
 
 
Gran Recapte d’aliments els dies 30 de Novembre 1 de desembre del 2018 
 
De nou arriba la crida de la Fundació Banc d’Aliments. Des del Consell de Càritas Arxiprestal 
de Manresa us fem arribar la informació i us animem a participar-hi a través de dues 
modalitats. 
 

- Càritas serem coordinadors d’un supermercat. Us animem a inscriure-us telefonant al 
938721542 o escrivint un Mail a caritasmanresa@caritasmanresa.cat donant el vostre 
nom i cognoms, edat, DNI, i  telèfon. 
 
Indicant les franges horàries que us anirien be i ens posarem en contacte amb 
vosaltres. 
 

- També us podeu inscriure directament a la web del Gran recapte. 

https://www.granrecapte.com/ca/voluntariat/ 
 

 
Des de fa un parell d’anys Càritas va unificar el servei de rebost d’aliments a la Plataforma 

d’Aliments de la ciutat, derivant-hi les persones ateses  que es troben en situació de major 

pobresa i vulnerabilitat en el nostre entorn i que necessiten d’aquesta ajuda. 

Animem els voluntaris de Càritas així com a tothom qui vulgui participar-hi, a inscriure’s. 
Aquest recapte s’afegeix a les recollides que periòdicament es realitzen al llarg de l’any a les 
parròquies  i que  es fan arribar directament a la Plataforma dels Aliments de la Fundació de 
Santa Clara. 
 
 ENS FA REFLEXIONAR! 
 
És cert que hi ha aliments de sobres al món i al nostre entorn més immediat però estan mal 
distribuïts. La responsabilitat de la distribució equitativa és de tota la societat i sobretot de 
l’Administració a la qual reclamem de fa anys el paper regulador que li correspon. El seu paper 
de lideratge és indiscutible perquè es cobreixin els mínims universals en alimentació, de la 
mateixa manera que es cobreixen en sanitat i educació 
 
La realitat ens posa damunt la taula una situació de precarietat alimentària per les persones en 
risc d’exclusió, per donar resposta a aquesta situació, mentrestant ens cal abastir el rebost i 
ens obliga a donar resposta a les crides solidàries. 
. 
 
 
QUÈ ENS PREOCUPA?. Doncs diferents incerteses que no s’acaben d’esvair: 
 
- Per què no es fa el gran recapte directament als productors i en canvi es promociona a la 
sortida del grans supermercats?, llevat d’algunes excepcions, no estem engruixint el negoci 
dels grans, pagament d’IVA a les administracions,  amb l’excusa d’alimentar els petits? 
 
- Certament hi ha empreses que en alguns recaptes han ofert duplicar en volum allò que s’hagi 
recaptat, però per què no es fa el mateix en el Gran Recapte? També és cert que durant l’any 
hi ha molts supermercats de Manresa i Comarca que donen els seus excedents al Banc 
d’Aliments, però per què no es promou una recollida continuada i una distribució més eficaç? 
 
- Per què cal anar fent esforços puntuals tan mediàtics (la Mitja Marató, el Gran 
Recapte,...) si les necessitats són uniformes durant tot l’any? 
 
- Per què les  retallades a l’estat del benestar es fan en allò més bàsic: l’educació, la salut, el 
treball, l’habitatge, l’alimentació, i en canvi no s’ha mirat prim en els grans beneficis? 
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