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1. El Gran Recapte és necessari per a donar 
resposta a la demanda social d’aliments

13a Edició Gran Recapte d’Aliments a Catalunya 
 
   
  Ningú no està preparat per la pobresa,  
      pero junts podem fer-hi front 

El Gran Recapte és una de les 
accions solidàries més importants 
que hi ha actualment a Catalunya.
Con sisteix en mobilitzar la ciutadania 
per a que participi fent donacions en 
els punts de recollida habilitats en els 
establiments alimentaris. Aquestes 
donacions  permeten als Bancs dels 
Aliments adquirir i distribuir aliments 
que contribueixen a garantir el dret 
a l’alimentació de les persones en 
situació de precarietat alimentària. 
 
La 13a edició del Gran Recapte 
d’Aliments se celebrarà, del 19 al 27 
de novembre, als establiments i petits 
comerços d’alimentació. El 19 i 20 
de novembre, persones voluntàries 
estaran presents al establiments per 
a informar als clients. El Gran Recapte 
online estarà operatiu des del dijous 
11 de novembre al dissabte 11 de 
desembre.  
 
La campanya del Gran Recapte es 
duu a terme simul tàniament pels 
quatre Bancs dels Aliments de 
Catalunya. Per segon any consecutiu, 
i a causa de la situació sanitària,  es  
faran donacions monetàries al web 
www.granrecapte.com, al BIZUM 
33596, a les línies de caixa dels 
supermercats, a mercats i als petits 
comerços, que es desti naran a la 
compra i distribució d’aliments. 
 

El Gran Recapte és cabdal per a poder 
garantir una distribució regular i 
sostinguda en el temps de productes 
bàsics. Els 7’8 milions d’euros 
aconseguits en la passada edició van 
permetre adquirir més de 5 milions 
de quilos d’aliments com oli, llet i 
conserves, però també aliments d’alt 
valor nutirtiu com peix, carn i ous. 
 
Una bona part de les tones 
distribuïdes al llarg de l’any pels 
Bancs dels Aliments provenen de 
l’aprofitament alimentari, però cal 
impulsar campanyes de recollida 
d’aquests aliments bàsics que ajudin 
a garantir una alimentació el més 
equili brada i saludable possible al 
llarg de tot l’any.

http://www.granrecapte.com
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2. El Gran Recapte arriba al comerç de proximitat

El Gran Recapte d’Aliments a 
Catalunya arriba a la seva tretzena 
edició amb una novetat: la 
incorporació  del petit comerç a la 
xarxa de punts de donació d’aliments. 
 
Per a aquesta novetat, els quatre 
bancs dels aliments de Catalunya 
han desenvolupat una nova APP que 
permet digitalitzar tot el procés de 
donació. Aquesta APP, dissenyada 
amb l’assessorament de KPMG i 
desenvolupada per la start-up OARO, 
permet de manera molt senzilla i en 
només 3 clicks, registrar una donació 
a través del dispositiu mòbil del 
personal de la botiga. Mitjançant la 
tecnologia blockchain, les donacions 
queden registrades i es vinculen 
a una entitat social de la mateixa 
localitat o barri, per tal que, un cop 
finalitzada la campanya, s’adquireixin 
els productes  d’alimentació que més 
necessitin amb el saldo disponible en 
cada establiment. 

Any rere any, el Gran Recapte es va 
superant i fent més valuosa l’ajuda de 
la ciutadania a les persones més 
necessitades. En anteriors ocasions 
ja s’havien  incorporat els mercats 
municipals i alguns petits comerços 
d’alimentació, però per aquesta edició 
de 2021, s’ha anat un pas més enllà.    
 
Des dels Bancs dels Aliments 
s’espera, amb aquesta campanya, 
donar un impuls al comerç de 
proximitat i enllaçar aquests 
comerços amb les entitats socials que 
operen en el seu entorn atenent a 
persones en precarietat alimentària.

 

https://youtu.be/rhrVoRn9jxM

APP BOTIGUER SELECCIONAR ESCOLLIR DONACIÓ CONFIRMAR DONACIÓ

https://youtu.be/rhrVoRn9jxM
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3. EL COVID social persistent
El COVID ha comportat una 
emergència social derivada de la crisi 
sanitària i l’alentiment de l’activitat 
econòmica. Arran d’aquesta situació, 
moltes persones tenen dificultats per 
a cobrir les necessitats bàsiques. Les 
conseqüències socials provocades 
pel COVID són persistents i la 
recuperació de la xifres de persones 
ateses pre-pandèmia, encara queda 
lluny. Els Bancs dels Aliments 
catalans atenen actualment a 267 mil 
persones, un 30% més que abans del 
COVID, quan  eren 195 mil.  

