del centre per al transport per part de les cadenes des del
punt de recollida fins al magatzem central del Banc dels Aliments (bàsicament en el cas de les comarques del Barcelonès i el Baix Llobregat,
com també de les poblacions de Rubí i Sant Cugat del Vallès);
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•

el coordinador comarcal per a la recollida i transport, que realitzen empreses de transport designades pel Banc dels Aliments. Cal informar degudament el coordinador perquè pugui identificar el transportista i evitar
possibles errades d’entrega a tercers. Aquest és el cas de les comarques
de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme,
Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental.

•

En determinats casos, des del Banc dels Aliments s’avisarà d’excepcions
per necessitats logístiques i, en aquests casos, s’enviaran transportistes
acreditats de l’empresa logística a fer la recollida de les banyeres.

En el cas del magatzem central del Banc dels Aliments, i una vegada comencin a arribar els aliments, s’organitzaran grups de voluntaris per a la classificació i emmagatzematge dels productes. Aquests productes posteriorment
es distribuiran a les entitats, que faran la repartició equitativa entre les persones més necessitades.

Què fan els coordinadors?
El coordinador/a és la persona responsable d’organitzar
la recollida d’aliments en un punt de recollida, com també de
gestionar l’activitat i l’equip de voluntaris.
A l’àrea de coordinadors del web www.granrecapte.com es troben els documents
següents:
• Llistat dels voluntaris assignats al vostre centre (actualització continua).
• Dossiers d’informació (informació per a coordinadors, voluntaris i per a lliurar al
punt de recollida).
• Les instruccions de la logística de recollida (seran adjuntades més endavant).
• Casella per apuntar el número total de banyeres, 1/2 banyeres o caixes recollides al
final de la campanya

Per accedir-hi, s’haurà d’introduir:
•Usuari: l’adreça de correu electrònic
amb el que s’ha fet la inscripció i que utilitzeu amb més regularitat, per no perdre
informació.
•Contrasenya: codi de l’establiment
rebut a la confirmació de la vostra inscripció. Tots els codis tenen 3 lletres
majúscules i un número de 3 xifres (per
exemple: CAP001).

Si hi ha qualsevol dubte o
problema per accedir-hi, contactar amb
granrecapte@bancdelsaliments.org,
o bé al telèfon 93 346 43 07
(laborables 9.00 a 14.00 h)
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Els coordinadors realitzen les
funcions següents:
Crear l’equip de voluntaris: seria bo engrescar la família, els amics, membres
de l’entitat o l’associació, companys de feina, etc., a participar en aquesta activitat
solidària plegats. Tot i així, el Banc dels Aliments, per tal d’establir el vostre equip, us
notificarà, a la vostra àrea de coordinador al web, la llista dels voluntaris que s’han
inscrit al vostre punt de recollida. Cal tenir en compte que, si sou un grup o una entitat amb suficients voluntaris, és necessari inscriure de seguida el vostre coordinador i
informar-nos-en per tancar al web la possibilitat d’inscripció en aquest punt de recollida.

Seguiment de les inscripcions de voluntaris: una vegada inscrit com a
coordinador, haureu de consultar setmanalment l’evolució de les inscripcions de
voluntaris al vostre punt de recollida. Entreu al lloc web d’acord amb les instruccions
que us hem donat i contacteu-los per establir torns i horaris ben definits. És convenient tenir l’equip format amb prou antelació (primera quinzena de novembre). Si
us falten voluntaris, també hi ha la possibilitat de demanar als voluntaris assignats la
duplicitat de torn els dos dies de campanya i fer la inscripció pertinent..
Formar-se: caldrà assistir a una sessió informativa, breu i necessària, i, alhora,
recollir el petit material que vosaltres i els altres voluntaris necessitareu els dies de la
campanya. Us informarem de la data de la formació de coordinadors per correu electrònic (segona quinzena de novembre)..
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Informar els voluntaris del vostre equip sobre el Banc dels Aliments, els objectius
i la mecànica de la campanya del Gran Recapte. Tot i que reben juntament amb la
confirmació de la seva inscripció un resum de la seva tasca, és recomanable aclarir
bé els punts següents:

