
 

 

GRAN RECAPTE 2022 

Manresa 

S’acosta el Gran Recapte i després de la Pandèmia es la primera 

vegada que ho fem de manera presencial en la majoria de 

supermercats de Manresa. 

La situació de pobresa es cronifica i augmenta la quantitat de 

persones que necessiten suport per poder menjar. 

Des de la Fundació del Convent de Santa Clara estem fent un 

acompanyament a les famílies a les que ajudem, i som conscients 

de la gravetat del moment. Per això demanem suport i ajuda a tots 

els que vulguin sumar-se i donar-nos un cop de ma. Amb el Gran 

Recapte aconseguim fer arribar un plat de menjar a moltes 

persones i famílies amb nens i amb ancians. 

Necessitem pels dies 25 i 26 de novembre voluntaris per fer torns 

als supermercats de Manresa i Carrefour de Sant Fruitós. Poden 

apuntar-se en franges horàries: 

De 9 a 12   - de 12 a 15  - De 15 a 18  de 18 a 21 

Si algú pot o vol ser coordinador amb disponibilitat completa, 

també pot proposar-lo. 

1. Carrefour C/ ALvar Altó de Manresa  

2. Carrefour Sant Fruitós Ctra de Berga   

3. Aldi 2 de Maig 64 9 a 21 

4. Aldi Ctra de Vic 251  

5. Bon Preu Esclat Pujada Roja 



6. Caprabo del Passeig  

7. Caprabo C/Barcelona  

8. Plusfresc Passeig de  

 

Els voluntaris poden enviar un e-mail a 

voluntarismanresa@gmail.com indicant nom i cognom, 

disponibilitat d’horari per cobrir franges i lloc al que pot anar. 

També un telèfon de contacte 

Demanem a les escoles, Associacions de pares i mares de les 

escoles, Associacions i empreses de Manresa , que ens donin 

suport i facin una crida entre alumnes, famílies, treballadors, 

clients. 

Actualment la Plataforma dels aliments de Manresa atén cada 

mes 800 famílies de Manresa, I des de el Magatzem distribuïdor 

dels aliments de Pirelli arribem a 25 entitats de 6 Comarques que 

fan distribució d’aliments. 

Gràcies. Infinites gràcies 
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