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16.623 tones  
d’aliments  
distribuïts

d’aliments recuperats  
per evitar el malbaratament,  
que inclouen:

8.114.000 kg

de producte fresc
4.583.000 kg

d’aliments comprats  
per un import de 741.862 €

753.000 kg 

d’aliments que cada dia entren  
i surten del BdA 
(equivalents a 4 tràilers) 

74.000 kg

112.994 persones que  
han rebut aliments
(mitjana anual)

realitzades per 40 persones  
del programa de treballs en  
benefici de la comunitat (TBC)

2.708 hores

aliments aconseguits  
en el Gran Recapte 

3.002.000 kg
(882.000 € acumulats  
en els últims 6 anys)  

198.000€ d’IVA suportat

que acullen, al mateix temps,  
99 entitats i ajuden 31.072 persones 
(27,5% del total del BdA)

20 agrupacions
alimentària dels beneficiaris  
cobert pel BdA, cosa que suposa  
147 kg d’aliments  
rebuts per persona/any

30,3% de la dieta

de llet persona/mes 
El BdA ha comprat els litres necessaris  
per complementar les donacions  
i assolir aquest objectiu 

3,25 litres

310 entitats  
d’iniciativa  
social

Altres dades  
d’interès
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Durant l’exercici de 2019 hem dis-
tribuït aliments a les 310 entitats 
socials col ·laboradores que han 
atès 112.996 persones de mitjana 
mensual, una xifra una mica su-
perior a la de l’any anterior, que 
trenca la tendència decreixent 
que portàvem des de 2014, en el 
moment de la sortida de la crisi.

La major part dels aliments dis-
tribuïts els recuperem després 
d’haver estat exclosos dels dife-
rents circuits comercials, en la 
nostra constant lluita per a evitar 
el malabaratament alimentari. 

En els últims vuit anys,  
del 2012 al 2019, hem recu-
perat més de 60.000 tones 
d’aliments perfectament 
aprofitables per al consum 
humà. Si s’haguessin 
destruït, s’haurien emès a 
l’atmosfera 2.993,1 tones 
de CO2 eq.

D’altra banda, enguany s’ha 
treballat en la reflexió conjunta 
amb Càritas i Creu Roja, per a 
avançar a fer efectiu el dret a 
l’alimentació, un objectiu que 
veiem realitzable a Catalunya 
amb la implementació de la ren-
da garantida de ciutadania. La 
reflexió es va fer pública en la 
Jornada pel  Dret a l’Alimentació, 
en què es van definir diverses lí-
nies d’actuació conjunta. Tot això 
s'esdevé en un context en què els 
recursos disponibles, inclosos els 
de les administracions públiques, 
estan lluny de cobrir les necessi-
tats de l’ampli col ·lectiu de perso-
nes vulnerables que es troben en 
situació de pobresa i risc d’exclu-
sió social a Catalunya.

Tenim també nous reptes, als 
quals ens enfrontem amb il ·lu-
sió. El nostre Banc dels Aliments 
assumeix l’Agenda 2030 per al 
Desenvolupament Sostenible que 
ha adoptat l’Assemblea General 

de l’ONU. En aquest sentit, estem 
treballant directament en cinc 
dels disset objectius per al desen-
volupament sostenible (ODS):

1. Fi de la pobresa
2. Fam zero
10. Reducció de les  
 desigualtats
12. Consum i producció  
 responsables
13. Acció climàtica

Un any més, la publicació de la 
nostra Memòria anual em brinda 
l’oportunitat d’agrair a totes les 
persones que formem part del 
Banc la seva dedicació i col ·labo-
ració desinteressada, així com a 
totes les empreses i organismes 
públics que ens ajuden perquè el 
nostre projecte segueixi cada ve-
gada més viu.
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Roser Brutau i Basté 
Presidenta del Banc dels Aliments  
de Barcelona
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ELS NOSTRES PRINCIPIS

EL FUNCIONAMENT DELS BANCS DELS ALIMENTS:

El Banc dels Aliments de Barce-
lona (BdA) és una fundació inde-
pendent, apolítica, aconfessional 
i sense ànim de lucre, que té com 
a objectius principals lluitar con-
tra el malbaratament recuperant 
excedents alimentaris aptes per 
al consum humà i lluitar contra la 
pobresa, fent arribar els aliments 
recuperats a persones en situa-
ció de precarietat alimentària del 
nostre entorn.

El BdA no distribueix els aliments 
de forma directa als usuaris, 
sinó que proveeix d’aliments a 
la xarxa d’entitats d’iniciativa 
social que els reparteixen a les 
persones en situació de vulne-
rabilitat, derivades pels agents 
d’ajuda social públics i privats. 
Són aquests darrers els respon-
sables d’avaluar-ne les seves 
necessitats i de fer-ne el seu 
seguiment.

El BdA fonamentalment acon-
segueix aliments, els distribu-
eix a entitats socials i utilitza 
els recursos de què disposa 
per regular les entregues d’ali-
ments al llarg de tot l’any. Els 
aliments s’aconsegueixen per 
tres vies: la lluita contra el mal-
baratament, les donacions i el 
programa subvencionat per la 
Unió Europea.

