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Què és el Gran Recapte 
d’Aliments a Catalunya?
És una campanya clau per als Bancs dels 
Aliments. Amb 13 edicions celebrades des de 
l’any 2009, el Gran Recapte s’ha consolidat 
com una de les grans fites solidàries de 
Catalunya, guanyant-se l’estima i el suport 
de la ciutadania. Els gairebé 5 milions 
d’aliments que s’aconsegueixen, permeten 
proveir les entitats d’aliments bàsics com 
la llet, l’oli o les conserves per un període 
aproximat de 3 mesos.

Recollida física d’aliments 
en un format mixt.
Enguany se celebrarà la 14a edició en un 
format mixt amb donacions a les caixes dels 
supermercats o la web, però també amb la 
recollida física d’aliments i la participació 
activa del voluntariat: 

El 25 i 26 de novembre recollida física 
d’aliments a diferents supermercats i mercats 
de tot Catalunya (també el diumege 27 per a 
aquells establiments que estiguin oberts).

Del 25 de novembre al 6 de desembre 
donacions monetàries a la línia de caixes dels 
establiments i a la web granrecapte.com.

L’objectiu de la campanya és informar i 
sensibilitzar la ciutadania de Catalunya sobre 
la realitat de la pobresa alimentària al nostre 
entorn per a afavorir la donació d’aliments 
i, alhora, promoure una col·laboració 
continuada amb els Bancs d’Aliments 
al llarg de tot l’any.

Gran Recapte d’Aliments 
de Catalunya 2022 

Recollida física d’aliments 
Divendres 25 i dissabte 26 de novembre de 2022 
i en alguns establiments, el diumenge 27 de novembre.

SABÍEU QUE... 
L’any 2021, el GRAN RECAPTE 
va recollir a Catalunya més 
de 3.653.712 € que van ser 
traduïts a aliments gràcies a 
les més de 8.000 persones 
voluntàries presents en més 
de 3.000 punts de recollida?

SABÍEU QUE... 
El Banc dels Aliments de 
Barcelona cobreix un 25,2 % 
de les necessitats alimentàries 
bàsiques de les persones 
ateses? Necessitem OLI, LLET 
i CONSERVES (peix i verdura). 
Són aliments que no ens 
arriben a través de la lluita 
contra el malbaratament 
alimentari.
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Com es farà la recollida física d’aliments 
del GRAN RECAPTE 2022? 

El Gran Recapte es duu a terme gràcies al compromís 
personal i solidari dels equips de voluntariat i a la 
col·laboració dels establiments d’alimentació adherits. 

Junts desenvolupen les tasques següents: 
 
La recollida d’aliments té lloc a supermercats i en alguns mercats de 
les principals poblacions de Catalunya. Cada punt de recollida té el 
seu equip de voluntariat que, degudament identificat, dona informació, 
proporciona bosses reutilitzables i recull els aliments aportats 
pels donants. Les donacions es col·loquen dins de caixes o d’uns 
contenidors que anomenem “banyeres”.

Un cop 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, al  Baix Llobregat i a 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 coordinació 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”.

Informar els donants de la continuïtat del Gran Recapte amb la 
fase de classificació de tots els aliments. I convidar-los a sumar-s’hi 
registrant-se a la web granrecapte.com per poder viure en primera 
persona el resultat de la mostra massiva de la solidaritat 
de la ciutadania 

1.

2.

3.
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Per a ser coordinador/a:

Són les persones responsables 
d’organitzar la recollida d’aliments 
en un punt de recollida, com també 
de gestionar l’activitat i l’equip 
de voluntariat.

A l’àrea privada de la web granrecapte.com es troben 
els documents següents, indispensables per a les 
tasques de coordinació:

• Llista de persones voluntàries assignades al vostre 
centre, que s’actualitza contínuament fins a tancar 
el grup.

• Dossiers d’informació per a la coordinació, per al 
voluntariat i per al punt de recollida.

•  Instruccions específiques de la logística de 
recollida al vostre punt.

•  Casella per apuntar el número total de banyeres, 
1/2 banyeres o caixes recollides al final de la 
campanya. 

Per accedir a l’àrea privada 
del coordinador/a a la web www.
granrecapte.com s’haurà d’introduir:

· Usuari: l’adreça de correu electrònic amb 
la qual 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 teniu qualsevol dubte o problema 
per a accedir-hi, contacteu amb 

granrecapte@bancdelsaliments.org, 
o bé al telèfon 93 346 43 07 

(feiners de 9h a 14h)

SABÍEU QUE...
S’estima que 
el 25% de la població 
de Catalunya participa 
fent donacions al 
Gran Recapte?

http://www.granrecapte.com/
http://www.granrecapte.com/
mailto:granrecapte@bancdelsaliments.org
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Què fan els coordinadors i coordinadores?

