Dossier de premsa
25 anys de lluita contra el malbaratament alimentari i la fam d’aquí

La Fundació Banc dels Aliments de Barcelona compleix enguany 25 anys d'ajut als més
necessitats. Aquesta Fundació benèfica, independent i sense ànim de lucre té com a objectiu
lluitar contra el malbaratament alimentari i contra la fam d'aquí.
Amb motiu d'aquest aniversari, el Banc dels Aliments, comptant amb l'ajut dels seus voluntaris i
dels seus col·laboradors (empreses, institucions, persones privades...), organitzarà un acte
institucional el dia 25 de juny, a més de diferents actes a través de les demarcacions de Barcelona
per tal de fer arribar el seu missatge, al màxim de gent possible: “La solidaritat també és un
important motor de l'economia”.
Gràcies a la tasca de més de 180 voluntaris, el 2012 són més de 120.000 persones que arreu de les
comarques barcelonines es poden beneficiar cada mes de l'ajut del Banc dels Aliments de
Barcelona (aquesta xifra era de 70.000 el 2009) a través de 325 entitats beneficiàries.
El primer Banc d'Aliments va ser creat a Phoenix (Arizona) el 1966, per iniciativa de John Van Engel.
El 1984 es va crear el Banc d'Aliments de París, el primer a Europa, i el 1987 es va crear Fundació
Benèfica Banc dels Aliments de Barcelona, per Jordi Peix i Massip, el primer Banc a Espanya.
Actualment hi ha 245 Bancs a 19 països d'Europa, dels quals en trobem 53 a Espanya, un per cada
provincia.
Actualment el Banc dels Aliments de Barcelona està presidit per Antoni Sansalvado i la feina
desenvolupada al si de l'estructura es podria resumir a través del concepte de “Cadena Solidària”.
De fet, gran part de la feina del Banc és de recuperar, gestionar i distribuir aliments que no es
poden comercialitzar, però que encara són comestibles, evitant d'aquesta manera que siguin
destruïts. Així doncs, aquesta “Cadena Solidària” lluita contra el malbaratament dels aliments i
permet fer-los arribar a la gent que ho necessiti més.
Pel que fa a la seva organització, el Banc dels Aliments de Barcelona té 10 delegacions a les
comarques barcelonines que permeten crear més proximitat, tenir accés a més entitats receptores
i d'aquesta manera fer arribar aliments a més gent necessitada. La proximitat creada pel Banc a
través de les entitats receptores permet generar un clima de confiança (o un vincle) amb la gent
que es veu cada vegada més desamparada i per a qui és difícil demanar ajuda. Tot i això, el Banc
dels Aliments de Barcelona està vivint, avui en dia, el moment més crític des de la seva creació.
Les xifres parlen per si mateixes. Quan el 2009, van ser 70.000 persones qui es van beneficiar de

l'ajut alimentari, el 2011, van ser més de 114.000 persones que van accudir a entitats receptores del
Banc dels Aliments per tal de rebre aliments proporcionats des del Banc. Cada vegada més,
trobem gent que veuen com les seves prestacions socials s'acaben.
Els aliments i donacions que arriben al Banc dels Aliments de Barcelona provenen de diferents
fonts. En primer lloc són les empreses del món agroalimentari que fan arribar al Banc els seus
excedents. També ho fan les cadenes de supermercats, que guarden a part productes que no
poden ser comercialitzats i que són encara comestibles, i també entreguen les minves de les seves
plataformes logístiques. Es recuperen també aliments frescos de Mercabarna, es transforma fruita
en sucs i es distribueix fruita i hortalisses de retirada.
Des del món empresarial cal destacar que també es fan donacions financeres pel funcionament
del Banc i que s'organitzen campanyes de recollida d'aliments a través dels seus empleats. Les
persones privades fan també donacions d'aliments a través de la Web del Banc (“Dóna Aliments
Online”).
Davant de l'emergència i de la situació d'exclusió social que estan patint moltes persones en la
nostra societat, el Banc dels Aliments organitza regularment campanyes de recollida d'aliments
(“Gran Recapte”, “El Tió Solidari”, “Envia la Fam a la Porra”...) que serveixen per tal de fer una
crida a la solidaritat més massiva al conjunt de la societat.
La pobresa a Catalunya creix dia rere dia. Situacions d'exclusions socials van creixent cada
vegada més i ja es pot parlar de situació límit. A Catalunya, 20% de la població viu ja en situació
de pobresa i la gent es veu obligada a batallar cada vegada més per no perdre l'habitatge, però
també abans de tot per poder menjar. Per aquestes raons, una entitat social, com el Banc dels
Aliments està aquí per evitar que tanta fragilitat superi uns certs límits i que els problemes
estructurals o econòmics de les famílies no impedeixin la més mínima necessitat per a qualsevol
persona: el dret a una alimentació suficient i saludable, dret que recull la Declaració dels Drets
Humans.

