NOTA DE PREMSA
Barcelona, 15 octubre del 2014

EL BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA INCREMENTA LA DISTRIBUCIÓ DE PRODUCTE FRESC
 L’any 2013 el 30% dels aliments distribuïts a través del Banc dels Aliments van ser
fruites, verdures i sucs
 La recuperació i distribució de producte fresc contribueix a la lluita contra la
precarietat alimentària del nostre entorn i contra el malbaratament alimentari
Des de l’any 1945, el 16 d’octubre es celebra el dia Mundial de l’Alimentació, commemorant la creació de la
FAO, l’Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l’Alimentació. És un dia que respon a l’objectiu de
conscienciar sobre la necessitat de trobar mesures per millorar en la lluita contra la fam i la degradació
ambiental, a més de conscienciar sobre la importància d’aconseguir una alimentació equilibrada, suficient i
saludable.
Avui, dimecres 15 d’octubre, a la seu del Banc dels Aliments, s’ha organitzat un seminari col·loqui que ha
versat sobre aquesta temàtica. El seminari, presentat pel President del Banc dels Aliments de Barcelona,
Eduard Arruga i Valeri i la cap del Departament de Qualitat i Seguretat Alimentària, Teresa Bros, ha comptat
amb la participació d’ Abel Mariné, catedràtic emèrit de Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la UB,
amb una ponència “Alimentar-se bé en temps de crisi”; la Dra. Meritxell Girvent, professora de Nutrició de la
UPF, que ha parlat sobre el “ Dret a l’ alimentació equilibrada” i la Sra. Mireia Medina, Subdirectora
d’Indústries i Qualitat Agroalimentària de la DG d’Alimentació, Qualitat i Industries Agroalimentàries del
DAAM, que ha incidit en els “Aliments frescos en els bancs dels aliments, SERMA”
Tot i que en els inicis els Banc dels Aliments distribuïen d’una manera majoritària aliments secs, això ha anat
canviant en els darrers anys i des de fa uns quinze anys el Banc dels Aliments recupera i distribueix producte
fresc a través de les seves entitats receptores, per tal de millorar l’alimentació, ja que els productes frescos
tenen un alt valor nutricional i ajuden a proporcionar una alimentació més equilibrada.
El producte fresc
La recuperació i distribució d’aliment fresc (fruita, verdura i sucs) és possible en bona part als programes de la
Unió Europea, vehiculats a través del Servei de Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA) del
Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de
Catalunya, que dóna ajuts als productors pels excedents de producció. L'any 2013 van ser 274 -el 80% del
total- les entitats receptores del Banc dels Aliments que es van beneficiar d’aquests programes. La legislació
vigent estableix que aquests aliments han de ser distribuïts gratuïtament a través d'entitats benèfiques. També
s’han de sumar les aportacions dels majoristes de Mercabarna, que col·laboren amb el Banc des de fa més
de 12 anys.
EVOLUCIÓ TONES DE FRUITA I VERDURA REBUDES A TRAVÉS DEL SERMA
2012
2013
2014

489 tones
1.653 tones
1.839 tones (fins octubre)

PROGRAMA CONVERSIÓ DE FRUITA EN SUC
480.000 litres de suc de fruita (previsió 2014)

El programa de minves (recuperació d’estocs dels mercats i supermercats)
El Banc dels Aliments va iniciar l’any 2010 el programa de minves que consisteix en recuperar excedents
alimentaris de cadenes de supermercats i mercats municipals, i és un canal idoni per a la recepció i
distribució de producte refrigerat. Actualment hi participen més de 19 proveïdors (principalment cadenes de
supermercats) en 503 botigues. Aquests aliments arriben a 196 entitats i l’any 2013 es van recuperar 1.157
tones.
La xarxa de fred
Per a fer possible la gestió del producte refrigerat i congelat, el Banc dels Aliments s’ha dotat en els últims
anys dels recursos necessaris per poder assumir la gestió d’aquests excedents conservant la cadena de fred.
Això obliga a disposar de la logística adequada per a la seva recollida i distribució (bosses, vehicles
isotèrmics, cambres frigorífiques, neveres...), i dissenyar rutes de repartiment per tal que el producte arribi a les
entitats receptores amb garanties òptimes per al consum. El Banc dels Aliments dóna suport a les Entitats de
la seva xarxa que per falta de recursos no poden efectuar la recollida o no disposen de capacitat
d’emmagatzematge. El Banc assumeix 25 rutes de repartiment i ha cedit 88 cofres congeladors.
Les instal·lacions a la seu del Banc
A nivell d’instal·lacions, la seu Banc dels Aliments va inaugurar enguany una nova cambra frigorífica amb una
capacitat per a 65 pallets (70 m2 i 198 m3) en el congelador i per a 24 (25 m2 i 72 m3) en l'avantcambra.
Aquesta millora garanteix que el producte fresc donat per la indústria agroalimentària sigui gestionat
adequadament i arribi a les entitats benèfiques en òptimes condicions per al consum.
LA XARXA DE FRED EN DADES
416.000 quilos d’aliments refrigerats repartits (any 2014)
25 rutes
151 entitats
El Banc dels Aliments de Barcelona és una fundació benèfica privada, sense ànim de lucre que lluita contra
la pobresa i el malbaratament per un món més just. En aquests moments el Banc atén a 153.000 beneficiaris.
Aquesta dada ens recorda el que fem i també el que ens queda per fer, ja que la lluita contra la fam és
constant.
*Podeu trobar les presentacions de la jornada col·loqui d’avui en el següent enllaç:
https://www.dropbox.com/sh/1rst0k4karwujrs/AABGj5EClXk8QeiBQ0flHTHaa?dl=0
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