Segons dades de l’IDESCAT l’actual 
taxa de pobresa a Catalunya se situa 
en un 26’3% i la pobresa severa 
passa d’un 5’7% al 6’2%. 
 
El recentment publicat informe 
FOESSA  adverteix que 11 milions 
de persones es troben en situació 
de pobresa a Espanya i 6 milions en 
situació de pobresa severa, aquesta 
xifra se supera, per primera vegada, 
des de l’any 2007.

Persones ateses Entitats Quilos distribuits 
Gener-Setembre 2021

Quilos comprats 
Gener-Setembre 2021

BARCELONA 148.162 334 16.470.960 6.007.932
GIRONA 46.759 93 2.722.297 490.410

LLEIDA 29.191 74 1.910.245 405.462

TARRAGONA  43.376  157  2.181.163  524.518

DADES DELS BANCS DELS ALIMENTS DE CATALUNYA / 30 SETEMBRE 2021

https://www.youtube.com/watch?v=dKiwh_faIME
Spot Publicitari Gran Recapte 2021

https://www.foessa.es/viii-informe/
https://www.youtube.com/watch?v=dKiwh_faIME
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https://www.elperiodico.com/es/economia/20210715/pobreza-laboral-vuelve-repuntar-coronavirus-11913271
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1928883-cues-de-la-fam-i-mes-pobresa-al-carrer.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210526/7482060/covid-dispara-riesgo-exclusion-familias-vulnerables.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1938905-les-entitats-alerten-que-la-crisi-social-tot-just-arrenca.html
https://elpais.com/espana/catalunya/2021-07-16/la-pandemia-amplifica-las-causas-de-la-pobreza-y-hunde-en-la-vulnerabilidad-al-263-de-los-catalanes.html
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20210715/catalunya-registra-pitjors-dades-pobresa-11914758
https://www.ara.cat/societat/covid-dispara-pobresa-xifres-record_1_4055267.html
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4. Imperceptibles     http://imperceptibles.org/

El Banc d’Aliments és una fundació 
sense ànim de lucre, basada sobretot 
en el voluntariat, i l’objectiu de la qual 
és la recollida massiva d’aliments 
per evitar el malbaratament, i ajudar 
d’una manera justa, sostenible i 
eficient a les persones amb recursos 
mínims. 
 
Per a la campanya del Gran Recapte 
2021, Banc d’Aliments ha editat i 
produït “Imperceptibles: senyals de 
la nova pobresa”, el llibre que recull 
la realitat que viuen més de 260.000 
persones a Catalunya. 
 
A Catalunya, les cues de la fam són 
cada vegada més llargues, amb 
un creixement exponencial de la 
demanda d’ajudes com a un dels 
efecte de la pandèmia. Després de 
la recent crisi sanitària, seixanta mil 
persones més que abans ara fan cua 
als bancs d’aliments. 
 
Aquesta precarietat alimentària ha 
aconseguit agreujar la proliferació 
d’aquesta nova realitat: la del 
nou pobre. Imperceptibles pretén 
visibilitzar aquest col·lectiu que viu en 
la pobresa del segle XXI, en la qual 
treballar i no tenir per a menjar no 
únicament són compatibles, sinó que 
desgraciadament és més comú del 
que creiem. 
 
A més d’aportar visibilitat i veu a 
aquests milers de persones, es 
pretén sensibilitzar de la complexitat 
de la pobresa actual. El llibre obre 
les portes a un enteniment més 
profund d’aquesta pobresa, que 
passa desapercebuda i que mai no 
advertim perquè adquireix l’aparença 
de la normalitat. Vestits amb roba de 
grans magatzems i contractats a mitja 
jornada, però amb factures de la llum 
impagades, són realitats que amb 
prou feines veiem, però existeixen.

Al llarg del desenvolupament del 
llibre, comprenem i entenem aquesta 
nova pobresa entre xifres, notícies 
o articles, però principalment, 
d’una forma humana. Entre moltes 
dades objectives, trobem històries 
reals recollides pel periodista Jesús 
Martínez. A través dels ulls dels que 
viuen la precarietat cada dia, ens 
endinsem en vides fràgils i inestables: 
la de Rubén, que pinta persianes de 
negocis, o la de Sanders, un fotògraf 
que ara necessita de l’ajuda pública 
per a arribar a fi de mes. 
 