Dades històriques del Banc dels Aliments de Barcelona

1ª etapa
Seu: C/ Bofarull, 11 – Barcelona
Durada: 1988-1997
Activitat:

1988

1997

Tones d’aliments

227

1.026

Empreses donants

29

132

Entitats receptores

64

237

1.500

45.000

Voluntaris

18

36

Valors dels aliments (milions d’euros)

0,4

2,57

Activitat:

1998

2000

Tones d’aliments

1.251

2.050

Empreses donants

161

201

Entitats receptores

253

244

44.000

47.000

36

41

3,11

4,63

Persones beneficiàries

2ª etapa
Seu: Passeig de Torras i Bages, 154 – Barcelona
Durada: 1998-2000

Persones beneficiàries
Voluntaris
Valors dels aliments ( milions d’euros)

3ª etapa
Seu: C/ Sardenya, 372 – Barcelona
Durada: 2001- Setembre de 2004
Activitat:

2001

2003

Tones d’aliments

2.084

2.138

Empreses donants

240

332

Entitats receptores

246

275

48.000

55.525

45

56

5,45

5,28

Persones beneficiàries
Voluntaris
Valors dels aliments ( milions d’euros)

4ª etapa
Seu: C/ Motors, 122 – Barcelona
Durada: Gener de 2004
Activitat:
Tones d’aliments

- Setembre de 2004
Gener – Setembre de 2004
1.869

Empreses donants

340

Entitats receptores

281

Persones beneficiàries
Voluntaris
Valors dels aliments

57.000
57
4,67

(en milions d’euros)

5ª etapa (actual)
Seu: C/ Motors, 122 – Barcelona – reformes i remodelació
Inici: Octubre de 2004
Durada: 10 anys renovables
Activitat:
Tones d’aliments

2011
10.162

Empreses donants

320

Entitats receptores

311

Persones beneficiàries
Voluntaris

114.816
200

Dades Banc dels Aliments del 2011
Durant l'any 2011el Banc dels Aliments ha comptat amb la col·laboració de 200 voluntaris, que hi
han dedicat prop de 72.000 hores. Ha comptat també amb 320 empreses donants, que juntament
amb el programa de la Unió Europea, han aportat 10.161.769 quilos d'aliments recollits i distribuïts a
311 entitats receptores que han donat suport a 114.816 beneficiaris i beneficiàries.
El Banc dels Aliments compta amb diversos programes: la xarxa del fred, el programa de fruites i
hortalisses de retirada de mercat, la transformació de fruita en sucs, la recollida de producte fresc
a Mercabarna, el programa d’Ajut de la Unió Europea als més desafavorits, el programa Escoles i
les recollides entre treballadors d’empreses.
La Fundació Banc dels Aliments treballa juntament amb 320 empreses per donar resposta a la fam
d’aquí des de la lluita contra el malbaratament alimentari. Durant el 2011 han donat aliments:
181empreses industria alimentària, 15 plataformes logístiques, 3 transformació sucs, 21 fruita i
Hortalissa retirada (SERMA), 49 Mercabarna, 13 altres bancs, 11 empreses no alimentaries, 10
operacions quilo, 4 hotels, 1 fira- Barcelona degusta i 15 d’altres tipus.
Aliments

2010

2011

Recollits al Banc dels Aliments

4.493.848 kg

5.414.789 kg

Programa Ajut Unió Europea

3.751.157 kg

4.746.980 kg

Total quilos gestionats

8.245.005 Kg

10.161.769 kg

Per a ampliar informació, reportatges i entrevistes contactar amb:
Premsa Banc dels Aliments
Laia Guinjoan comunicacio@bancdelsaliments.org
Denis Pereta rrpp@bancdelsaliments.org – 673 455 282
Tel. 93 346 44 04
Visita’ns a:
http://www.bancdelsaliments.org/
http://www.facebook.com/BancDelsAliments
Twitter: @BancAlimentsBcn @granrecapte2011
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