
 
Dada estimada d’aliments recaptats a les 18 hores del dissabte 26 de novembre 

 

 Els Bancs dels Aliments estimen que la 

xifra recollida a la 14a edició del Gran 

Recapte superaria amb escreix la de l’any 

2021 
  

AJUDAR OMPLE 
 

 El Gran Recapte no s’acaba, fins al 6 de desembre es pot col·laborar amb 

donacions a les línies de caixa dels supermercats i fins al 25 de desembre a 

través de la web www.granrecapte.com  

 

 Ja s’han iniciat les tasques de classificació per poder començar a distribuir els 

aliments aquest mateix dilluns 28 de novembre. 

 

 Els Bancs dels Aliments constaten que on s’ha optat per la donació d’aliments, 

el valor de la unitat és sensiblement superior al de la unitat de donació 

monetària. 

 

 

Dissabte, 26 de novembre de 2022 

 

La catorzena edició del Gran Recapte ha tornat a posar de manifest que, tot hi ser una 

campanya impulsada pels quatre Bancs dels Aliments, és una acció de solidaritat 

col·lectiva només possible gràcies a l’ajuda i el compromís de la ciutadania. Després 

de dos anys, en què la pandèmia va obligar a transformar el model i a centrar-se en 

les donacions monetàries, la 14a edició ha pogut recuperar la il·lusió de la recaptació 

física d’aliments amb una important mobilització ciutadana. 

 

A les 16.200 persones que s’han registrat com a voluntàries per a poder cobrir els 

gairebé 1.700 punts de recollida a tot el territori, s’han sumat uns quants milers més que 

col·laboren organitzades a través d’entitats socials.  A més, s’han d’afegir les 4.000 que 

faran tasques de classificació. Això significa que, una xifra estimada de 25 mil persones 

arreu de Catalunya, hauran col·laborat amb el Gran Recapte un cop quedi enllestit.  

 

 

Respecte a la xifra aconseguida, amb les primeres dades obtingudes de les 

demarcacions de Girona, Lleida i Tarragona i de totes les comarques barcelonines, les 

donacions monetàries a les línies de caixa dels establiments, la participació del petit 

comerç i les donacions directes -a través dels canals dels Bancs dels Aliments- la 

quantitat recaptada superaria amb escreix la de la passada edició i se situaria a prop 

dels 5 milions d’euros, objectiu marcat pels quatre Bancs dels Aliments. Aquesta és una 

dada estimativa i el recompte final es donarà a conèixer els propers dies perquè és un 

recompte complex, per la gran varietat de formats de donació.  

 

Els Bancs dels Aliments volen transmetre un  missatge d’agraïment a les persones 

voluntàries  i donants que han fet possible aquesta catorzena edició, així com a tots els 

col·laboradors involucrats. En paraules de Lluís Fatjó-Vilas, President del  Banc dels 



 
Aliments de Barcelona “ha estat molt emotiu veure la il·lusió amb què la ciutadania ha 

tornat a bolcar-se amb el Gran Recapte, les ganes de tornar a participar, de fer-se 

seva la campanya i de canalitzar tota aquesta energia col·lectiva per ajudar les 

persones que estan travessant un moment molt complicat. I com, malgrat trobar-nos 

en un context tan difícil, marcat per la inflació, la ciutadania ha tornat a fer-nos costat. 

I tot indica que la xifra recaptada se situarà molt a prop de l’objectiu necessari.  

 

 

Des d’avui dissabte han començat les tasques de classificació dels aliments per tal de 

poder començar a distribuir-los aquest mateix dilluns, 28 de novembre. Els Bancs dels 

Aliments col·laboren amb una xarxa de 650 entitats socials que atenen a 241 mil 

persones a Catalunya. 

 

Per als que no hagin pogut col·laborar i vulgui aportar aliments, la campanya de 

donació continuarà activa fins al 25 desembre a través de la web 

www.granrecapte.com  

 

 

Difusió  
 

  Podeu trobar materials de difusió (dossiers, fotografies, vídeos, imatges...) a 

l’enllaç: https://www.dropbox.com/sh/4bzy12jud39r0cf/AACuLnbLEeFd9oN-

Kujqmcjpa?dl=0  
 Espot Gran Recapte 2022: 

 https://youtu.be/yJ1UaH00x7o 
 

Més informació  
  

Barcelona  Banc dels Aliments de Barcelona  

933 464 404  
granrecapte@bancdelsaliments.org  

    

      Girona  Banc dels Aliments de les comarques de Girona  
972 223 463  
info@bancdelsalimentsgirona.org   

  

              Tarragona  Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona   
977 757 444  

campanyes@bancalimentstarragona.org  

Lleida   Banc dels Aliments de Lleida  

973 257 612  
info@bancalimentslleida.cat  
  

 Premsa  Belén Giménez  

Banc dels Aliments de Barcelona 

933 464 404 – 670 278 061                 

comunicacio@bancdelsaliments.or

g   
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Josep Maria Pagés  

Banc dels Aliments de les comarques de Girona 

607 216 180  
premsa@bagirona.org  
  

Òscar Ologaray Arasa  

Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona 

606 423 375  
comunicacio@bancalimentstarragona.org  
 

Anna Maria Doladé  

Banc dels Aliments de les comarques de Lleida 

973 257 612  
comunicacio@bancalimentslleida.cat  

 

  

 Facebook  @GranRecapteAliments 

       

       Twitter                   @GranRecapte  

       @BancAlimentsBCN  

      @BancAlimentsGir  

                                      @BancAlimentsTGN  

 

       Web                         www.granrecapte.com 

                                       www.granrecapteonline.com   

                                       www.bancdelsaliments.org 

                          www.bancdelsalimentsgirona.org 

                          www.bancalimentstarragona.org      
                                            www.bancalimentslleida.cat 
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