Repartits en 34 països 
(Global Food Banking 
Network)

Bancs al món
934

Agrupats en la Federació 
Espanyola (FESBAL)  
145 milions de quilos distribuïts
1.050.684 persones ateses 
7.216 entitats receptores  
3.211 persones voluntàries

Bancs a Espanya
55

Agrupats en la Federació 
Catalana (FECATBAL)  

25 milions de quilos distribuïts
194.090 persones ateses

616 entitats receptores
387 persones voluntàries

Bancs a Catalunya
4

ELS BANCS D’ALIMENTS AL MÓN

Bancs a Europa
421 

Repartits en 29 països agrupats 
en la Federació Europea (FEBA) 

800 milions de quilos distribuïts
9’3 milions de persones ateses

45.700 entitats receptores

•  Recullen i recuperen aliments mitjançant diferents canals d’entrada.
•  Emmagatzemen aliments i actuen com a reguladors davant els dèficits d’infraestructura  

de les entitats socials.
•  Estableixen programes de sortida d’aliments en funció de les característiques i especificitats 

d’aquests aliments.
•  Distribueixen els aliments de forma gratuïta i equitativa a les entitats interessades en rebre 

les diferents tipologies d’aliments, establint acords amb elles. Les entitats d’iniciativa social 
s’hi adhereixen en funció de la seva especialitat (de consum –menjadors socials, berenars i 
esmorzars infantils, residències i pisos tutelats– o de repartiment en lots o per selecció), de 
les seves capacitats de repartiment o consum i de la seva disponibilitat d’infraestructures 
d’emmagatzematge i conservació en fred o congelat.
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L’òrgan de govern de la 
Fundació és el Patronat, 
format pels membres 
següents: 

Patronat

Presidenta
Roser Brutau i Basté

Vicepresident
Ramon Guàrdia i Massó

Secretari
Lluís Saura i Lluvià  
(no patró)

Director
Lluís Fatjó-Vilas  
(no patró/voluntari)

EL NOSTRE EQUIP

VOLUNTARIS FIXOS
2019
2018
2 0 1 7
2016
2015
2014
2013
2012
2 0 1 1
2010
2009
2008

ANYS

254
243
224
213
221
219
181
196
2
136
92
76

NOMBRE DE VOLUNTARIS

(73 dones, un 29% del total) 

PERSONES 
CONTRACTADES12 

(5 dones, un 42% del total)

TREBALLADORS EN BENEFICI  
DE LA COMUNITAT (TBC)*40

* Gràcies a un acord amb el Departament  
de Justícia de la Generalitat

 6 Aprovisionament i indústria alimentària
 5 Aliments UE
 8 Presidència i direcció
 7 Minves supermercats
 20 Mercabarna
 14 Gestió amb empreses no alimentàries
 59 Logística, magatzem i transport
 13 Escoles
 26 Distribució i atenció a les entitats
 29 Delegats comarcals
 3 Qualitat i seguretat alimentària
 16 Comunicació i campanyes
 10 Administració i gestió econòmica
 13 Assessorament, estudis i arxiu històric
 21 Manteniment i serveis auxiliars
 4 Informàtica (manteniment d'equips)

PERSONES 
VOLUNTÀRIES254

Vocals
Josep M. Bonmatí i Pérez
Alfons Carner i Suñol
Lluís Carulla i Font
Antoni Llorens i Tubau
Javier Riera-Marsà i Bonmatí
María Viñas Pich
Jaume Pagès i Fita
David Murillo i Bonvehí

Temps invertit  
pels voluntaris

115.526 
hores de treball 
Equivalent a 66 persones a jornada completa

Temps invertit  
pels TBC

2.708 
hores de treball 
Equivalent a 1,6 persones a jornada completa
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LOGÍSTICA
 El Departament de 
Logística recepciona 
els aliments, els 
emmagatzema i els 
reparteix donant suport  
a la infraestructura de les 
entitats d’iniciativa social. 
També estableix rutes 
d’entrega del producte 
fresc i refrigerat amb 
vehicles isotèrmics.

21

ORIGEN DELS ALIMENTS

CANALS D’ENTRADA  
D’ALIMENTS

1

Magatzems  
i transport
Magatzem  
del carrer Motors  
de Barcelona

Mercabarna

ZAL

2

LOGÍSTICA 

CANALS D’ENTRADA D’ALIMENTS
Són la via d’entrada dels aliments al BdA, bé a través dels programes 
d’aprofitament (Mercabarna, supermercats, indústria agroalimentària, 
restauració) o bé a través de les campanyes de donació (Gran Recapte,  
"La fam no fa vacances", gran recollida de llet, etc.).

Recuperació d’excedents  
per evitar el malbaratament 20192018 %
Fruita i verdura procedents de la retirada  
de mercat (SERMA) 2.588 2.748 6,2%

Indústria alimentària 2.699 2.019 -25,2%

Mercabarna 1.256 1.303 3,7%
Excedents de supermercats  
(minves, 552 botigues) 1.700 1.410 -17,1%

Transformació de fruita en suc 905 532 -41,2%
Altres canals (fires, plataformes logístiques  
i intercanvi amb altres bancs d’aliments) 13 102 684,6%

SUBTOTAL TONES 9.161 8.114 -11,4%

Donacions rebudes
Gran Recapte 3.094 3.002 -3,0%

Compres 941 753 -20,0%

Campanyes ("La fam no fa vacances" i altres) 560 323 -42,3%

Empreses 59 46 -22,0%

Escoles 64 76 18,8%%

Altres canals menors d’entrada 101 5 -95,0%

Compres FESBAL 0 221 -

SUBTOTAL TONES 4.819 4.426 -8,2%

Total tones d’aliments  
gestionats pel Banc 13.980 12.540 -10,3%

Total tones programa UE  
(FEAD) 3.848 4.083 6,1%

Total tones d’aliments  
entrades al Banc 17.828 16.623 -6,8%
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PROGRAMES  
DE REPARTIMENT

TIPOLOGIA D’ENTITATS

Des del Departament de Distribució 
s’estableixen els programes de sortida 
d’aliments en funció de les característiques i 
les especificitats de cada producte (sec, fresc, 
refrigerat/congelat, especificitats dietètiques…) 
i del nombre de persones ateses per cada 
entitat, procurant dur a terme uns programes 
de distribució justa i equitativa i complint 
amb les normatives vigents de seguretat 
alimentària.