•  Sobre el Banc dels Aliments: els nous voluntaris han de llegir el document Dossier d’informació per als voluntaris de la campanya del Gran
Recapte.
• Sobre la manera de comportar-se dels voluntaris: activa, però sense
forçar els ciutadans. Cal ser agradable i engrescador i sempre acceptar la
possible negativa dels clients a fer-hi una aportació. Cal agrair sempre els
donatius.
• Tots els voluntaris han d’anar identificats amb l’armilla del Banc dels
Aliments.
• Sobre els donatius: s’ha de recordar a tots els voluntaris que han de
buidar les bosses de donacions per facilitar la tasca posterior de classificació.
•  Totes les aportacions alimentàries són benvingudes i totes sense distinció són acceptades. Ara bé, cal remarcar als donants quins són els aliments més idonis per evitar al màxim l’aliment fresc o l’envasat en vidre.
•  Respecte de les aportacions econòmiques: els voluntaris no poden
acceptar donacions en diners o xecs. Cal demanar que les donacions
siguin fetes en aliments i indicar quins tipus d’aliments són els adients. En
cas d’insistir en una donació econòmica, s’ha de proporcionar el lloc web
del Banc dels Aliments on la podran fer en línia: www.granrecapte.com.
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Reunir-se amb el Punt de Recollida: a partir del dilluns de la setmana del
Gran Recapte, cal concertar una visita/reunió amb el responsable de l’establiment
assignat per tractar els temes següents:
•  Presentar-se com a coordinador del punt de recollida.
•  Donar una breu informació sobre què és el Banc dels Aliments i
la campanya.
•  Verificar els horaris de l’establiment durant els dies de campanya.
•  Comprovar que l’encarregat té les banyeres i els cartells informatius.
•  Confirmar la localització on s’instal·laran els voluntaris i les banyeres de recollida d’aliments.
•  Assegurar que disposen com a mínim d’un transpalet manual per
a la ubicació al seu magatzem dels aliments recollits i per a la descàrrega/càrrega de banyeres buides/plenes.
•  Fomentar la divulgació de la campanya als empleats de
l’establiment.

Cal recordar ...
•

Portar les armilles i bosses al punt de
recollida el dia de la campanya.

•

Coordinar la recollida de les banyeres plenes. El Banc informarà en
l’àrea del coordinador sobre com
està previst fer el transport dels aliments
recollits en el seu punt cap al Banc. La
logística pot ser diferent depenent de
la cadena i la comarca. En cas de dubte,
cal contactar amb nosaltres.

•

MOLT IMPORTANT! Cal posar el codi
del vostre supermercat a totes les banyeres!

•

El coordinador ha de lliurar al transportista un albarà amb nom i cognoms i dades del vehicle i aquest l’haurà d’omplir i
signar en retirar les banyeres plenes.

•

Recollir el material sobrant en finalitzar la campanya i tornar-lo al Banc,
posant-lo a l’última banyera recollida.

•

Verificar els primers dies de la setmana
següent que han estat retirades totes les
banyeres del punt de recollida.

•

Accedir a l'àrea de coordinadors i
introduir-hi el nombre total de banyeres,
½ banyeres i caixes recollides al vostre
establiment una vegada finalitzada cada
una de les jornades de la campanya.

Necessitem tones
de VOLUNTAT!
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IMPORTANTÍSSIM: Si no podeu participar al Gran
Recapte, per un imprevist feu-nos-ho saber, si us
plau! Si NO hi podeu assistir durant l’horari assignat,
modifiqueu, si us plau, la vostra inscripció al web o
aviseu el vostre coordinador. També podeu enviarnos un correu electrònic o trucar-nos al més aviat
possible perquè tinguem temps de trobar-hi una
solució!

Gràcies!
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