NOTA DE PREMSA
Barcelona, 25 d’abril de 2014

ELS BANCS DELS ALIMENTS D’ESPANYA I D’EUROPA CELEBREN LES SEVES
REUNIONS ANUALS
•
•

Representants de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona assistiran al XIX Congrés
FESBAL que tindrà lloc a Saragossa del 24 al 26 d’abril.
Per la seva banda, del 25 al 27 d’abril la ciutat francesa de Lió acollirà la trobada anual de la
FEBA.

XIX Congrés de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL)
Durant els dies 24, 25 i 26 d’abril Saragossa acollirà el XIX Congrés FESBAL. A més de col·loquis i grups
de treball on els bancs membres podran intercanviar experiències i iniciatives, dissabte al matí tindrà
lloc l’Assemblea General Ordinària de la Federació. La FESBAL fou creada l’any 1996 i està formada per
55 bancs d’aliments que compten amb un total de 2.000 voluntaris estables. L’any 2013 el conjunt de
bancs d’aliments membres de la FESBAL van recollir 115.000 tones d’aliments que es van distribuir a
través de 7.500 entitats socials a més d’1,4 milions de beneficiaris.
Trobada anual de la Federació Europea de Bancs d’Aliments (FEBA)
Per la seva banda, un total de 80 bancs -membres i potencials membres de la FEBA- de 26 països
europeus es reuniran a Lió del 25 al 27 d’abril en la trobada anual de la FEBA per compartir
experiències sobre bones pràctiques, aprovisionament, recollida d’excedents, transformació de
productes frescos en aliments de llarga durada, integració de persones desafavorides, etc. També es
presentarà el portal web “Ideas that feed” impulsat per la FEBA, en col·laboració amb la Xarxa Global
de Bancs d’Aliments (GFN) i la Fundació Stavros Niarchos, i que permetrà als bancs membres de la
FEBA i de la GFN intercanviar sus experiències. La FEBA, fundada el 1986 per les federacions de bancs
d’aliments de França i Bèlgica, aplega 256 de bancs d’aliments de 21 països europeus. L’any 2013 més
de 400.000 tones d’aliments (uns 800 milions d’àpats) van ser distribuïts a 5,7 milions de persones a
través de 31.000 entitats socials, gràcies al treball de 14.000 persones, de les quals 13.000 són
voluntaris.
Enllaços d’interès:
www.bancodealimentos.es
www.eurofoodbank.org
www.banquealimentaire.org
www.ideasthatfeed.org
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