Imperceptibles impera a reflexionar 
individualment, per a finalment 
convidar-nos a pal·liar aquesta 
pobresa alimentària donant al Gran 
Recapte, ajudant al fet que milers 
de famílies tinguin un plat de menjar 
al dia durant mesos. La donació 
és l’objectiu principal de Banc dels 
Aliments, per a tractar de millorar 
la situació que provoquen grans 
problemàtiques, com ho és l’ansietat i 
la preocupació de no poder alimentar-
te ni a tu, ni a la teva família. El llibre 
digital de “Imperceptibles: senyals 
de la nova pobresa” es pot trobar i 
descarregar en format PDF en la web 
http://imperceptibles.org/, on també 
es pot trobar l’espot de la campanya 
d’aquest any.

http://imperceptibles.org/
http://imperceptibles.org/
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5. Concert solidari al Palau de la Música en benefici 
 del Gran Recapte 

El proper 21 de novembre a les 17:30h 
se celebrarà al Palau de la Música 
Catalana el Concert Solidari per a la 
Fundació Banc dels Aliments amb 
obres mestres de P.I.Txaikovski, a 
càrrec de la Jove Orquestra Simfònica 
dirigida per Carlos Checa.

Programa: 
 
P. I. TXAIKOVSKI: Suite “El Llac dels 
cignes” (Selecció) | Escena-Dansa 
dels Cignes-Vals 
 
P. I. TXAIKOVSKI: Simfonia núm 6 en 
Si menor, op. 74 “Patètica” 
 
Entrades des de 7 euros  en el 
següent enllaç:  
 
www.palaumusica.cat/ca/carlos-checa-josb_92
8783?fbclid=IwAR2mA3fCT5yDp1BYNIahf3Rq5
jRkP-i-FeVvcXz1K-zhOUdTUAWlkHCm4eQ

http://www.palaumusica.cat/ca/carlos-checa-josb_928783?fbclid=IwAR2mA3fCT5yDp1BYNIahf3Rq5jRkP-i-FeVvcXz1K-z
http://www.palaumusica.cat/ca/carlos-checa-josb_928783?fbclid=IwAR2mA3fCT5yDp1BYNIahf3Rq5jRkP-i-FeVvcXz1K-z
http://www.palaumusica.cat/ca/carlos-checa-josb_928783?fbclid=IwAR2mA3fCT5yDp1BYNIahf3Rq5jRkP-i-FeVvcXz1K-z
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6. El Gran Recapte 2020 en xifres

Tipus d'aliments Barcelona Girona Lleida Tarragona Total kg
LLET 1.490.580 108.698 56.748 160.578 1.816.604
PASTA 303.088 44.260 23.309 82.921 453.578
ARRÒS 299.009 38.872 11.970 33.153 383.004
GALETES VARIADES 63.216 15.926 26.111 16.359 121.612
FARINES 205.522 26.692 10.416 2.124 244.754
OLI OLIVA 27.180 15.814 2.775 5.695 51.464
OLI GIRA-SOL 111.169 29.164 18.885 -- 159.218
LLEGUMS SEC 209.390 30.241 8.040 65.890 313.561
LLEGUM CUIT 171.692 24.219 23.881 33.824 253.616
ALIMENTS INFANTILS 104.747 1.248 1.637 2.202 109.834
CARN I PEIX CONGELATS 160.859 -- 2.158 -- 163.017
OUS 139.823 -- -- -- 139.823
CONSERVES VEGETALS 71.879 13.660 26.385 6.520 118.444
CONSERVES PEIX 39.627 9.275 11.361 35.388 95.650
PRODUCTES HIGIENE -- 53.964 2.599 21.450 78.013
PATATES i CEBES 247.082 7.389 -- -- 254.471
SUCRE -- 8.082 10.992 51.384 70.458
BROU 122.292 12.632 25.608 9.036 169.568
EMBOTITS 27.706 -- -- -- 27.706
VARIS -- 8.750 -- -- 8.750

TOTAL 3.794.860 448.886 262.876 526.524 5.033.145

 
 

El Gran Recapte és una campanya 
clau pels bancs dels aliments. 
L’any 2020 el Gran Recapte va 
aconseguir uns excel·lents resultats 
gràcies al suport de la ciutadania: 
7.851.707 euros en donacions que 
s’han convertit en 5.033.145 quilos 
d’aliments per atendre a 250 mil 
persones arreu de Catalunya. Amb 
aquesta quantitat, hem pogut proveir 
a les entitats d’aliments bàsics, com 
la llet, l’oli o les conserves per un 
llarg període de temps. 
 
