• Els Bancs dels Aliments ja han aconseguit la meitat dels 15.000
voluntaris necessaris per a cobrir els 1.300 punts de recollida els dies
29 i 30 de novembre.
• Enguany s’ha creat el lloc web www.granrecapte.com per a facilitar
el registre dels voluntaris i coordinadors, i per informar de totes les
novetats de l’esdeveniment.
Per cinquè any consecutiu, els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya organitzen el gran
Recapte d’Aliments a Catalunya amb l’objectiu de donar resposta a les urgències alimentàries
de les persones més necessitades. Per a fer-ho possible es necessiten 15.000 voluntaris en
més de 1.300 punts de recollida a supermercats i mercats arreu de Catalunya, els dies 29
i 30 de novembre. Des del 26 de setembre els ciutadans poden registrar-se com a voluntaris
o coordinadors al web www.granrecapte.com Per a la demarcació de Lleida el registre de
voluntaris i coordinadors es farà via e-mail escrivint un correu a info@bancalimentslleida.cat.

Fogons solidaris

El Rotary Club Barcelona Centre coordina cada dia el repartiment
de desenes de menús a través d’una xarxa solidària en què s’han
implicat importants cadenes d’hotels
Cada matí, voluntaris de la Caixa treuen les tres furgonetes de l’aparcament cedit pel
RACC. Comencen la ruta cap a un, dos o tres hotels, o el Círculo Ecuestre, on els equips
de cuina han preparat menjar per a trenta, quaranta, cinquanta persones. Els voluntaris
carreguen els petits contenidors i els traslladen a menjadors socials.
El Rotary Club Barcelona Centre, gent benestant, empresaris i professionals amb llarga tradició de prestació de serveis humanitaris, va posar fil a l’agulla a finals del 2011,
prenent exemple del Rotary de Madrid, que ja des del 1996 havia posat en marxa el
projecte Alpan (Aliments per a Necessitats). “Vam comprar la primera furgoneta entre uns
quants, posant 2.000 euros cadascú, entre deu persones, i l’endemà em vaig entrevistar
amb el president del Círculo Ecuestre que de seguida es va comprometre a facilitar 50
menús un dia a la setmana. El projecte Alpan a Barcelona disposa de tres furgonetes, 15
establiments per recollir aliments per repartir. El primer any s’han repartit 20.000 menús
i es calcula que els dotze mesos pròxims s’arribi als 70.000. Al menjador de Cafarnaum,
de la parròquia de Santa Tecla, a les Corts, se serveixen diàriament uns 50 àpats. Hi
ha voluntaris de la parròquia, del Rotary i de Càritas que donen suport a la gent que ho
passa malament, molt malament.
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Serveis Humanitaris

La campanya de voluntariat per al Gran Recapte
d’Aliments a Catalunya ja suma 7.500 persones
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