
La Fundació Banc dels Aliments (www.bancdelsaliments.org) organitza per quart any consecutiu el Gran 

Recapte d’Aliments a Catalunya. 

Aquesta campanya tindrà lloc en diferents supermercats de recollida i en diferents torns gestionats per 

equips de voluntaris/es.  

 

Dates i horaris: 

Divendres, 29 de novembre, de 15.00h a 22.00h  i  Dissabte, 30 de novembre, de 10.00h a 22.00h 

 

Supermercats assignats al Voluntariat en família: 

 CAPRABO L’ILLA, MERCADONA (Trav. de les Corts), CONDIS (Trav. de les  Corts). 

 

Funció dels voluntaris 

1. Informar a les persones que entrin al supermercat que es realitza la campanya de recollida d’aliments. 

2. Lliurar una bossa de la campanya que, en sortir poden retornar-la amb els aliments que vulguin comprar 

(demanarem 5 famílies d’aliments: arròs, pasta, llegums, oli, llet) 

3. Recollir les bosses que tornin els clients. Agrair la donació donant un punt de llibre. 

4. Col·locar la bossa als contenidors que proporcionarà l’organització. 

 

 

 

INSCRIPCIÓ PER FER DE VOLUNTARI/A 

 

Nom i cognoms: _________________________ Edat _____ DNI _____________ Tel. _____________ 

Correu electrònic: ______________________________________ (Responsable amb qui contactar) 

Nom i cognoms: _________________________________ Edat _____ DNI ______________  

Nom i cognoms: _________________________________ Edat _____ DNI ______________  

Nom i cognoms: _________________________________ Edat _____ DNI ______________  

 

Marqueu amb una creu dia i franja horària que desitgeu (si us van bé diferents torns assenyaleu-los per 

ordre de prioritats, si voleu participar en més d’un torn també indiqueu) 

   

            DIV. de 15h a 18’30h                  DIV. de 18’30h a 22h    

    

            DIS. de 10h a 14’30h                  DIS. de 14’30h a 18.30h                     DIS. de 18.30h a 22h 

 

• Els voluntaris/es escolliu un horari de torn,  nosaltres us assignarem el supermercat (intentem agrupar-vos 

per famílies amb nens/es de la mateixa edat, nombre de persones necessàries en cada torn, nois i noies 

    de la mateixa edat ...  

 

• Menors de 15 anys han de participar acompanyats d’un adult. 

. 

•  Els nois/es de 15-17 anys que participin sols, hauran de presentar l’autorització paterna signada en el 

moment de la inscripció.  

 

 

 

Necessitem famílies voluntàries per al 
“Gran Recapte del Banc dels Aliments” 

 

30 de novembre i 1 de desembre 
29 i 30 de novembre 

Podeu lliurar la butlleta d’inscripció a la consergeria del Col·legi, o bé enviar un e-mail amb les dades que 
demana la butlleta  a: info@voluntariatenfamilia.org.   Termini d’inscripció: 9 de novembre de 2013.  

Per més  informació: www.voluntariatenfamilia.org  



AUTORITZACIÓ PATERNA (En/Na _____________________________________ amb DNI _______________, 

com a pare, mare o representant legal autoritzo a ____________________________________________ amb 

DNI _________________ a participar a l’activitat del  “GRAN RECAPTE DELS ALIMENTS ” els dies 29 i 30  de 

novembre de 2013 que organitza a Barcelona conjuntament el Banc dels aliments i el Voluntariat en família del 

Manyanet Les Corts. 

Barcelona __  __ de ______________ de 2013                          

 

      
    Signatura pare, mare/ o representant legal 
 
 
 

AUTORITZACIÓ PATERNA 

Aquesta autorització és imprescindible i obligatòria per a tots els nois/es de 15-17 anys que 
participaran sense l’acompanyament d’un adult. 
 


