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BALAGUER
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Molts pobles de la Noguera
van col·laborar el passat cap
de setmana en el Gran Re-
capte. A Ponts, entre diven-
dres i dissabte es van recollir
més de 1.100 quilos d’ali-
ments, una quantitat que gai-
rebé duplica la de l’any pas-
sat, amb tota mena de pro-
ductes d’alimentació, de ne-
teja i productes per a na-
dons. Potser la col·laboració
d’un grup de gent jove amb
la seua implicació a la reco-
llida va ajudar que fos tot un
èxit. Una vegada recollits
tots els aliments, van ser els
grups d’adolescents de Ponts
els que van col·laborar amb
Càritas Parroquial per fer els
diferents lots que seran re-
partits aquests dies per Cà-
ritas i els serveis socials.

A Balaguer, durant dissab-
te es van recollir 8.150 quilos
d’aliments (900 més que l’any
passat en un dia). La previsió
de l’organització era arribar
als 15.000 quilos. No obstant,

Voluntaris de Ponts preparant els aliments recollits per ser entregats a les famílies més necessitades de la població a través de Càritas Parroquial.

A. CUCURULLS

Un dels punts de recollida de Balaguer.
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GranRecaptealaNoguera
El Banc dels Aliments també va organitzar a la Noguera el Gran Recapte. Poblacions
com Ponts i Balaguer van ser de les més actives i van aconseguir prop de 20.000 quilos
d’aliments per a les famílies més necessitades de Balaguer, Ponts i la comarca

L’alcalde de Balaguer i altres regidors també hi van participar.
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durant tota la setmana es va
aconseguir recollir més de
18.034 quilos d’aliments. L’al-
calde de Balaguer, Josep Ma-
ria Roigé, i els regidors
d’Obres i Serveis, Miquel
Vendrell, i el de Cultura, Mi-
quel Aige, van visitar alguns
dels punts de recollida de la
ciutat, nou en total amb la

col·laboració d’uns 150 volun-
taris.

També el consell de la No-
guera i poblacions com Arte-
sa de Segre, Penelles, Àger
o Vilanova de l’Aguda, entre
d’altres, van organitzar el
Gran Recapte d’aliments
amb la participació d’un
gran nombre de voluntaris.


