Dossier d’informació
general pel voluntariat

Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya
30 de novembre
i 1 de desembre de 2018

Què és el Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya?
El Gran Recapte és una campanya de recollida d’aliments
bàsics i de llarga durada (conserves de peix i de verdures, oli i
llet) per aconseguir que la població més necessitada del nostre entorn rebi ajuda alimentària de primera necessitat.
Enguany, la desena edició de la campanya es farà durant els
dies 30 de novembre i 1 de desembre a diferents supermercats, hipermercats i mercats de tot Catalunya i de manera
virtual a través del web www.granrecapteonline.com
L’objectiu formal de la campanya és informar i sensibilitzar
la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre país.
L’objectiu final és construir una relació estable amb el Banc
dels Aliments durant tot l’any.

Com es realitzarà el Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya?
El Gran Recapte es duu a terme gràcies al compromís
personal i solidari dels voluntaris, que desenvolupen les
tasques següents:

1

La recollida d’aliments té lloc a supermercats, hipermercats i alguns mercats
de les principals poblacions de Catalunya.

2

El coordinador ha d’etiquetar les banyeres amb el codi de l’establiment. Un
cop plena la banyera, s’informa

Cada punt de recollida disposa del pertinent equip de voluntaris, que, degudament identificats, informen i duen a terme la recollida dels aliments aportats.
Les donacions es dipositen en uns contenidors denominats banyeres.

•

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 del Baix Llobregat,
com també de les poblacions de Rubí i Sant Cugat del Vallès);
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3

•

el delegat comarcal per a la recollida i transport, que realitzen transportistes degudament acreditats. 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 avisarem d’excepcions
per necessitats logístiques i, en aquests casos, enviarem transportistes
acreditats de l’empresa logística a fer la recollida de les banyeres.

En paral·lel, i en el cas del magatzem central del Banc dels Aliments,
s’organitzen grups de voluntaris per a la classificació i emmagatzematge dels
productes que van arribant. Aquests productes posteriorment es distribueixen a entitats, que fan la repartició equitativa entre les persones més necessitades.

Identificació dels voluntaris
Els voluntaris són els grans protagonistes i la peça clau de
l’èxit del Gran Recapte. Per aquesta raó tots van identificats
amb una armilla del Banc en els punts de recollida assignats.

Quines funcions fan els voluntaris?
•   Transmeten informació sobre la funció del Banc dels Aliments.
•   Comuniquen a la ciutadania la situació de pobresa i precarietat alimentària a      
casa nostra.
•   Engresquen els clients a fer donacions als punts de recollida.
•   Accepten les aportacions i les dipositen a les banyeres
•   Recuperar les bosses de tela per a poder reutilitzar-les

Fotografia de Pere Virgili
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Com s’ha de convidar els
clients a participar-hi?
1
2

Una persona arriba al supermercat.

3
4
5
6

Li fa lliurament d’una bossa de la campanya

El voluntari la saluda i informa sobre la campanya: per què es fa i
com s’hi pot col·laborar-hi.
A la sortida, el client entrega la bossa amb els aliments.
El voluntari li agraeix la seva donació i l’acomiada cordialment.
El voluntari buida la bossa i col·loca els aliments a la banyera corresponent.

Quins aliments es recomanen
per a la recollida?
Aliments bàsics i de llarga durada: conserves de peix i de verdura, oli i llet. En la mesura del possible, s’ha de remarcar que NO siguin aliments frescos ni envasats en vidre.
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Cal recordar ...
• Informar-se bé sobre la missió del
Banc dels Aliments i sobre la
campanya en la qual es col·labora, ja que
caldrà informar la ciutadania. (Es recomana consultar els webs bancdelsaliments.
org i granrecapte.org.)
• Durant la campanya, cal estar sempre
identificat amb l’armilla del
Gran Recapte.
• Tenir iniciativa. Fer entrega de les
bosses reutilitzables a l’entrada de
l’establiment i, alhora, aclarir els possibles
dubtes dels clients. En cap cas s’ha de
forçar el donatiu.
• Agrair totes les aportacions.
• Buidar les bosses de donatius a les
banyeres per facilitar la feina de classificació.
• Reutilitzar les bosses, llevat de tot
allò que pugui vessar: envasos de vidre,
llet, oli... Totes les bosses seran reciclades
en finalitzar la campanya.
• No es poden acceptar aportacions
monetàries. Si algú hi insisteix, cal indicar-li amb educació que faci, si vol, una
compra d’aliments o que faci el donatiu
a través del web
www.granrecapteonline.com
• Manipular els aliments recollits per
facilitar-ne la classificació, quan sigui
possible i sense desatendre en cap cas
els possibles donants.

•  Si rebeu aliments frescos, cal que ho
comuniqueu als responsables dels establiments per demanar que es puguin
desar a les neveres. Cal informar-ne el
coordinador per tal que al final de la jornada els reculli i els faci arribar al menjador social més proper.
• Durant les estones de descans, sigueu
discrets i no mengeu al punt de recollida.
• Durant el vostre torn, manteniu el punt
de recollida net i endreçat.
• Al final del torn, cal revisar que les
banyeres portin el codi del supermercat;
en cas contrari, aviseu el coordinador.
• Tingueu cura de les banyeres i reviseu
que estiguin identificades amb el codi
corresponent.
• Tenir cura de les bosses reutilitzables
que s’entreguen per tal de recuperar-les.

Ajudar és un instint natural!
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Una novetat de l’edició d’enguany
és la retirada de les bosses de plàstic i la seva substitució per bosses
de roba reutilitzables que restin
impacte mediambiental. Demanen la
vostra col·laboració per tal de recuperar el major número de bosses entregades per a poder fer-les
servir en futures edicions del Gran
Recapte, ja que impliquen un cost
important.

Demanen la vostra col·laboració per tal de
recuperar el major número de bosses

IMPORTANTÍSSIM: Si no podeu participar al
Gran Recapte per un imprevist, feu-nos-ho saber, si
us plau!
Si NO podeu assistir-hi dins l’horari assignat, modifiqueu, si us plau, la vostra inscripció al web o
aviseu el vostre coordinador.

Moltes gràcies
per la vostra col·laboració
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