
2 al 22de desembre 2017

Dossier d’informació general  
per a la classificació d’aliments
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Qui son i què fan els voluntaris?

Quines funcions  
realitzen els voluntaris?

Els voluntaris són els grans protagonistes i la peça clau de 
l’èxit de la campanya Gran Recapte d’Aliments, per tal que els 
aliments bàsics arribin de la millor manera possible a les per-
sones que més ho necessiten. Un cop reunits els aliments als 
diferents punts de recollida dels establiments col·laboradors, 
es transporten al nostre magatzem per a la seva classificació 
i etiquetatge; així estan llestos per la seva entrega posterior a 
les entitats receptores. És en aquesta fase en la qual necessi-
tem i valorem l’aportació dels voluntaris. 

La funció bàsica dels voluntaris de classificació és la 
col·locació dels aliments provinents de la recollida en caixes, 
distribuïdes segons el tipus de producte. És una tasca que 
implica un esforç físic i dinàmic moderat; per tant, es recomana 
esperit d’equip i molta energia.

 En un magatzem, cedit per a l’ocasió per part d’algun dels 
nostres patrocinadors, queden instal·lades tres cintes en les 
quals es bolquen tots els productes. Cada grup de voluntaris es 
concentra en un producte determinat que col·loca en capses, 

marca i carrega sobre un pallet. Cada cinta requereix entre 50 i 

70 persones per tal que el treball sigui eficaç. 

Mentrestant, un segon contingent de voluntaris prepara cap-
ses de cartró per subministrar les cintes. Por últim, un tercer 

contingent transporta els pallets complets a les cintes plastifi-
cades. 

A l´inici del vostre torn, us explicaran les tasques a realitzar. 
Però, procurarem que aneu canviant de tasca cada hora, per tal 
que pugueu ajudar en tot el procés i no us canseu ni avorriu en 
una mateixa tasca durant les quatre hores que durarà el vostre 
torn. 
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Cal recordar ...

• El primer que cal fer en arribar al ma-
gatzem és presentar-se a la recepció. Els 
voluntaris interns del Banc us donaran la 
benvinguda i així confirmaran la vostra 
assistència per activar així l’assegurança 
com a voluntaris.  

• A recepció, tindreu a la vostra disposi-
ció un servei de guarda-roba, on us faran 
el lliurament d’un tiquet, imprescindible 
lliurar per recuperar els vostres efectes 
personals.

• La classificació es duu a terme en un 
magatzem de portes obertes; per tant, es 
recomana dur roba d’abric per a l’ocasió. 
Recordeu que fareu una activitat física 
moderada. Però que sent el mes de des-
embre pot fer fred.

• Porteu roba còmoda i calçat adient. 
Aquest com més tapat i segur sigui, mi-
llor.

• Si us heu d’absentar del vostre lloc a la 
cadena de classificació, és necessari avi-
sar als companys del vostre equip i trobar 
un substitut per no deixar la vostra tasca 
desatesa.

• Al magatzem, en tot moment, tindreu 
aigua a la vostra disposició. 

On es fa la classificació?

Durada dels treballs de classificació

Enguany, la ubicació del magatzem és la següent:

Magatzem ZAL Barcelona:

Carrer d’Aral, número 110, POLÍGON ZAL-BARCELONA, 08040-Barcelona   
 
Hi ha servei públic per arribar, però posarem a la vostra disposició un servei de bus-
llançadora que operarà entre la nostra seu en c/ Motors, 122 i el magatzem.

Els treballs de classificació tindran una durada depenent de les donacions rebudes.

cal esperar que estiguem classificant del 2 al 22 de desembre en diversos torns dia-
ris, de dilluns a diumenge.

Necessitem tones de voluntat!