3

El Banc dels Aliments no atén directament els 
usuaris, sinó que ho fa a través d’una xarxa 
d’entitats socials a les quals els serveis socials 
deriven a les persones en situació de vulnerabilitat. 
Aquestes entitats reben les diferents tipologies 
d’aliments en funció de la seva especialitat  
(de consum –menjadors socials, berenars i 
esmorzars infantils, residències i pisos tutelats–  
o de repartiment en lots o per selecció), de les seves 
capacitats de repartiment o consum i de la seva 
disponibilitat d’infraestructures d’emmagatzematge 
i conservació en fred o congelat.

La tasca del Banc dels Aliments de Barcelona 
és possible gràcies al treball coordinat entre 
tots els agents que formen part de la cadena 
de distribució d’aquests aliments: empreses, 
organismes, administració i entitats socials. 

4

3

PROGRAMES  
DE SORTIDA

4

ENTITATS 
RECEPTORES

Producte sec
Lots
Campanyes (Gran Recapte...)
Minves (excedents de supermercats)
Unió Europea

Producte fresc
SERMA
Mercabarna 
Minves (excedents de supermercats)

Productes refrigerats 
o congelats 
Xarxa de fred
Minves (excedents de supermercats)

Productes adaptats  
al perfil de l’usuari 
Lactants 
Intoleràncies (aliments sense gluten)
Complements dietètics 

Altres programes 
Esmorzars i berenars 

Persones beneficiàries

beneficiaris  
mensuals  
(mitjana anual)112.994 

(*) Les entitats poden tenir diverses activitats

Repartiment
Lots d’aliments256
Autoserveis amb assignació 
prèvia de punts

19

Consum

Pisos d’acollida

Residències30 

Esmorzars i berenars38

Menjadors20 
122

infants lactants  
0-2 anys 

5.097 
adults 

107.897 

7



APROFITANT ALIMENTS

El Banc dels Aliments de Barcelona és una entitat pionera en la lluita contra el malbaratament. Es va fundar 
l’any 1987 amb la intenció d’aprofitar els excedents alimentaris i donar resposta a la situació de precarie-
tat alimentària en l’entorn més immediat. L’activitat del Banc dels Aliments de Barcelona està enfocada a 
aconseguir recuperar el màxim d’aliments possible gràcies a l’eficàcia logística i als diferents programes 
d’aprofitament que es duen a terme.

El BdA de Barcelona duu a terme 
des de l’any 2010 el programa 
de recuperació de minves a 552 
supermercats de les diferents 
cadenes de distribució. Les min-
ves són aliments (sovint frescs) 
que, pel fet de tenir una data de 
caducitat molt propera, ja no són 
aptes per a la venda.

Per regular aquesta activitat, el 
BdA té establerts convenis de 
col ·laboració amb les principals 
cadenes de distribució d’aliments 
i mercats municipals. L’entrega 
es fa a través d’una xarxa d’enti-
tats d’iniciativa social.

Excedents de 
supermercats  
(minves, 552 botigues)

L’entrada d’aliments en els ma-
gatzems del banc es comple-
menta amb els que ens arriben 
procedents, en menor grau que 
en els casos anteriors, d’una 
sèrie d’entitats que col ·laboren 
amb nosaltres, com són els ex-
cedents d’aliments procedents 
de fires, d’algunes plataformes 
logístiques i de l’intercanvi 
amb altres bancs d’aliments 
d’Espanya.

Des de l’any 2002 el BdA recupe-
ra i aprofita les minves de fruita 
i verdura que es produeixen a 
Mercabarna. Persones voluntàries 
fan una tasca manual i molt 
laboriosa de recollida, triatge, em-
magatzematge i distribució dels 
aliments frescos.

La distribució es fa per recollida 
directa de les entitats socials 
interessades amb possibilitats 
de consum (menjadors socials 
o residències) o de repartiment 
immediat, atesa la curta vida útil 
d’aquests productes.

Mercabarna

1.303.000 kg

Aquest és un projecte iniciat l’any 
2010 conjuntament amb el sector 
agrari. Es va crear per tal de trans-
formar la fruita de retirada d’ex-
cedents en sucs en els moments 
àlgids de la producció.

És un procés que s’inicia amb la 
transformació dels excedents de 
fruita de Catalunya, provinents 
de la retirada del mercat per 
l’Organització de Productors de 
Fruites i Hortalisses (OPFH), i que 
finalitza amb l’elaboració de sucs 
naturals que es distribueixen de 
forma gratuïta entre les persones 
en situació de vulnerabilitat.

Transformació  
de fruita en suc

Fruites i verdures 
procedents de retirades 
de mercat (SERMA)

L’Organització de Productors 
de Fruites i Hortalisses (OPFH), 
a fi de mantenir l’equilibri de 
producció en el mercat, d’acord 
amb la normativa d’assigna-
cions que marca el Ministeri 
d’Agricultura, fa arribar els 
productes excedents als bancs 
d’aliments de tot Espanya per 
tal que puguin ser aprofitats, 
ja que es troben en bon estat i 
són consumibles.

2.748.000 kg 2.019.000 kg

Indústria  
alimentària

En el procés productiu de la in-
dústria alimentària es produeixen 
aliments que, per diverses raons, 
excedeixen la capacitat del seu cir-
cuit. Les motivacions van des d’una 
puntual sobreproducció amb dificul-
tat de comercialitzar-la abans de la 
data de consum preferent o de ca-
ducitat fins a defectes en el disseny 
de l’envàs o de l’empaquetatge.

