
MÉS ENLLÀ DEL 
GRAN RECAPTE

En què consisteix l’experiència?
A través d’un documental els joves van descobrir com funciona el sistema de
distribució d’aliments des del productor fins al consumidor, quins hàbits de
consum tenim i els protocols que tenen les grans superfícies de venda
d’aliments. Més tard mitjançant enquestes al carrer van cerciorar molts dels
continguts del documental.
Finalment i com a servei vam participar al Gran Recapte del Banc d’Aliments
els dies 30 de novembre i 1 de desembre.

Etapes:
1. Aprenentatge: 24 de novembre- Visionat del documental i realització

d’enquestes
2. Preparació i Execució del servei: 24 de novembre- Establiment de torns

pel gran recapte. 30 de novembre i 1 de desembre- Realització del servei
3. Avaluació i reconeixement: 15 de desembre, valoració amb el grup de

joves.
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Qui participa? 
Els agents del projectes són els Joves (15 i 16 anys) i educadors de l’Esplai
Espurnes, hi col·laboren tots els veïns que van a comprar als punts de
recollida d’aliments, el promotor és el Banc d’Aliments, en el marc de la seva
campanya “El gran recapte”, i els beneficiaris totes aquelles persones que
tindran accés als aliments recollits, i la societat en general.

Què es pot aprendre?
• Funcionament de la distribució d’aliments, des del productor al

consumidor.
• Hàbits i costums dels consumidors i grans superfícies de venda

d’aliments.
• Mesures es prenen amb els excedents o sobrants
• Alternatives més justes i sostenibles en la distribució d’excedents i dels

aliments en general.
• Associacions que treballen en aquest àmbit com el Banc d’aliments.

Quin servei es fa?
Recollida d’aliments durant dos dies- 30 de novembre i 1 de desembre de
2012.

Per què és rellevant?
Creiem que és important perquè tot i que el menjar és quelcom tan essencial 
tenim poc coneixement de com es produeix i quin és el camí que fa fins 
arribar a nosaltres. Tampoc som conscients de com es distribueix i que es fa 
amb els sobrants i excedents. Creiem que el grup de joves ha après alguns 
conceptes bàsics i si més no, ara tenen més consciència respecte aquest 
tema. 
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Qui realitza el projecte?  
Esplai Espurnes
El Grup d’Esplai Espurnes és una associació juvenil sense afany de lucre,
ubicada en el barri de La Plana d’Esplugues de Llobregat que treballa com a
entitat educativa en el temps de lleure amb infants i joves, des de fa 30 anys.
Un espai de convivència i desenvolupament personal que pretén formar
l’individu segons uns valors definits en els quals creiem i que transmetem dia
a dia a través de les nostres activitats.
Més informació a: http://www.esplai‐espurnes.org/

Altres centres i entitats que participen del projecte:
Fundació Banc dels Aliments
El Banc dels Aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense 
ànim de lucre, que té com a objectiu lluitar contra la fam d’Aquí, evitar que 
els aliments consumibles però no comercialitzables siguin destruïts i, 
finalment, fer-los arribar a les persones més necessitades del nostre entorn 
més immediat.
Tota l’acció del Banc dels Aliments es basa en la gratuïtat dels aliments que 
reben i en la seva distribució justa a través de les entitats benèfiques que 
atenen als beneficiaris finals. Això es duu a terme gràcies al treball de més de 
140 persones, la gran majoria voluntàries.

Més informació a: http://www.bancdelsaliments.org/

Localització:
Esplugues de Llobregat
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