La pandèmia COVID-19 ens va obligar 
a reinventar la campanya massiva de 
recollida d’aliments i convertir-la en 
una campanya virtual de donacions. 
La ciutadania ho va entendre i aquest 
any tornarem a demanar que ens facin 
donacions, ja que tampoc podrem 
fer la tradicional recollida física 
d’aliments. 

Demanem a la ciutadania que faci 
una donació econòmica a la caixa 
dels supermercats i als petits 
comerços  o al web del Gran Recapte 
online, granrecapteonline.com, per 
tal de comprar i distribuir aliments. 
La campanya es transforma per 
minimitzar el risc de contagi i evitar la 
classificació dels ali ments recaptats.  
 
Les donacions econòmiques directes 
al Banc dels Aliments ens han 
permès, per primera vegada, adquirir 
en quantitats significatives carn, peix 
i ous, aliments d’alt valor nutritiu. Els 
Bancs dels Aliments aconseguim 
suficient fruita i verdura fresca, 
treballant per evitar el malbaratament 
dels excedents que es produeixen. 
 
Els productes bàsics que hem 
comprat aquest any són els següents:

Tipus d’aliments comprats per Gran Recapte

http://granrecapteonline.com
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7. L’any 2020 el Gran Recapte va aconseguir arreu 
 de Catalunya: 

8. Principals canals de recollida: com participar en 
 el Gran Recapte 2021

7.851.707 € 
en donacions

Aquestes donacions 
s’han convertit en 
5.033.145 quilos 

d’aliments

Aquests aliments 
va permetre atendre 

a 250.000 
persones

L’entusiasme 
participació de 

5.000 persones 
voluntàries

S’estima que 
un 22% de 

la població va 
participar donant 

aliments

Les donacions econòmiques ens permet, per primera vegada, 
adquirir carn, peix, ous, i aliments bàsics com la llet, 

l’oli o les conserves

PÀGINA WEB 
GRAN RECAPTE ON LINE

MERCATS I COMERÇ 
DE PROXIMITAT

SUPERMERCATS

WEBS DE LES DIFERENTS 
CADENES DISTRIBUCIÓ

Del 11 de novembre fins al 11 de 
desembre, es podran fer donacions a 
través de la web granrecapteonline.com 
  

Des del 19 al 27 de novembre es podran 
fer donacions monetàries a les caixes, a 
través d’un codi, en el moment que es 
pagui la resta de la compra. Els dies 19 i 
20, alguns punts de recollida amb més 
públic contarà amb la presencia de 
personal voluntari.

Aquest any el Gran Recapte arriba al 
comerç de proximitat a través d’una APP  
que permet fer donacions de forma molt 
senzilla, en només 3 clics, a través del 
dispositiu mòbil de la botiga. Totes les 
donacions realitzades es transformaran 
en aliments que seran gestionats i lliurats 
a una entitat propera.

De forma molt senzilla enviant  un 
donatiu  al codi  bizum del Banc dels 
Aliments 33596

On es podran fer donacions quan els 
clients facin la compra online

http://granrecapteonline.com
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7. Cadenes de supermercats que participen

Alcampo, Aldi, , Ametller Orígen, 
BonArea, Bonpreu-Esclat, 
Caprabo, Carre four, Carrefour 
Market, ,Condis, Consum, 
Covalco, Dia%, El Corte Inglés, 
FACSA Cadena de supermercats, 
Fragadis, GrosMercat, Hipercor, 
Supermercats JODOFI, Lidl, 
Makro, Masgrau, Mercadona, 
Mercats Municipals de Barcelona, 
Miquel Alimentació Grup, 
Montserrat Supermercats, 
NovaVenda, Plus Fresc, Roges, 
Simply Supermercados, Sorli 
Discau, Spar, Suma, Supercor, 
Superestalvi, Supermas, 
Superservis, Valvi, Veritas
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10.Què són els bancs dels aliments 
Els bancs dels aliments són organitzacions independents, apolítiques, 
aconfessionals i sense ànim de lucre, que tenen com a objectius 
principals lluitar contra el malbaratament recuperant excedents 
alimentaris i lluitar contra la pobresa, fent arribar els aliments recuperats, 
a persones en situació de precarietat alimentària del nostre entorn. 
 
Els Banc dels Aliments no distribueixen els aliments de forma directa als 
usuaris, sinó que proveeixen d’aliments a la xarxa d’entitats d’iniciativa 
social que els reparteix a les persones en situació de vulnerabilitat, 
derivades pels agents d’ajuda social públics i privats. Són aquests 
darrers els responsables d’avaluar les seves necessitats i de fer el seu 
seguiment.