El BdA gestiona la recuperació 
d’aquests aliments i els aprofita dis-
tribuint-los a les entitats socials de 
repartiment o consum d’aliments 
que atenen les persones en situació 
de vulnerabilitat.

1.410.000 kg 532.000 kg 102.000 kg

Altres canals  
d’entrada

QUANTITATS RECUPERADES

En l’exercici 2019 se n’han recuperat un total de 8.114.000 kg.
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BANC DELS ALIMENTS DE BARCELONA

MALBARATAMENT DONACIONS UNIÓ EUROPEA
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Evolució de l’entrada  
d’aliments segons 
la seva procedència 
en els darrers anys

Des del Departament de Qualitat i Seguretat 
Alimentària i en coordinació amb l’Agència Ca-
talana de Seguretat Alimentària, el Banc dels 
Aliments supervisa els aliments que es recap-
ten, s’emmagatzemen i es distribueixen per tal 
que arribin en perfectes condicions a les entitats 
que els entreguen a les persones beneficiàries. 

Periòdicament es fan controls de qualitat orga-
nolèptica dels aliments rebuts, de la data límit 

de consum dels aliments, controls de tempera-
tura, controls per assegurar l'emmagatzematge 
en les condicions requerides i, també, de les 
instal ·lacions i prestacions de les entitats recep-
tores homologades pel BdA. 

Es manté l’ordre i la higiene a les zones del 
magatzem, i es vetlla per la bona pràctica del 
personal del magatzem mitjançant normes i 
protocols de procediment.

QUALITAT I SEGURETAT ALIMENTÀRIA
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DEPARTAMENT DE DISTRIBUCIÓ  
I RELACIÓ AMB LES ENTITATS
El model de distribució d’aliments ofereix l’accés a una ajuda en alimentació, mentre el dret a 
l’alimentació no estigui garantit a tota la ciutadania. Des del Banc dels Aliments de Barcelona 
promovem un model de distribució:

•   Seguiment, suport i 
assessorament a les 
entitats receptores. 

•   Transmissió de material 
didàctic relacionat amb 
qüestions de seguretat 
alimentària i nutrició.

•   Oferiment de tallers  
formatius sobre nutrició.

•   Intercanvi de bones 
pràctiques i experiències.

•   Assessorem  en processos 
d’agrupació d’entitats i 
models d’elecció lliure 
d’aliments.

•  En gestió logística i d’estocs.

•   Facilitem material pedagò-
gic sobre protocols  
de seguretat alimentària.

•    En la tramitació dels pro-
cessos d’acceptació perquè 
les entitats s’adhereixin als 
diferents programes de 
repartiment que oferim.

IMPULSEM
•    Taules de treball territorial 

amb trobades periòdiques 
entre els diferents agents.

•   Un model d’agrupació 
d’entitats i elecció lliure 
d’aliments.

•   Magatzems territorials  
reguladors per optimitzar  
la logística.

DONEM SUPORTCOMPARTIM  
CONEIXEMENT

Garantim el bon funcionament i el compliment dels compromisos d’actuació signats per 
cadascuna de les entitats mitjançant un procés d’acceptació basat en uns requisits propis  

i fent visites periòdiques de seguiment i suport a totes les entitats.

LA NOSTRA MISSIÓ LA DUEM A TERME TREBALLANT EN XARXA  
AMB LES ENTITATS D’INICIATIVA SOCIAL I DE MANERA COORDINADA  

AMB ELS SERVEIS SOCIALS DE LES ADMINISTRACIONS

 GRATUÏT 
La gratuïtat de la distribució social 
d’aliments permet alliberar part dels 
escassos recursos de què disposen les 
persones en situació de vulnerabilitat 
per destinar-los a cobrir altres necessi-
tats bàsiques.

 EFICIENT
Fem seguiment de les entitats recep-
tores i els donem suport i assessora-
ment. Impulsem el treball en xarxa 
entre les entitats i les connectem amb 
els serveis socials municipals. Impul-
sem les agrupacions d’entitats i pro-
movem els magatzems reguladors  
i el model d’elecció lliure d’aliments.

 EQUITATIU 
Distribució dels aliments mitjan-
çant 7 programes de repartiment 
diferenciats, segons la tipologia i la 
procedència dels aliments, aplicant 
diferents criteris de distribució i 
tenint en compte sempre el nombre 
de persones ateses derivades dels 
serveis socials. La distribució es duu a 
terme de manera equitativa per tal de 
garantir que els aliments que reben 
les persones ateses siguin similars en 
quantitat i en varietat.

 SOSTENIBLE 
Coordinació del transport conjunt per 
reduir la petjada de carboni. Promoció 

de recollides de proximitat d’excedents
de mercats, supermercats i restaura-
ció. La distribució del Gran Recapte a 
comarques es fa de manera directa.

 INCLUSIU 
Del total d’entitats receptores que 
reben aliments, el 60% duen a 
terme mesures d’acompanyament i 
orienten i assessoren per a la inclusió 
sociolaboral. Impulsem un model de 
repartiment de lliure elecció per fo-
mentar una distribució digna. El mo-
del de distribució d’aliments genera 
ocupació indirecta en els àmbits de la 
logística, el transport, l’administració 
i el sector social. A més, incentiva la 
participació ciutadana a través del 
voluntariat

DRET A L’ALIMENTACIÓ
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El Banc dels Aliments de Barcelona no 
distribueix els aliments de forma directa 
als usuaris, sinó que proveeix d’aliments 
a la xarxa d’entitats d’iniciativa social,  
que els reparteixen a les persones en 
situació de vulnerabilitat. Són els agents 
d’ajuda social públics i privats els respon-
sables d’avaluar les necessitats, derivar 
les persones a les entitats socials i fer un 
seguiment de les seves condicions.

