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Voluntaris seleccionant aliments dissabte passat a la nau cedida per al Gran Recapte

SOLIDARITAT

Continua la tria
almagatzemdel
GranRecapte

ÀLEX GARCIA

BARCELONA Redacció

La xarxa de bancs d’aliments
d’Espanya ha aconseguit obtenir
en la campanya d’aquest cap de
setmana passat 14.000 tones
d’aliments, segons va informar
ahir la Federació Espanyola de
Bancs d’Aliments (Fesbal), que
agrupa aquestes organitzacions.
“És un 40%més del que havíem
previst”, explica José Antonio
Busto, el seu president, que va
agrair la feina feta aquests dies
pels 84.000 voluntaris mobilit-
zats per a aquesta campanya.
Catalunya, amb més de 3.000

tones, i Andalusia han estat les
comunitats que han aconseguit

mobilitzar un nombre més gran
de donants, potser perquè totes
dues fa més temps que celebren
aquest recapte ciutadana. En al-
tres comunitats, en canvi, era la
primera vegada que es duia a ter-
me una campanya que, en al-
guns casos, no ha passat de ser
una temptativa.
A la Comunitat de Madrid

s’ha arribat als 1,5milions de qui-
los, una xifra que l’organització
jutja molt positivament perquè
supera les seves expectatives,
que s’havien fixat en unmilió de
quilos. A la capital espanyola la
Gran Recogida –aquest és el
nom que ha rebut la campanya
arreu d’Espanya– s’ha desenvo-
lupat en 5.000 comerços. En al-
guns casos, com el deMadrid, la
campanya ha durat tres dies, des
del divendres 29 fins al dia 1 de
desembre, gràcies al fet que la lli-
bertat d’horaris ha permès pro-
longar-la a diumenge.
A Andalusia també s’ha fet

una provisió d’aliments impor-
tant. Per exemple, a Granada

s’han recollit 400.000 quilos, a
Sevilla 667.000, a Còrdova
300.000quilos. AGalícia, la cam-
panya ha recaptat, només a Vi-
go, 160.000 quilos d’aliments.
A Espanya hi ha 52 bancs, un

per província. Actualment aques-
ta xarxa proveeix organitza-
cions de base que faciliten que-
viures a prop d’unmilió i mig de
persones, segons les estimacions
de la Fesbal. Tota la xarxa gestio-
na durant l’any 104 milions de
quilos d’aliments, dels quals
propdel 20% –el percentatge va-
ria en funció de les comunitats–
procedeix de les donacions ciuta-
danes. Amb aquestes xifres, el
que s’ha recollit en la campanya
d’aquest cap de setmana signifi-
caria que al llarg d’aquests dies
s’ha aconseguitmés del 10%dels
aliments que la xarxa mou al
llarg de l’any.
Altres països europeus també

han celebrat la seva campanya
aquest cap de setmana. El banc
d’aliments italià ha recollit, se-
gons les estimacions de la federa-

ció d’aquell país, més de 9 mi-
lions de quilos. França, el país
ambmés tradició en aquesta jor-
nada, no ha facilitat dades.
Al seu torn, el banc d’aliments

de Portugal, que ha celebrat el
seu recapte durant tres dies, de
divendres a diumenge, ha acon-

seguit aplegar 2.700 tones de
queviures. A Portugal, segons
les dades de la federació de
bancs d’aliments d’aquell país,
481.000 persones reben queviu-
res de les organitzacions de base
adherides a la xarxa.
Els bancs d’aliments a Europa

gestionen al voltant de
388.000 tones cada any distribuï-

des a 5,4 milions de persones per
unes 32.000 associacions de base.
Malgrat que els aliments do-

nats pels ciutadans no arriben ni
a una quarta part del total d’ali-
ments quemouen els bancs d’ali-
ments al llarg de l’any, la seva re-
llevància cada vegada és més
gran perquè, d’una banda, els
bancs d’aliments han de donar
resposta a una demanda més
gran –de fet, en només un any, el
nombre de sol·licitants d’ali-
ments gratuïts s’han incremen-
tat en unes 100.000 persones a
Espanya– i, de l’altra, les aporta-
cions de l’administració estan en
risc, particularment els fons eu-
ropeus, que fins ara havien ga-
rantit aportacions anuals a tra-
vés d’un fons de la Política Agrà-
ria Comuna.
Aquest fons deixarà d’existir a

partir del 2015. Un exemple de
la importància d’aquesta decisió
europea és que 3.600 de les
12.000 tones que va distribuir el
Banc dels Aliments a Catalunya
el 2012 procedien d’aquests
fons. A partir del 2015, Europa
ha creat un fons dotat amb
3.500 milions per a cinc anys,
però més països voldran optar a
aquests ajuts, el reglament d’uti-
lització dels quals també canvia-
rà. Els bancs d’aliments veuen
amb molta preocupació aquests
canvis.c

