| Societat | 31

EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 3 D’OCTUBRE DEL 2014

Crida del Banc dels Aliments
per trobar 20.000 voluntaris
a El sisè Gran Recapte muntarà 2.000 punts de recollida de menjar el divendres 28 i el dissabte 29
de novembre a Els col·laboradors ja s’hi poden apuntar a través de la pàgina web de l’entitat
Sònia Pau
BARCELONA

Els magatzems dels quatre bancs dels aliments
que actuen a Catalunya
continuen buidant-se ràpidament per intentar cobrir les necessitats alimentàries de les famílies
sense recursos. Els responsables dels bancs ja
tornen a estar en plena feina per començar a organitzar el Gran Recapte, la
recollida d’aliments més
gran que es fa cada any i
que es farà el divendres i el
dissabte 28 i 29 de novembre. La maquinària interna, tot i que no es vegi, ja
va a tot gas i ahir es va fer
una crida per assolir els
20.000 voluntaris –5.000
més que l’any passat– necessaris per cobrir els
2.000 punts de recollida
durant dos dies.
Des d’ahir mateix els
interessats a participarhi ja es poden registrar

com a voluntaris o com
a coordinadors a través
del web www.granrecapte.com. Per a la demarcació de Lleida, però, per donar-se d’alta de voluntari
cal enviar un correu electrònic a info@bancdelsaliments.cat. “Estem convençuts que arribarem
als 20.000 voluntaris”, va
afirmar el president del
Banc dels Aliments de Barcelona, Eduard Arruga. I hi
va afegir: “Estem en mans
de la solidaritat i de la generositat dels ciutadans.”
És el sisè any consecutiu que s’organitzen dos
dies de Gran Recapte per
donar resposta a les urgències alimentàries de
les persones més necessitades. Arruga no va voler
donar cap objectiu sobre
el total d’aliments a recaptar i va recordar que
fa un any es van recollir
més de tres milions de
quilos d’aliments bàsics.
Com sempre, es demana-

ten col·laboradors per estar en els 2.000 punts de
recollida de mercats i supermercats, i a partir de
dissabte mateix també
se’n necessitaran per classificar els aliments que
aniran arribant a la seu de
cada banc. Ja l’any passat
es va aplicar un sistema de
classificació que va facilitar que les caixes sortissin
a partir de dilluns mateix

Les frases
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“Els voluntaris
constitueixen
el pont que uneix
els que poden
ajudar i els que
necessiten ajuda”
—————————————————————————————————

“Estem en mans
de la solidaritat
i la generositat
dels ciutadans”
Eduard Arruga
PRESIDENT DEL BANC DELS
ALIMENTS DE BARCELONA
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ran sobretot aliments
nutritius de llarga durada i fàcils de distribuir,
com ara llegums, conserves de peix, llet i oli.

Tu el pots fer més gran
és el lema de la campanya,
que anima els ciutadans a
apuntar-se de voluntaris.
Hi participen els actors

Blanca Portillo, Lluís Soler, Toni Albà, Queco Novell, Fermí Reixach, Paul
Berraondo i Marta Marco.
D’una banda, es necessi-

cap a les entitats que són
les que s’encarreguen de
fer-les arribar a les famílies sense recursos.
Empreses de transport, de serveis gràfics,
de càtering i d’embalatge
també col·laboren perquè
tot l’engranatge del Gran
Recapte pugui funcionar
en ple rendiment. ■

Angoixa entre les entitats
per la reforma fiscal
a Més de 45.000

associacions estarien
obligades a declarar
l’impost de societats

S.P.
BARCELONA

Una de les preocupacions
que els últims mesos tenen a sobre de la taula els
responsables de moltes
associacions és la reforma fiscal i del mecenatge
que prepara el govern de
l’Estat. En cas d’aprovarse la reforma fiscal, ja
aprovada pel govern espanyol i que ara s’està tramitant al Congrés dels Diputats, totes les entitats no
lucratives estaran obliga-

des a presentar l’impost
de societats, amb independència de la seva activitat i volum pressupostari. Una novetat que pot
convertir-se en un obstacle molt gran per a la gestió, sobretot en el cas d’associacions petites.
Suport
Associatiu
–l’entitat de Fundesplai
que s’encarrega de donar
assessorament a més d’un
miler d’organitzacions del
tercer sector– va celebrar
ahir una jornada per plantejar aquest i altres canvis
i obligacions que comportarà per a les entitats la reforma fiscal. Hi van participar la gerent de Suport
Associatiu, Núria Valls; el
diputat de CiU Carles

Campuzano, responsable
de temes socials dins del
grup parlamentari, i l’advocat Diego Artacho. “Una
prova de la preocupació és
que les places que es van
oferir es van omplir de seguida”, va indicar un portaveu dels organitzadors.
Es calcula que més de
45.000 associacions resultaran afectades greument
per aquests canvis legislatius. Actualment, les entitats més grans ja l’han de
presentar, però les petites
que no fan cap activitat
econòmica no en tenien
fins ara cap obligació. La
gerent de Suport Associatiu va explicar que per a
moltes no suposarà haver
de pagar a Hisenda, però sí

Un moment de la jornada sobre l’afectació de la reforma fiscal en el tercer sector ■ EL PUNT AVUI

que la gestió serà molt més
complicada que no pas
ara. “Per a les associacions formades per voluntaris i amb pocs recursos,
sobretot provinents de les

quotes dels socis i dels donatius, suposarà una dificultat important”, va
plantejar. Seria el cas
d’entitats culturals, veïnals, socials, de mares i

pares, de lleure i clubs esportius, que podrien ser
sancionades per l’agència
tributària si al final no presentessin la declaració de
l’impost de societats. ■