EVOLUCIÓ DE LES 
PERSONES ATESES  
MENSUALMENT 
(MITJANA ANUAL)

112.994
NECESSITATS ANUALS  
TOTALS D’ALIMENTS

ALIMENTS REPARTITS 
PEL BANC EL 2019

16.623.000  kg
Total d’aliments que ha 
aconseguit repartir el Banc 
dels Aliments, que cobreix  
el 30,4% de les necessitats 
anuals totals d’alimentació  
de les persones ateses 

Total d’aliments que es 
requeririen per atendre  
el 100% les necessitats 
alimentàries de les persones 
ateses per a una dieta  
estàndard de 2.000 kcal/dia

L’any 2019 el Banc 
dels Aliments va 
atendre una mitjana de

kg54.690.000 
100%

484 
kg/persona/any

persones/mes

30,4%
147 kg/persona/any
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DRET A L’ALIMENTACIÓ
COBERTURA DE LES NECESSITATS  
NUTRITIVES BÀSIQUES

100%

100%

ALIMENTS NO COBERTS

ALIMENTS COBERTS

Galetes 138%
173%

2019
2018

Tomàquet fregit 186%
147%

Xocolata/cacau 221%
138%

Llegums 84%
94%

Arròs 54%
66%

Llet 52%
50%

Fruites 39%
41%

Pasta 39%
47%

Oli 62%
62%

Sucre blanc 22%
27%

Verdures i hortalisses 25%
25%

Ous 11%
12%

Peix 9%
8%

Farina 7%
9%

Carn 11%
10%

Iogurt 5%
6%

Cafè 3%
16%

Formatge 3%
1%

Fruits secs 1%
2%

 En el càlcul del percentatge  
de cobertura de les necessitats 
d’aquests aliments s’inclouen els 
aliments de la UE distribuïts per  
la Creu Roja a les entitats receptores 
ateses pel Banc dels Aliments.

Percentatge* 
de cobertura de 
les necessitats 
nutritives 
bàsiques amb 
la distribució 
d’aliments més 
bàsics realitzada 
pel Banc dels 
Aliments al llarg 
de l’any 2019
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Aliments gestionats pel Banc dels Aliments l’any 2019 (en tones) 
segons el canal de gestió

Total 2019 100%
Total 2018

2.957
3.321

753
941

4.083
3.848

8.830
9.718

16.623
17.828

Tipus d’aliments

Llet
Fruita
Verdures i hortalisses
Minves
Llegums
Arròs
Sucs
Pasta
Oli 
Conserves vegetals
Galetes
Derivats làctics
Xocolata
Salses
Conserves de peix
Sopes i purés
Conserves de fruita i mel
Begudes vegetals
Begudes
Carn 
Aliments infantils
Plats precuinats
Ous
Patates
Sucre i edulcorants
Conserves de carn
Pa
Aperitius i fruits secs
Farina
Productes de Nadal
Conserves plats cuinats
Llaminadures
Variats no alimentaris
Cereals esmorzars
Peix
Aliments sense gluten
Complements dietètics
Mantega i margarina
Aliments variats i no classificats

921

371
372

364
288
92

102

28

76
113

3

21

49

52
9

24
15

4
9

44

Gran  
Recapte

315

15

168
19
6

122
96

12

Compra

1.619

217
209

197
272
285
213

205
333
223

229

30

50

Unió  
Europea

330
2.660
1.533
1.410

60
42

618
54
26
24
84

390
146
38
3

150
4

232
193
15
61

132
2
1

14
5

60
41
14
21
24
21
16
9
1
9
7
6

374

Resta

3.185
2.660
1.533
1.410
663
623
618
615
586
402
399
390
380
371
301
262
236
232
214
183
159
138
124
97
66
64
60
41
38
36
24
21

20
18
13
9
7
6

418

Total

19,2%
16,0%
9,2%
8,5%
4,0%
3,7%
3,7%
3,7%
3,5%
2,4%
2,4%
2,3%
2,3%
2,2%
1,8%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,1%

1,0%
0,8%
0,7%
0,6%
0,4%
0,4%
0,4%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

0,0%
0,0%
2,5%

%

TIPOLOGIA D’ALIMENTS
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Els passats dies 22 i 23 de novembre es va celebrar 
l’11a edició del Gran Recapte d’Aliments a Catalunya. 
La solidaritat ciutadana va aconseguir omplir els 
magatzems dels Bancs dels Aliments i va permetre 
tancar el Gran Recapte amb 4.301.003 quilos d’ali-
ments. La xifra va ser un 3,4% inferior a la de l’edició 
anterior. En els punts de recollida hi van participar 
29.327 persones voluntàries. 

A la demarcació de Barcelona es van recaptar 
3.002.000 quilos d’aliments i van participar 18.727 
persones voluntàries en 1.958 punts de recollida.

Una novetat va ser la recollida de producte refrigerat 
d’alt valor proteic, com ara ous, carn o peix, en cinc 
mercats municipals de Barcelona. La iniciativa va 
tenir una molt bona acollida a causa de la importàn-
cia de poder aportar producte d’un alt valor nutritiu. 
Per a l’accessibilitat de la campanya, les donacions 
s’han fet a través d’uns tiquets que les entitats socials 
bescanvien per aliments.

Els bancs d’aliments aposten, amb aquest format, per 
la promoció del petit comerç local i de proximitat. A 
la propera edició està previst que hi puguin participar 
més mercats de les quatre demarcacions.

Enguany es va repetir el Gran Recapte online per 
promoure les donacions en un entorn de comerç 
digital, la mateixa web www.granrecapteonline.com 
i les plataformes d'Ametller  Origen, Bona Àrea, Bon 
Preu - Esclat, Caprabo, Casa Vimet, Condis i Ulabox.

