Convocatòria de premsa
Gran Recapte d’Aliments a Catalunya

NECESSITEM 20.000 VOLUNTARIS!
•

Els Bancs dels Aliments necessiten 20.000 voluntaris a supermercats i
mercats arreu de Catalunya, per a celebrar la sisena edició del Gran
Recapte

•

Una campanya protagonitzada per destacats actors anima a fer-se
voluntari els propers dies 28 i 29 de novembre

Barcelona, 30 de setembre de 2014.El proper dijous 2 d’octubre, a les 11:00h a la seu de la Fundació Banc dels
Aliments de Barcelona (c/ Motors,122) es presentarà als mitjans la campanya
de crida de voluntariat per a la propera edició del Gran Recapte.
Amb una campanya protagonitzada per destacats actors i sota el lema “Tu el
pots fer més gran”, Toni Albà, Marta Marco, Fermí Reixach, Blanca Portillo,
Queco Novell, Paul Berrondo i Lluís Soler animen als ciutadans a sumar-s’hi al
Gran Recapte per poder fer-ho possible.
La campanya de recollida s’organitza per sisè any consecutiu amb la finalitat
de donar resposta a la precarietat alimentària de les persones més
necessitades de Catalunya. L’objectiu d’enguany és assolir els 20.000 voluntaris
que es van aconseguir l’any passat. L’organització espera superar la quantitat
recollida a l’edició anterior. Però per a aconseguir-ho, el més important és
comptar amb l’ajuda del màxim de voluntaris arreu de Catalunya, a on es
calcula que més d’un milió i mig de persones viuen en risc d’exclusió social.
La Fundació Banc dels Aliments necessita grups de 10-15 voluntaris a cada
punt de recollida (a més de 2000 punts a mercats i supermercats de
Catalunya) amb un coordinador que en serà l’encarregat del punt mentre duri
la recollida els dies 28 i 29 de novembre.

A la roda de premsa hi assistiran el president del Banc dels Aliments de
Barcelona Sr. Eduard Arruga junt amb altres representants dels Bancs del
Aliments.

Presentació nova campanya voluntaris Gran Recapte 2014
Dia i Hora: Dijous 2 d’octubre a les 11 h
Lloc: Fundació Banc dels Aliments de Barcelona
c/ Motors 122, 08040 Barcelona.
Es prega confirmar assistència a:
Premsa Banc dels Aliments
Belén Giménez comunicacio@bancdelsaliments.org
Tel. 93 346 44 04

