El Gran Recapte d’Aliments
Els alumnes de 3r d’ESO estem treballant al llarg de la Unitat
temporal 2 la distribució desigual de la riquesa i dels
recursos que hi ha al món, així com les conseqüències que
deriven d’aquestes desigualtats, com ara que una sisena part
de la població mundial passa gana. També hem conegut la
importància dels bancs d’aliments a Catalunya.
El Banc dels Aliments ha distribuït durant del 2020 més de 15
milions de quilos d’aliments que han arribat a 262 mil
persones a través de 636 entitats receptores; també es van
distribuir 275 mil àpats cuinats durant el confinament, entre
d’altres accions.
Amb la pandèmia de la COVID-19 els Bancs dels Aliments han
vist augmentar un 40% la seva demanda. L’escenari post
COVID-19 sembla indicar que l’emergència social derivada de
l’emergència sanitària i del fre de l’activitat econòmica,
comportarà que moltes persones tinguin dificultats per a
cobrir les necessitats bàsiques.
Per aquest motiu hem organitzat una recollida d’aliments a
l’escola amb la qual col·laborarem amb el Gran Recapte
d’aliments, dins de la campanya que recull aliments a
Esplugues per distribuir-los a la gent que més ho necessita.
La campanya de recollida d’aliments es durà a terme els dies
1, 2 i 3 de desembre de 8:15 h a 8:45 h a les 4 entrades de
l’escola.
Els alumnes, en arribar a l’escola, podran dipositar els
aliments que hagin portat a unes caixes grans que trobaran a
totes les entrades. Ateses les precaucions per la situació de
pandèmia no hi haurà cap alumne de 3r d’ESO per fer
personalment la recollida. Podran resoldre els dubtes o
qüestions que tinguin amb els directors, coordinadors o
mestres que trobaran a les entrades.

Alguns dels aliments que s’aconsella recollir són: oli,
conserves, llet, llegums, pasta, arròs i cereals.
La COVID ha deixat a milers de famílies en situació de
precarietat alimentària i, aquest any més que mai, ens
agradaria comptar amb la seva participació.
Moltes gràcies per la seva col·laboració! Cada aliment compta!
Alumnes i tutors de les classes Atlàntida, Canigó i Verdaguer
de 3r d’ESO