El Gran Recapte va tornar a apostar per la sosteni-
bilitat i per segon any consecutiu es van substituir 
250.000 bosses de plàstic per bosses reutilitzables  
de “teixit sense teixir”, gràcies de nou a la col ·labora-
ció de Fundación Endesa, que va assumir el cost de 
les bosses de teixit que es van malmetre l’any passat. 

La classificació dels aliments recaptats al Barcelo-
nès i al Baix Llobregat es va dur a terme en una nau 
cedida per Prologis al CIM Vallès i hi van participar 
6.882 persones. 

139.650

248.000

620.815

1.785.900

2.658.600

3.309.000

3.177.000

3.122.000

3.398.000

3.094.000

3.002.000

Kg  
recollits

370

3.800

4.500

6.500

9.100

12.354

16.000

17.500

19.750

17.813

18.727

Nombre de  
voluntaris

169

301

356

632

908

1.113

1.729

1.837

1.968

1.948

1.958

Punts de 
recollida

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Anys

Gran Recapte a la  
província de Barcelona

EL GRAN RECAPTE 2019

ESCOLES
L’any 1995, el Banc dels Aliments 
va crear un programa adreçat als 
alumnes de primària, d’ESO i de 
batxillerat de totes les escoles de 
la província de Barcelona, amb 
la intenció de donar a conèixer 
la tasca que duu a terme el Banc 

en la lluita contra la fam i el mal-
baratament.

Durant l’any 2019 s’han impar-
tit 130 conferències, a les quals 
han assistit un total de 6.136 
alumnes. S’han fet 47 visites a 
les nostres instal ·lacions, amb 

l’assistència de 1.480 alumnes. 
I han participat al programa 150 
escoles, que han contribuït a re-
collir 76.000 quilos d’aliments. 
A més, algunes escoles van col-
laborar en les tasques de clas-
sificació del Gran Recapte 2019.

S’estima 
que el 21% de 
la població de 

Catalunya participa 
fent donacions al 

Gran Recapte
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DESTACATS
GENER 
PROJECTE PILOT D’ECONOMÍA  
CIRCULAR AMB DONALO.ORG

El Banc dels Aliments està apostant per un projecte 
pilot d’economia circular juntament amb DÓNALO.
ORG, una plataforma d’intercanvi d’excedents tec-
nològics entre empreses i entitats sense ànim de 
lucre. S’ha cedit un espai de treball a DÓNALO.ORG 
dins el nostre magatzem. Com a acció de col ·labo-
ració conjunta, s’han ofert a les entitats ordinadors 
reciclats a un cost molt avantatjós.

RECOLLIDA D’EXCEDENTS 
DELS RESTAURANTS DE KFC 
El programa de recuperació d’excedents de la cadena 
de restaurants KFC per part del Banc dels Aliments 
de Barcelona va continuar al llarg de l’any 2019. Al 
gener es va rebre la visita de la delegada de KFC per 
plantejar la modificació del sistema de recollida, i a 
partir de febrer va ser la Fundació Social Fooding qui 
va destinar els seus voluntaris a distribuir els aliments 
a les entitats d’iniciativa social assignades pel BdA.

FEBRER 
PLA D’ACCIÓ PER A LA PRE-
VENCIÓ DEL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI A CATALUNYA

El Banc dels Aliments de Barcelona forma part del 
Comitè estratègic del Pla d’acció per a la prevenció del 
malbaratament alimentari a Catalunya (2019-2020). 
Al mes de febrer, al Palau Robert de Barcelona es va 
presentar aquest pla amb gran èxit de públic i de parti-
cipació d’entitats. L’acte va culminar amb una taula ro-
dona en què es va debatre sobre el tema “Reptes i acci-
ons per a la prevenció del malbaratament a Catalunya”.

PROPOSTA DE LLEI CONTRA EL 
MALBARATAMENT ALIMENTARI
El mateix mes de febrer va entrar de nou a tràmit al 
Parlament de Catalunya la Proposta de Llei contra el 
Malbaratament Alimentari. Des de la Federació Catala-
na de Bancs dels Aliments (FECATBAL) es va redactar un 
document amb propostes, i també es van mantenir re-
unions amb els departaments d’Agricultura i Empresa.

MARÇ 
ENTRADA DE LA FECATBAL A  
LA TAULA DEL TERCER SECTOR

La Taula del Tercer Sector va aprovar per unanimitat 
l’entrada de la Federació Catalana de Bancs dels Ali-
ments (FECATBAL). Es tracta d’un pas més per potenci-
ar el treball en xarxa i donar resposta a problemàtiques 
tan cabdals en el nostre entorn com l’accés garantit a 
una alimentació suficient i saludable.

ABRIL 
MAPA DE SERVEIS DE 
DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

La Diputació de Barcelona, en col ·laboració amb el Banc 
dels Aliments i la Fundació Pere Tarrés, va desenvolupar 
un mapa del serveis de distribució d’aliments a la demar-
cació de Barcelona.

MAIG 
ROSER BRUTAU NOMINADA 
PRESIDENTA DE LA FECATBAL
Roser Brutau i Basté, presidenta del Banc dels Aliments 
de Barcelona, va ser nomenada presidenta de la Fede-
ració Catalana de Bancs dels Aliments (FECATBAL). El 
càrrec de secretari l’ocuparà Joan Vila, secretari del 
Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona.
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JUNY 
CINQUENA EDICIÓ DE  
“CAP NEN SENSE BIGOTI”, 
AMB XIFRA RÈCORD

La cinquena edició de la gran recollida de llet «Cap 
nen sense bigoti» es va dur a terme del 27 de maig 
al 14 de juny amb el repte d’abastir famílies en risc 
d’exclusió social. Si no fos pels bancs dels aliments, 
el dèficit d’aquestes famílies en un aliment tan bàsic 
seria encara més gran. L’acció solidària va recaptar 
una xifra rècord de 773.231 litres de llet a Catalunya, 
que han servit per arribar a 64.436 menors en risc de 
vulnerabilitat social.

