
Informació general  
per al voluntariat



GRAN RECAPTE 2019 | BANC DELS ALIMENTS DE CATALUNYA   2 de 7

Els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya atenen 
més de 195 mil persones en aquests moments. 

El 21,3 % de la població de Catalunya es troba 
en risc de pobresa. (Segons IDESCAT) 

TOTS podem ajudar! 

Busquem grups de voluntaris i  
voluntàries per participar als punts  
de recollida d’aliments.

www.bancdelsaliments.org

www.granrecapte.com

SABÍEU QUE...

L’any passat el Banc dels Aliments de Barcelona va 
distribuir 17.828 tones d’aliments a 307 entitats que 
els van fer arribar a 117.603 persones mensualment. 

Gran Recapte d’Aliments a Catalunya

22 i 23 de novembre del 2019

Què és el Banc dels Aliments?

El Banc dels Aliments és una fundació independent i sense ànim de 
lucre que lluita contra el malbaratament dels aliments i l’erradicació 
de la fam del nostre entorn. La nostra missió és recaptar productes 
alimentaris aportats per organitzacions i particulars i recuperar els 
excedents de les empreses agroalimentàries que siguin aptes pel 
consum, a fi de distribuir tots aquests aliments recollits entre les enti-
tats socials que els entregaran a les persones amb situació de preca-
rietat alimentària a les seves respectives zones.  

http://www.bancdelsaliments.org
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Què és el Gran Recapte 
d’Aliments a Catalunya?

Què fa el Banc de Aliments?

El Gran Recapte és una campanya de recollida d’aliments 
bàsics, com ara oli, llet i llaunes de conserva, per aconseguir 
que les persones en situació de vulnerabilitat del nostre entorn 
rebin ajuda alimentària. 

Enguany, la desena edició de la campanya es farà durant els 
dies 22 i 23 de novembre a diferents supermercats, i mercats 
de tot Catalunya i de manera virtual a través del web  www.
granrecapteonline.com 

L’objectiu de la campanya és informar i sensibilitzar a la ciu-
tadania de Catalunya sobre la realitat de la pobresa al nostre 
entorn per afavorir la donació d’aliments i, alhora, promoure 
una col·laboració continuada amb el Banc dels Aliments al 
llarg de l’any. 

•  Recupera excedents d‘aliments de 
les empreses que no poden comercialit-
zar-los, però encara són aptes pel con-
sum.

•  Distribueix aliments a les entitats 
socials, responsables de lliurar-los a 
persones amb situació de precarietat 
alimentària.

•  Assegura que els aliments arribin al 
seu destí final garantint una distribució 
justa i correcta.

•  Treballa amb un equip de més de 
200 voluntaris i voluntàries que dedica 
regularment part del seu temps, de ma-
nera solidària

SABÍEU QUE...

El 51 % dels aliments que arriben al Banc dels Aliments 
són excedents alimentaris recuperats, el 27 % provenen 
de donacions, principalment del Gran Recapte, i un 22 % 
de la Unió Europea. 
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Com es fa el Gran Recapte 
d’Aliments a Catalunya?

El Gran Recapte es duu a terme gràcies al compromís personal i  

solidari dels equips de voluntariat i la col·laboració dels establiments 

d’alimentació adherits. Junts desenvolupen les tasques següents:   

La recollida d’aliments té lloc a supermercats i alguns mercats de les princi-
pals poblacions de Catalunya. Cada punt de recollida té el seu equip  
de voluntaris que, degudament identificats, donen informació i recullen els 
aliments aportats pels donants. Les donacions es col·loquen dins de caixes o 
d’uns contenidors de cartró que anomenem “banyeres”.

Una vegada plenes les caixes o “banyeres”, el/la coordinador/a d’equip les 
etiqueta amb el codi de l’establiment, i es transporten fins al magatzem de 
destí, mitjançant les cadenes de distribució dels establiments o de l’empresa 
que realitza el transport.  

•  Al  Barcelonès i el Baix Llobregat, i les poblacions de Rubí i Sant Cugat 
del Vallès, cal informar la persona responsable assignada per la cadena 
d’alimentació. 

•   A l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme, 
Osona, el Vallès Occidental i el Vallès Oriental, cal informar el delegat 
comarcal. El transport el fan empreses de transport designades pel Banc 
dels Aliments.  
Important: Cal informar degudament la persona responsable de la coor-
dinació perquè pugui identificar el/la transportista i evitar possibles 
errades d’entrega a tercers. 

•  El Banc dels Aliments avisarà de les excepcions per necessitats  
logístiques. En aquests casos, s’envien transportistes acreditats a fer la 
recollida de les “banyeres”.

Una vegada els aliments són al magatzem del Banc dels Aliments, 
s’organitzen grups de voluntaris  i voluntàries per a la classificació i em-
magatzematge dels productes que van arribant. Aquests productes poste-
riorment es distribueixen a entitats socials, que fan la repartició equitativa 
entre les persones ateses.
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Com es pot col·laborar al Gran Recapte?

