Èxit d’assistència a la trobada entre el Banc dels Aliments i les seves 310
entitats receptores
EL BANC DELS ALIMENTS, MITJANÇANT LES ENTITATS RECEPTORES, ATEN A
110.000 PERSONES AMB NECESSITATS ALIMENTÀRIES A CATALUNYA


A l’acte d’avui han assistit 319 persones de diferents organitzacions i
entitats que representen un total de 2.890 voluntaris.



Segons un estudi de la FAO, els europeus llencem a les escombraries
280 kg de menjar a l’any, 90 kg provenen de les llars.



Es preveu que pel 2012 el Programa d’Aliments de la UE redueixi el seu
pressupost. Dels 74,7 milions d’euros que va rebre Espanya durant el
2011, a 18 milions per l’any vinent.

Barcelona, 17 d’octubre de 2011.- La trobada organitzada aquest matí per la
Fundació Banc dels Aliments i les seves entitats receptores ha resultat un èxit
total d’assistència. Al saló d’actes de l’Institut de la Mercè s’han aplegat unes
319 persones provinents de les entitats receptores, representant a 2.893
voluntaris.
Amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la Alimentació (16 d’octubre) i
del Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa (17 d’octubre), el
President de la Fundació, els Sr. Antoni Sansalvadó, ha recordat que l’objectiu
principal del Banc és contribuir a la millora de la qualitat de vida de les
persones. Així mateix, ha reivindicat que per a sortir de la crisis tots hem de
col·laborar no només mitjançant solucions econòmiques, si no a partir de la
solidaritat i de la confiança amb els altres.
A l’acte també hi ha assistit el Sr. Paco Muñoz-Gutiérrez, de la Oficina de Medi
Ambient de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha facilitat als
assistents dades i conceptes claus sobre el malbaratament dels aliments.
Per exemple, cal destacar que segons un estudi de la FAO, a la UE llencem a
l’any 280 kg de menjar. D’aquest total, 90 kg provenen de les llars i 19 kg de les
xarxes de distribució alimentàries. El Sr. Muñoz-Gutiérrez ha destacat com a
raons del malbaratament, entre d’altres, les estratègies comercials que ens
porten a adquirir aliments innecessaris; la manca d’informació a les etiquetes o,
raons psicosocials, com que servim racions generoses o que no està ben vist
aprofitar el menjar.
Tot i que encara hi ha molt per treballar en aquest àmbit, el Sr. Muñoz-Gutiérrez
ha volgut recalcar que actualment els polítics tenen més consciència d’aquest
problema. Per això existeix una petició del Parlament Europeu per a que al
2013 sigui l’any del Malbaratament Alimentari.
A continuació, el Director de la Fundació, el Sr. Pere Pujadó ha parlat sobre la
dimensió del Banc i ha actualitzat les dades de la xarxa d’entitats. Segons

l’Anuari del Tercer Sector, durant el 2009 a Catalunya van haver-hi un total de
245.000 voluntaris. Les 310 entitats que participen a la xarxa de distribució del
Banc dels Aliments de Barcelona sumen uns 4.700 voluntaris, que juntament
amb els 158 que hi col·laboren directament al Banc, atenen a unes 110.000
persones amb necessitats alimentàries a la demarcació de Barcelona.
Sobre els aliments recollits, el Sr. Pujadó a recalcat que durant els 9 primers
mesos de 2011, el Banc ha assolit 3.580.000 kg, un 16,6% més que durant l’any
anterior. Es preveu que es tanqui l’any amb un total d’uns 5,2 milions de kg, uns
700.000 més que al 2010. Gràcies a l’esforç fet per la Fundació per a recaptar
aliments a empreses i escoles, el Banc ha recollit uns 100.000 kg aquest any.
A més a més, de les 123.459 tones que va rebre Espanya al 2011a través del
Programa Europeu d’Ajut als Desafavorits, a Catalunya li corresponen unes
9.559 tones que un cop repartides entre els 4 Bancs d’Aliments arriben a uns
159.000 beneficiaris. A la província de Barcelona es distribueixen 6.318 tones.
Sobre les novetats del Programa d’Aliments (PEAD) de la UE pel 2012, el Sr.
Sansalvadó ha avançat que es preveu que la UE realitzarà una reducció de la
inversió. Durant els últims anys, la UE ha destinat anualment uns 480 milions
d’euros a repartir entre els països adherits al programa. Espanya, que ocupa la
tercera posició en el rànquing, va rebre al 2011 un total de 74,7 milions d’euros.
Tot i que encara no està confirmat, és possible que per l’any vinent l’Estat
Espanyol rebi de la UE 18 milions d’euros destinats principalment a la
recuperació d’excedents alimentaris.
En el cas que es compleixin els pitjors pronòstics, el Sr. Sansalvadó ha avançat
que els governs de Catalunya i Espanya destinaran ajudes per a compensar-lo,
ja que en paraules del mateix president “Per desgràcia, estem de moda”. Així
mateix, s’està treballant amb la Coordinadora Catalana de Fundacions per
trobar estímuls en la desgravació a entitats i fundacions.
Finalment, s’ha recordat als assistents que l’objectiu del Gran Recapte dels
pròxims 25 i 26 de novembre és aconseguir 800.000 kg d’aliments i, per aquest
motiu caldrà la participació d’uns 7.000 voluntaris.
Per a ampliar informació, reportatges i entrevistes contactar amb:
Premsa Banc dels Aliments
Laia Guinjoan comunicacio@bancdelsaliments.org
Tel. 93 346 44 00
Premsa You & Me MKT
Yolanda Llamazares – Carme Barceló yolanda@youandmemkt.com
carmeb@youandmemkt.com
Tel. 669 561 607 (Yolanda) 649.983.686 (Carme)
Visita’ns a:
http://www.bancdelsaliments.org/
http://www.facebook.com/BancDelsAliments
Twitter: @BancAlimentsBcn
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