JULIOL 
TAULA RODONA A MERCABARNA
Mercabarna va organitzar la Universitat d’Estiu 2019, 
un espai per debatre sobre el malbaratament alimen-
tari i en el qual Rosa Flos, cap del Centre d’Estudis 
del Banc dels Aliments de Barcelona, va moderar una 
taula rodona sobre iniciatives per reduir el malbara-
tament a les llars.

SETEMBRE 
PRESENTACIÓ DE LA NOVA WEB

El Banc dels Aliments de Barcelona va estrenar una 
nova web on, a més d’actualitzar la imatge, la usabi-
litat i la navegació, adaptada a tot tipus de disposi-
tius, s’aposta per incorporar un apartat nou centrat 
en l’aprofitament alimentari i la pobresa. 

La web ha estat concebuda com una de les principals 
eines del Banc dels Aliments per difondre la seva ac-
tivitat i facilitar la interacció amb els usuaris, gràcies 
a l’organització més clara i intuïtiva dels continguts 
i de les formes de col ·laboració amb l’entitat, tant les 
donacions com el voluntariat o el nou apartat per a les 
persones interessades a visitar-ne les instal ·lacions. A 

més, aquesta web ha d’esdevenir una eina dinàmica 
per compartir informació sobre els dos eixos centrals 
de l’activitat de la Fundació: la tasca diària d’aprofita-
ment alimentari i les reflexions i actuacions sobre la 
garantia del dret a l’alimentació en el nostre entorn.

"LA FAM NO FA VACANCES" 
TANCA RECAPTANT 28.705 
QUILOS D’ALIMENTS
En el tancament de la campanya "La fam no fa vacan-
ces" amb l’aniversari solidari de Ràdio Teletaxi a Illa 
Fantasia, es van aconseguir recaptar 28.705 quilos 
d’aliments, i més de 9.000 persones hi van participar.

OCTUBRE 
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
DE PLA ESTRATÈGIC DE 
L’ALIMENTACIÓ A CATALUNYA 
PEAC 

El 3 d’octubre, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació va presentar el Pla estratègic 
de l’alimentació a Catalunya 2020-2025, que ha de 
servir de full de ruta per poder arribar fins al Pacte 
nacional de l’alimentació. Els bancs dels aliments for-
men part del comitè estratègic.

ESTUDI D'AGRUPACIONS  
D’ENTITATS
Es va elaborar un estudi censal, dirigit a les entitats 
col ·laboradores del BdA de Barcelona, per avaluar les 
bones pràctiques d’inclusió social i laboral. Les agrupa-
cions d’entitats representen un 32% dels aliments distri-
buïts, un 28% dels beneficiaris i un 34% de les entitats 
receptores. Es van visitar 15 agrupacions, 11 ubicades 
a comarques i 4 a la ciutat de Barcelona. Són agrupa-
cions impulsades habitualment per Càritas o la Creu 
Roja en coordinació amb les administracions locals. 
L’estudi ressalta que el punt fort de les agrupacions és 
que ofereixen a l’usuari més varietat de producte i molt 
més producte fresc que les entitats que només repar-
teixen lots. A més, la majoria d’agrupacions ofereixen 
programes d’inserció sociolaboral a les persones bene-
ficiàries. L’estudi també destaca que moltes d’aquestes 
agrupacions basen el seu funcionament en les persones 
que fan voluntariat, en ocasions d’una edat avançada.

DESTACATS
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NOVEMBRE 
1R CONGRÉS DEL VOLUNTARIAT  
A LA COMARCA D’OSONA

El dies 8 i 9 de novembre es va celebrar el 1r Congrés 
del Voluntariat a la Comarca d’Osona, a la Universitat 
de Vic. La finalitat d’aquest congrés és donar a conèi-
xer la tasca del voluntariat a la comarca osonenca i 
aglutinar-lo sota un paraigua que faciliti la concreció 
d’una plataforma per donar veu a totes les entitats 
associades. Aquest congrés va comptar amb l’impuls 
de Sebastià Raurell i amb la presència de Lluís Fat-
jó-Vilas en una taula rodona –delegat a Osona i director 
del Banc dels Aliments a Barcelona, respectivament. 

PREMI HONORÍFIC 
MERCABARNA PACO MUÑOZ  
AL BANC DELS ALIMENTS

El dilluns 25 de novembre es van entregar els premis 
Mercabarna Paco Muñoz, que van atorgar un premi 
honorífic a la Fundació Banc dels Aliments com a re-
coneixement per la seva tasca. El guardó el va recollir 
la presidenta, Roser Brutau.

DESEMBRE 
JORNADA “BASES PER  
A TRANSFORMAR EL MODEL  
DE DISTRIBUCIÓ I ACCÉS  
SOCIAL ALS ALIMENTS”
El dimecres 11 de desembre, al recinte de Fira Gran 
Via, es va celebrar una jornada impulsada pels bancs 
dels aliments, Càritas Diocesana de Barcelona i la Creu 
Roja per tal de presentar el treball “Bases per transfor-
mar el model de distribució i accés social als aliments”, 
amb l’objectiu de promoure el dret universal a una 
alimentació adequada i el reaprofitament alimentari. 

El treball, elaborat per les tres entitats, proposa una 
sèrie de mesures adreçades a establir les bases que 
permetin transformar l’actual model de distribució 
d’aliments i desenvolupar-ne un de més inclusiu i efi-
caç per combatre la pobresa i lluitar contra el malba-
ratament alimentari.