Volem fer un grup de voluntariat. Què cal fer? 

Al lloc web del Banc dels Aliments trobareu les diferents maneres per col·laborar:

• Organitzar un grup de voluntariat per a cobrir un punt de recollida d’aliments. 
Inscriviu-vos a www.granrecapte.com  

• Fer una donació d’aliments, tant als punts de recollida com en línia al web 
www.granrecapteonline.com

• Fer difusió de les campanyes de voluntariat i de recollida a través dels mitjans 
de comunicació que tingueu a l’abast (butlletins, diaris, webs, xarxes socials, etc.) 

www.facebook.com/BancDelsAliments

www.facebook.com/GranRecapteAliments

www.twitter.com/granrecapte

www.twitter.com/bancalimentsbcn

Trieu un punt de recollida a un 
supermercat o mercat per a  fer la 
campanya de recollida. Trobareu tots 
els punts de recollida al web  
www.granrecapte.com.

Un cop triat un punt de recollida, 
cal fer la inscripció del grup de per-
sones voluntàries que atendrà el punt 
de recollida. Per a fer la inscripció 
dels membres del grup, primer cal 
que s’inscrigui la persona que farà la 
coordinació del punt de recollida. Un 
cop s’hagi inscrit el/la coordinador/a, 
haurà de registrar les persones volun-
tàries al mateix punt.

A més, la persona encarregada de 
coordinar el punt de recollida caldrà que 
un dia, previ avís, reculli els materials de 
la campanya:

Pòsters - Armilles - Bosses reutilit-
zables que els voluntaris repartiran als  
donants. 

El/la coordinador/a haurà de visitar 
l’establiment escollit com el seu punt 
de recollida uns dies abans i acordar 
tots els detalls d’horaris i logística amb 
la persona responsable de l’establiment.

En inscriure’s, el/la coordinador/a 
rebrà un document amb les indicacions 
per a facilitar la gestió de la coordinació.  
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Per qualsevol consulta o incidència, 
truqueu al telèfon 933 464 404  

i demaneu per Gran Recapte.
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Identificació dels voluntaris

Quines funcions fan els voluntaris?

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

•   Transmeten informació sobre la funció del Banc dels Aliments.

•   Donen informació sobre la situació de precarietat alimentària al nostre entorn.

•   Engresquen els clients a fer donacions als punts de recollida.

•   Accepten les aportacions i les dipositen a les banyeres

•   Recuperen les bosses de tela per a poder reutilitzar-les.

1   Una persona arriba al supermercat.

2   La saludem i informem sobre la campanya: per què es fa i com hi pot col·laborar.

3   Li fa lliurament d’una bossa de la campanya.

4   A la sortida, el client entrega la bossa amb els aliments. 

5   Li agraïm la seva donació i l’acomiadem cordialment.

6   Buidem la bossa i col·loquem els aliments a la caixa o “banyera”.

Aliments bàsics i de llarga durada. Els més necessaris són: conserves de peix i de ver-
dura, oli i llet. Aquests tipus d’aliments són clau per a una dieta saludable que cobreixi 
les necessitats nutritives bàsiques i el Banc dels Aliments no en pot aconseguir via la 
recuperació d’excedents de la indústria alimentària.

En la mesura del possible, s’ha de remarcar que NO siguin aliments frescos.

Com s’ha de convidar els clients a participar-hi?

Quins aliments es recomanen per a la recollida?

Fotografia de Pere Virgili

SABÍEU QUE...

El Banc dels Aliments cobreix un 
31,3 % de les necessitats alimen-
tàries bàsiques de les persones 
ateses. No s’arriben a cobrir totes 
les necessitats de llet, oli, verdu-
res o peix, i en canvi s’excedeixen 
les de galetes i xocolata.
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•  Si es reben aliments frescos, dema-
neu si us plau a la persona encarregada 
de l’establiment que els desin a les neve-
res. Cal informar-ne el/la coordinador/a 
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.

•  Tingueu cura de les “banyeres” i revi-
seu que estiguin identificades amb el codi del 
supermercat corresponent, en cas contrari, 
aviseu el/la coordinador/a.

Cal recordar ...

•  Informar-se bé sobre la missió del 
Banc dels Aliments i sobre la campa 
nya en la qual es col·labora, ja que caldrà 
informar els possibles donants. Consulteu 
els webs bancdelsaliments.org i  
granrecapte.com per obtenir informació 
detallada.

•  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.

•  Recuperar les bosses perquè seran 

reutilitzades en altres campanyes.

•  No es poden acceptar aportacions 
monetàries. Si algú hi insisteix, cal indi-
car-li amb educació que faci, si vol, una 
compra d’aliments o que faci el donatiu  
a través del web  
www.granrecapteonline.com

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

IMPORTANTÍSSIM:  
Si no podeu participar al Gran Recapte per un imprevist, feu-
nos-ho saber, si us plau! .

Si NO hi podeu assistir dins l’horari assignat, modifiqueu, si us 
plau, la vostra inscripció al web o aviseu el vostre coordinador.