]La feina a la nau de la Zo-
na d’Activitats Logístiques
del Prat cedida al Banc dels
Aliments per al Gran Recap-
te continuava ahir. De mo-
ment ja s’ha seleccionat mig
milió de quilos d’aliments
en aquesta planta on treba-
llen simultàniament tres
cintes. Els voluntaris sepa-
ren els aliments per tipus
de productes i els encaixen
per col·locar-los a la nau
contigua. Algunes d’aques-
tes caixes ja estan arribant
a les entitats de base que les
distribueixen a les famílies.
Aquesta mateixa feina s’està
duent a terme també en
altres punts de Catalunya
on es van habilitar magat-
zems. Per exemple, al Vallès
Occidental es van aconse-
guir reunir 23.500 quilos,
segons explica el coordina-
dor de la zona, Miquel Àn-
gel Rodríguez.

A Europa, Itàlia va
arribar als noumilions
de quilos de queviures
i Portugal en va
obtenir 2,7 milions

Els bancsd’aliments recapten
14.000 tones a totEspanya
Moltes comunitats
van celebrar la Gran
Recogida; Madrid va
aconseguir obtenir
un milió i mig de
quilos d’aliments

L’AjuntamentdeBlanespagaràel
rebutde l’aiguaapersonesnecessitades
SÍLVIA OLLER
Girona

Més enllà d’ajudar en el paga-
ment de la quota d’hipoteca o la
mensualitat del lloguer, cada ve-
gada hi ha més persones que es
dirigeixen aCàritas perquèno po-
den pagar serveis bàsics com la
llum, l’aigua o el gas. Conscient
d’aquesta situació, l’Ajuntament
de Blanes ha arribat a un acord
amb Càritas per garantir el sub-

ministrament d’aigua a persones
que no poden pagar el rebut. La
iniciativa, pionera a Catalunya,
pretén que persones i famílies
que passen per una situació de
vulnerabilitat o exclusió social
puguin continuar gaudint
d’aquest servei bàsic i necessari.
També se’n podran beneficiar les
persones que visquin en pisos
ocupats.
De moment, l’Ajuntament ja

ha donat el vistiplau perquè s’ins-

tal·lin 14 comptadors, dels quals
sis ja estan en funcionament. Els
restants estan en procés de mun-
tatge, que previsiblement culmi-
narà aquesta setmana. L’acord,
signat divendres passat entre
l’Ajuntament i Càritas, preveu
que el comptador solidari s’ins-
tal·li a nom de l’entitat benèfica.
“Això és d’aquesta manera per-
què, per poder instal·lar un comp-
tador, és necessari un contracte
de lloguer o tenir l’habitatge en

propietat, circumstància que no
es pot complir quan es tracta de
pisos ocupats”, expliquen des del
Consistori.
La factura de l’aigua també va

a nom de Càritas, encara que qui
pagarà l’import del rebut és
l’Ajuntament, gràcies a les parti-
des socials. El Consistori pot pa-
gar una part o la totalitat de l’im-
port del rebut en funció de l’anàli-
si socioeconòmica de cada famí-
lia, feta pels serveis socials.
L’Ajuntament de Blanes ha desti-
nat en concepte de mediació so-
cial i assistencial una partida en
el pressupost d’aquest any de
217.000 euros.
Els ajuts tenen una duradamà-

xima de sis mesos, període a par-

tir del qual l’Ajuntament tornarà
a analitzar la situació econòmica
de cada família. En funció d’això,
prorrogarà o suspendrà la sub-
venció.
Gràcies a la instal·lació d’aques-

tamena de comptadors d’aigua, a
més a més s’evita la manipulació
il·legal de les instal·lacions. Se-
gons fonts de l’Ajuntament, l’em-
presa Aigües de Blanes, SA té de-
tectats almenys uns 50 casos en
què l’usuari manipula el compta-
dor, ja sigui perquè no pot pagar
o per actes de picardia. La compa-
nyia avisa els llogaters quan en
detecta algun cas, i els alerta que
tenen deu dies per regularitzar la
situació o contactar amb serveis
socials.c