1. Crear l’equip de voluntariat:

• Podeu engrescar la família, els amics, membres de l’entitat o 
l’associació, companys de feina, etc. I formar un grup per a participar 
en aquesta activitat solidària tots plegats.

• Podeu comptar amb la llista de voluntaris i voluntàries que s’han inscrit 
al punt de recollida que trieu i que el Banc dels Aliments us notificarà 
a la vostra àrea privada a la web.

2. 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.

3. Recollir el material de la campanya: a mitjans de novembre caldrà anar 
al Banc dels Aliments a recollir el paquet de material que vosaltres i el 
vostre equip necessitareu els dies de la campanya. En aquest moment 
podreu aclarir qualsevol dubte que tingueu per a fer la vostra tasca. Des 
del mateix Banc dels Aliments us citarem per a quan hàgiu de venir a 
recollir el material.

4. Informar les persones voluntàries del vostre equip sobre el Banc dels 
Aliments, els objectius i la mecànica de la campanya del Gran Recapte. 
Us recomanem visitar la nova web bancdelsaliments.com.

Tot i que, amb la confirmació de les inscripcions com a voluntari, es rep 
un resum de les tasques que s’han de fer, és important recordar els punts 
següents als membres de l’equip:
• Llegir el document d’informació per al voluntariat de la campanya 

del Gran Recapte que poden consultar a la web granrecapte.com.

• Mostrar una actitud activa, però sense   forçar els possibles donants. 
Cal ser agradable i engrescador. Sempre acceptant la possible negativa 
dels clients a fer-hi una aportació. Cal agrair sempre els donatius.

• Anar identificats amb l’armilla del Banc dels Aliments.

• Totes les aportacions alimentàries són benvingudes i totes sense distinció 
són acceptades. Ara bé, cal remarcar als donants quins són els aliments més 
idonis (conserves de peix i verdures, oli i llet), evitant al màxim l’aliment fresc 
i refrigerat. En el cas de rebre donacions de producte refrigerat, es guarden a 
les neveres per fer-ne posteriorment donació al menjador social més proper

• No es poden acceptar donacions en diners o xecs; en cas que les persones 
donants insisteixin, se les hauria d’adreçar a les línies de caixa o bé a fer 
una donació a granrecapte.com.
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5. Reunir-se al Punt de Recollida: a partir del dilluns 21 de novembre 
(setmana del Gran Recapte) cal concertar una visita/reunió amb 
el responsable de l’establiment assignat per a tractar les següents 
qüestions:

• 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 la 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-se que disposen, com a mínim, d’un portapalets 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.

6. Gestionar el punt de recollida i coordinar l’equip de voluntariat 
els dies del Gran Recapte:

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

• Coordinar la recollida de les caixes o banyeres plenes. A l’àrea privada de la 
web s’informarà sobre com està previst fer el transport dels aliments recollits 
des del punt de recollida al magatzem de destí. La logística pot ser diferent 
depenent de la cadena i la comarca. En cas de dubte, cal contactar amb el 
Banc d’Aliments mitjançant el telèfon 93 346 43 07.

• MOLT IMPORTANT! 
Cal posar el codi del vostre supermercat a totes les banyeres! 
 
El coordinador/a ha de rebre del transportista un albarà signat amb nom i 
cognoms, les dades del vehicle i el nombre d’unitats de banyeres retirades.

• Recollir el material sobrant en finalitzar la campanya i fer-lo arribar al Banc 
dels Aliments, posant-lo a l’última “banyera” recollida o portar-lo directament a 
la seu del Banc dels Aliments.

• Tenir cura de les bosses de roba reutilitzables per tal de recuperar-les per a 
properes campanyes.

• Verificar els primers dies de la setmana següent que han estat retirades totes 
les banyeres del punt de recollida.
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Més informacions pràctiques:
 

Com crear un grup de voluntariat?

1 Trieu un punt de recollida d’un supermercat o d’un mercat. 
Trobareu tots els punts de recollida a la web www.granrecapte.com.

2 Si sou un grup o una entitat amb suficients voluntaris per a un puntde 
recollida concret, cal que el/la coordinador/a s’inscrigui de seguida 
i ens n’informi per tancar a la pàgina web la possibilitat d’inscripció 
d’altres persones voluntàries en aquest punt de recollida.