Entre les propostes presentades destaca la promoció de 
noves formes més inclusives d’accés als aliments, com 
ara targetes moneder, vals de compra d’establiments o 
ajuts econòmics. També hi ha projectes de transforma-
ció i venda d’aliments recuperats del malbaratament a 
través d’entitats i empreses d’inserció social, que creen 
llocs de treball per a persones en risc d’exclusió social.

El treball parteix d’un recull de diferents converses 
mantingudes amb les entitats promotores i amb per-
sones del sector alimentari i de l’àmbit social, en les 
quals es constata no solament la diversitat d’iniciati-
ves i opinions, sinó també la diversitat d’alternatives 
que pretenen contribuir a pal ·liar les deficiències ali-
mentàries existents. Conclou, a més, que la suma de 
totes aquestes alternatives que es donen actualment 
és encara molt lluny de l’objectiu d’assegurar el dret 
a l’alimentació. Per això la transformació del model 
actual haurà de ser progressiva i requerirà un horitzó 
temporal a llarg termini.

El document és el primer pas per avançar en el disseny 
d’una estratègia conjunta i promoure la intervenció de 
tots els actors implicats en el canvi, com ara entitats, 
administracions i empreses.

RESUM DE L’IMPACTE 
AMBIENTAL EN LA 
RECUPERACIÓ D’ALIMENTS 
El Centre d'Estudis va elaborar unes notes relatives a 
la diversitat de plantejaments que es poden fer per 
mesurar l'impacte ambiental en la recuperació d'ali-
ments. En la producció, la transformació i la distribució 
dels aliments s'ha emès ja CO2 que, si els aliments es 
llencen, és CO2 emès inútilment. A partir d'aquestes 
dades, l'any 2019 s'hauria evitat que s’emetessin inú-
tilment al voltant de 16.000 tones de CO2 eq amb la 
recuperació de 8.114 tones d'aliments per part del BdA, 
i serien al voltant de 22.000 tones si es consideressin 
les 11.490 tones d'aliments recuperades pels quatre 
bancs d'aliments de Catalunya.

DRET A
L’ALIMENTACIÓ
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Totes les gestions que es realitzen al magat-
zem de la seu central les duu a terme una 
vintena de persones de mitjana diària, de les 
quals 8 són treballadors, i unes 2 persones de 
mitjana diària són treballadors en benefici de 
la comunitat (TBC), que presten el seu servei 
gràcies a un acord amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat.

Carrer dels Motors

Aquest magatzem, cedit per Mercabarna, es 
gestiona amb la col·laboració d’un equip de 
15 voluntaris que cobreixen totes les franges 
horàries durant la setmana per tal de recollir, 
seleccionar, classificar i emmagatzemar els 
aliments cedits pels majoristes. 

Mercabarna

Nau llogada a la Zona d’Activitat Logística de 
la Zona Franca per a l’emmagatzematge dels 
aliments de la Unió Europea.

Nau a la ZAL

2.535 m2

420 m2

1.200 m2

Capacitat  
total

m2

Palets

900  
palets

44  
palets

1.300  
palets

Parc mòbil
Furgonetes (2 refrigerades)

Camions*

6

2
Camions*

Cambres de fred 

m2 133

388m3

TEMPERATURA 30/ 50
Cambres de congelació

m2 85

231m3

TEMPERATURA -180/ -220

Camions congelador/refrigerador amb 
capacitat per a 14 i 7 palets, respectivament.

EQUIPAMENTS I LOGÍSTICA
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INGRESSOS I DESPESES 2019

Creu de  
Sant Jordi  
2012

Premio Príncipe  
de Asturias de la  
Concordia 2012

COORDINACIÓ 
Manuel Romero i Belén Giménez
TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ 
Mallol Traductors Associats
DISSENY I MAQUETACIÓ 
AT Comunicació
IMPRESSIÓ 
Liberduplex

Amb la col·laboració de:FUNDACIÓ BANC  
DELS ALIMENTS
Carrer dels Motors, 122
08040 Barcelona
Tel. 933.464.404
info@bancdelsaliments.com
www.bancdelsaliments.org

Ingressos
Donacions particulars i empreses

Generalitat Dep. Benestar Social

FEGA

Generalitat Dep. Agricultura

Ajuntament de Barcelona

Traspàs de reserva  
per a amortitzacions futures

 TOTAL INGRESSOS 

934.587€

327.000€

173.572€

130.000€

110.000€

83.373€ 

1.758.532€

Despeses
Personal 461.076€

Manteniment 155.755€

Transport 68.406€

Subministraments 47.952€

Lloguers 46.332€

Material magatzem i oficina  35.355€

Comunicació 30.592€

Assegurances 21.036€

Serveis professionals 17.848€

Altres despeses 44.101€

Total despeses de gestió 928.453€

Compra d’aliments 611.863€

Transformació de sucs 130.000€

Amortitzacions 83.373€

 TOTAL DESPESES 1.753.689€

 EXCEDENT A RESERVES 4.843€

1.758.532€
Ingressos

1.753.689€
Despeses

4.843€
Reserves



Carrer dels Motors, 122, 08040 Barcelona 
Tel. 933.464.404 · info@bancdelsaliments.com
www.bancdelsaliments.org

TREBALLEM CADA DIA PER CONTRIBUIR A ASSOLIR AQUESTS OBJECTIUS

AJUDAN’S A GARANTIR EL DRET A L’ALIMENTACIÓ  
A TRAVÉS DE L’APROFITAMENT ALIMENTARI

COL·LABORA-HI FENT UN DONATIU!

www.bancdelsaliments.org


