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“No podem cobrir les necessitats”
 El president de l’entitat a Girona anuncia que, als supermercats, en el Gran Recapte de
l’any que ve es tornarà a la clàssica donació de productes

  



RAMON ESTÉBAN - GIRONA

La dis mi nució d’apor ta ci ons durant el Gran Recapte a Cata lu nya ha tin gut
les matei xes dimen si ons a la demar cació de Girona?
Ha estat més o menys igual que a la resta de Cata lu nya i també de l’Estat. A
tot arreu ha anat força igual. Estem par lant del 50%, apro xi ma da ment, en
relació amb l’any pas sat, que va ser extra or di nari perquè vam aug men tar un
30% en relació amb el 2019.

A què ho atri bu ei xen?

El que et diré és només una impressió. Després de par lar-ne entre els qua tre
bancs dels ali ments de Cata lu nya penso que, per un cos tat, la gent pre fe reix
donar ali ments que no pas quar tos. L’any pas sat sí que la gent va res pon dre
molt i molt bé perquè van enten dre que era un moment excep ci o nal, per la
qüestió del con fi na ment. Podríem dir que la fórmula excep ci o nal de l’any
pas sat no ser veix quan la situ ació es nor ma litza. Després, la ciu ta da nia
comença a estar una mica can sada de tants recap tes que es fan, prin ci pal -
ment a les superfícies comer ci als. I final ment, pot ser ha dis minuït el nivell
de soli da ri tat de la soci e tat civil perquè o bé està can sada de les con -
seqüències de la pandèmia o bé perquè pot ser acaba pen sant més en si
mateixa que no pas en els altres. Però bé, això és una apre ci ació.

De cara a l’any vinent, en quina fórmula estan pen sant?

Sem bla que tant a Cata lu nya com a la resta de l’Estat estem força d’acord a
fer-ho mixt: a les superfícies comer ci als es farà només recapte físic, però hi

Gómez, aquesta setmana al magatzem de l’entitat que presideix Q. PUIG. 
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haurà línies vir tu als ober tes (Bizum, i altres sis te mes) per fer apor ta ci ons
econòmiques.

La dava llada en el Gran Recapte es pro du eix, a més, en uns moments en
què aug men ten les neces si tats. Hi haurà pro ble mes per cobrir la
demanda?

Que no cobrim les neces si tats és evi dent. Abans de la pandèmia ateníem
30.000 per so nes i vam pas sar a 47.000. En els dar rers mesos, però, la xifra
ha bai xat un 10% per la reac ti vació econòmica. Tot i això, és una quan ti tat
molt ele vada i no cobrim neces si tats.

Es podrà com pen sar per una altra via, aquest dè�cit?

Mira, el Col·legi d’Engi nyers Agrònoms ha fet una crida a tots els engi nyers
(tant als que tre ba llen al camp com als de la indústria agro a li mentària)
perquè donin un cop de mà i apor tin més men jar. Del camp direc ta ment no
ho podem aug men tar gaire, però en la indústria agro a li mentària sí que hi ha
marge perquè es pugui incre men tar.

Resu mint, com es pre senta aquest hivern?

L’any pas sat, la Gene ra li tat ens va aju dar molt amb una apor tació extra or -
dinària per com prar ali ments. Si les admi nis tra ci ons con ti nuen sent sen si -
bles i ens aug men ten les aju des econòmiques, ales ho res es pal·liarà una
mica la situ ació, hi haurà menys pro blema. Ara, si ho hem de cobrir només
amb l’incre ment del que apor tin les indústries agro a li mentàries no cobri rem
les neces si tats.

NOTÍCIES RELACIONADES

    

El resultat discret del Gran Recapte encén les alarmes

É
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