El Banc dels Aliments de Girona agraeix a la societat gironina les a prop
de 560 tones d’aliments aconseguides en el Gran Recapte.
Un cop fet el recompte dels diners aconseguits en el Gran Recapte que va tenir lloc del
16 de novembre al 16 de desembre, i establerta la seva equivalència en quilos de
productes alimentaris, a més també les donacions físiques al magatzem del Banc
durant els mateixos dies, el resultat final ha superat les 564 tones d’aliments per al
Banc dels Aliments de Girona.
Aquestes donacions virtuals s’han realitzat a través dels caixers de les principals
cadenes alimentaries, supermercats, botigues i mercats municipals, a més de les
donacions de empreses, entitats, i particulars realitzades principalment a traves dels
canals virtuals del propi Banc, dels establerts al efecte per la Federació Catalana de
Bancs dels Aliments (FECATBAL) i la “ Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL)”
Aquestes tones d’aliments aconseguits suposen més d’un 31 % més dels que
s’obtingueren en el 2019, i un record absolut, durant els 12 anys que els bancs catalans
porten organitzant el Gran Recapte i en els 32 anys de funcionament del Banc de
Girona en relació a qualsevol tipus de recapte.
Cal destacar la importància d’aquest resultat donada les característiques en que s’ha
fet el recapte: de forma virtual i sense voluntaris per evitar qualsevol tipus de contagi.
Ha estat una novetat per exigències de la pandèmia de la que no hi havia seguretat de
quin seria el resultat; però la solidaritat ciutadana ha sabut estar a l’altura de les
circumstàncies permetent superar totes les expectatives.
A més aquesta importància encara és més palesa donat que els prestatges del
magatzem havien quedat pràcticament buits, després del gran esforç realitzat durant
els primers sis mesos de pandèmia per satisfer les necessitats derivades del 33 %
d’increment de famílies que precisen ajuda alimentària i que ha passat d’unes 31.000
persones a principis d’any a més de 42.000 actualment. També perquè aquest resultat
garanteix el subministre de productes bàsics, fins a la propera primavera, a les 88
entitats socials que reben aliments del Banc dels Aliments de Girona, que son les que
els fan arribar a les famílies necessitades.
Per tots aquests motius el Patronat i els voluntaris del Banc dels Aliments de les
Comarques de Girona expressen el seu agraïment a tots els que han fet possible
aquest resultat: al equip de voluntaris de Catalunya i Girona que han preparat i
coordinat tota la logística del Gran Recapte; al personal de caixa de supermercats,
botigues i mercats municipals on s’han realitzat donacions virtuals; i a totes les
empreses, entitats i particulars que han efectuat donatius. Tot plegat demostra un cop
més que la societat catalana en general i la gironina en particular és solidaria; i que
sap respondre com cal quan les circumstàncies ho requereixen. Amb aquestes
premisses el Banc des Aliments de Girona encara amb un cert optimisme la seva tasca
en el 2021, malgrat els efectes socials de la pandèmia.