      Els valors  
• La sostenibilitat, reduint el 
malbaratament alimentari al 
recuperar aliments vàlids pel 
consum humà, rebutjats al llarg de 
la cadena alimentària; aliments que, 
o bé tindran un destí diferent del 
de consum humà o bé, amb més 
probabilitat, seran destruïts, amb 
les conseqüències ambientals que 
suposa.
En aquest sentit, es contribueix a la 
fita establerta pel Programa General 
de prevenció i gestió de residus i 
recursos de Catalunya, que estableix 
l’objectiu de reduir en un 50% el 
malbaratament alimentari de cara 
a l’any 2020; deu anys abans, que 
l’establert en l’Assemblea General de 
les Nacions Unides, amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
(ODS).

• La solidaritat, redistribuint els 
excedents alimentaris recuperats, 
a persones en situació de 
vulnerabilitat per contribuir a 
garantir un dret fonamental com és 
el de l’alimentació i l’accés a una 
dieta suficient, segura i saludable 
per a tothom.

• L’equitat distributiva, els aliments 
han d’arribar a tothom que ho 
necessiti en igualtat de condicions 
i sense exclusions de cap mena. 
Aquest valor queda condicionat pels 
programes d’aliments que estigui 
acollida l’entitat que els reparteixi.

• La sensibilització i conscienciació 
sobre les situacions d’injustícia 
que es produeixen a la nostra 
societat, en especial les referides 
al malbaratament alimentari i la 
pobresa alimentària.

• La gestió fortament basada amb 
el voluntariat i el suport cívic o 
institucional que rebem.

• L’eficàcia en la gestió per tal 
d’optimitzar els recursos escassos 
dels quals disposem.

•La transparència en la gestió dels 
recursos.
 
Els principis d’actuació 
 
• La gratuïtat, els aliments es distri-
bueixen sense cap cost a les enti-
tats socials que actuen sense ànim 
de lucre.

• Qualitat dels aliments: el Banc 
garanteix que els aliments 
emmagatzemats i distribuïts arribin 
en òptimes condicions de consum a 
les persones a que van destinats.

• Donar suport a les entitats 
socials que conformen la xarxa 
de repartiment d’aliments, sobre 
seguretat i higiene alimentària, 
gestió logística d’aliments, formació 
en nutrició, ajuda en dotar-los de 
recursos per disposar de xarxa de 
fred...
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Més informació

Podeu trobar materials per a fer difusió 
(vídeos, fotografies, dossiers, imatges, etc…) 
sobre el Gran Recapte d’Aliments a Catalunya 
al següent enllaç:

Belén Giménez 
Banc dels Aliments de Barcelona 
93 346 464 404 - 670 27 80 61 
comunicacio@bancdelsaliments.org

Josep Maria Pagés 
Banc dels Aliments 
de les comarques de Girona 
607 216 180 
premsa@bagirona.org

Anna Maria Doladé 
Banc dels Aliments 
de les Comarques de Lleida 
973257612 
comunicacio@bancalimentslleida.cat  

Òscar Ologaray 
Banc dels Aliments de les comarques 
de Tarragona 
606423375
comunicacio@bancalimentstarragona.org

Xarxes socials

@GranRecapteAliments

@GranRecapte  
@BancAlimentsBCN 
 @BancAlimentsGir  
@bancalimentstgn

@granrecapte

 
www.granrecapte.com  
www.bancdelsaliments.org 
www.bancdelsalimentsgirona.org  
www.bancalimentslleida.cat 
www.bancalimentstarragona.org

https://www.dropbox.com/sh/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_H0oX-iu_KZc_Vwa?dl=0

10. Materials de difusió

http://comunicacio@bancdelsaliments.org
mailto:comunicacio%40bancdelsaliments.org?subject=
mailto:premsa@bagirona.org
mailto:comunicacio@bancalimentslleida.cat
mailto:comunicacio%40bancalimentstarragona.org?subject=
http://www.granrecapte.com/
http://bancdelsaliments.org
http://www.bancdelsalimentsgirona.org/
http://www.bancalimentslleida.cat/
http://www.bancalimentstarragona.org/
https://www.dropbox.com/sh/fqyinpfscmopku6/AABNkxvo6_H0oX-iu_KZc_Vwa?dl=0
https://www.facebook.com/GranRecapteAliments
https://mobile.twitter.com/granrecapte?lang=es
https://www.instagram.com/granrecapte/
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