3 Un cop triat un punt de recollida, cal fer la inscripció del grup de 
persones voluntàries que s’hi  atendrà. 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 voluntàries del 
mateix punt.

4 La persona encarregada de coordinar el punt de recollida caldrà 
que reculli els materials de la campanya: pòsters, armilles i bosses 
reutilitzables que els voluntaris repartiran als donants. Des del mateix 
Banc dels Aliments us citarem per poder venir a recollir el material.

5 El/la coordinador/a haurà de visitar l’establiment del 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 facilitar la 
gestió de la coordinació.

http://www.granrecapte.com/
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Llistat de verificació: ho tinc tot a punt?

 Estic inscrit a la pàgina web com a coordinador/a.

 He inscrit les persones voluntàries al punt de recollida o he fet el 
seguiment de les que s’hi han inscrit per veure si el grup està complet.


He recollit armilles i bosses reutilitzables a la seu del Banc dels Aliments. 
Des del mateix Banc dels Aliments se’ns citarà per poder anar a recollir el 
material.

 M’he reunit amb la persona responsable de l’establiment per parlar 
d’horaris, transport, ubicació del grup de voluntariat, etc.

 He contactat personalment amb l’equip de voluntaris/voluntàries i 
he acordat els torns d’horaris.

 He comprovat els detalls logístics del transport a l’àrea privada 
de la web.

25 i 26 de novembre - GRAN RECAPTE 2022

 Porto les armilles i materials al punt de recollida el primer dia de la campanya.

 Poso el codi de l’establiment a totes les caixes i “banyeres”.

 Coordino la logística de transport de les caixes i “banyeres”.

 Registro el nombre de caixes o “banyeres” recollides a l’àrea privada 
de la web al final de cada jornada.

 Recupero les bosses reutilitzables.

 Recullo les armilles i bosses quan acabi la jornada del dissabte i ho col·loco 
tot a l’última caixa o banyera que es transporti al magatzem o bé ho torno 
directament a la seu del Banc dels Aliments.

Del 28 al 30 de novembre

 Comprovo que totes les caixes i “banyeres” han estat retirades 
de l’establiment. 
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Altres formes de col·laborar al GRAN RECAPTE?

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

• Fer una donació d’aliments als punts de recollida durant 
els dies 25 i 26 de novembre (el dia 27 només en aquells 
establiments que estiguin oberts).

• Fer una donació econòmica tant als punts de recollida, mitjançant la pàgina 
web www.granrecapteonline.com o fent un Bizum al 33596 des del 25 de 
novembre i fins al 6 de desembre.

• Sumar-se a la posterior classificació dels aliments; trobareu informació 
a granrecapte.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
www.instagram.com/bancdelsaliments/
www.instagram.com/granrecapte

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 per al consum, a fi de distribuir tots aquests aliments recollits entre 
les entitats socials que els entregaran a les persones amb situació de precarietat 
alimentària a les seves respectives zones.

Els quatre Bancs dels 
Aliments de Catalunya 

atenen més de  
260.000 persones 

en aquests moments.

El 21,7 % de la població 
de Catalunya es troba 

en risc de pobresa 
(segons IDESCAT).

http://www.granrecapteonline.com/
http://www.facebook.com/BancDelsAliments
http://www.facebook.com/GranRecapteAliments
http://www.twitter.com/granrecapte
http://www.instagram.com/bancdelsaliments/
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Què fa el Banc dels Aliments?

• Recupera excedents d‘aliments 
de les empreses que no poden 
comercialitzar-los, però que encara 
són aptes per al consum

• 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 manera solidària.

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 podeu assistir-hi 
durant l’horari assignat, 
modifiqueu la vostra 
inscripció al web o 
contacteu amb el Banc dels 
Aliments.

També podeu trucar-nos 
al tel. 93 346 43 07 perquè 
tinguem temps de trobar 
una solució!

SABÍEU QUE...

L’any passat el Banc dels 
Aliments de Barcelona va 
distribuir 23.130 tones 
d’aliments a 330 entitats que 
els van fer arribar a 144.856 
persones mensualment

El 47 % dels aliments que 
arriben al Banc dels Aliments 
són excedents alimentaris 
recuperats, el 35 % provenen 
de donacions, principalment 
del Gran Recapte i un 17,7 % 
de la Unió Europea.

* Per a disminuir l’impacte 
mediambiental, s’han substituït 
les bosses de plàstic per les 
bosses de roba reutilitzables. 
Demanem la vostra col·laboració 
per tal de recuperar-les i poder 
fer-les servir en futures edicions 
del Gran Recapte, ja que impliquen 
un cost elevat.




