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Lluny	de	cobrir	necessitats		

L'any	1988,	quan	el	nostre	banc	va	començar	a	funcionar,	vam	aconseguir	repartir	5.000	quilos	d'aliments	a	
unes	poques	entitats	benèfiques	de	les	nostres	comarques.	Des	de	llavors,	any	rere	any,	la	xifra	d’aliments	
aconseguits	 i	 distribuïts	 ha	 augmentat	 fins	 a	 superar	 l’any	 2015,	 per	 primera	 vegada,	 els	 tres	milions	 de	
quilos.	No	ho	esmento	per	llançar	les	campanes	al	vol,	doncs	sóc	conscient	que	encara	estem	bastant	lluny	
de	cobrir	les	necessitats.	En	efecte,	durant	aquest	any	i	a	través	de	105	entitats	benèfiques	hem	contribuït	
a	 l'alimentació	 d'una	mitjana	 de	 38.500	 persones,	 la	 qual	 cosa	 suposa	 uns	 80	 quilos	 per	 persona	 i	 any.		
Bastant	lluny	dels	100	quilos	que	considerem	el	mínim	necessari	a	què	aspirem	a	arribar.	Si	he	citat	aquest	
increment	 dels	 aliments	 aconseguits	 és	 per	 ressaltar,	 una	 vegada	 més,	 la	 solidaritat	 de	 la	 societat	 civil	
gironina.	Solidaritat	que	s'ha	manifestat	especialment	en	les	dues	col·lectes	que	organitzem	cada	any:	la	de	
primavera-estiu	“La	fam	no	fa	vacances”	i	el	Gran	Recapte	de	novembre.	Entre	totes	dues	s'ha	superat	en	
gairebé	100.000	quilos	 la	xifra	aconseguida	 l’any	anterior;	 i	no	solament	s'ha	superat	 la	quantitat,	 també	
s'ha	 superat,	 i	molt	 especialment	 en	 el	 Gran	 Recapte,	 el	 valor	 nutritiu	 i	 econòmic	 dels	 aliments.	Moltes	
gràcies	per	tot	això	als	donants	i	voluntaris	que	ho	han	fet	possible.	

També	 desitjaria	 ressaltar	 que,	 a	més	 de	 lluitar	 contra	 la	 gana,	 un	 altre	 objectiu	 fonamental	 dels	 bancs	
d'aliments	 és	 lluitar	 contra	 el	malbaratament.	 I	 no	 és	 poc	 el	 que	 fem:	 canalitzar	 per	 a	 la	 seva	 posterior	
distribució	 els	 excedents	 de	 fruites	 i	 verdures	 del	 sector	 agrari;	 recollir	 les	minves	 de	moltes	 superfícies	
comercials	que	abans	acabaven	en	els	contenidors	d'escombraries;	aprofitar	els	aliments	de	les	indústries	
del	sector	agroalimentari	que	per	diverses	circumstàncies	no	reuneixen	condicions	de	comercialització	però	
sí	 de	 consum;	 donar	 xerrades	 als	 col·legis	 per	 conscienciar	 la	 gent	 jove	 de	 la	 necessitat	 de	 consumir	 de	
forma	 responsable	 i	 evitar	 el	 balafiament,...	 Però	 encara	 hem	 de	 fer	 més,	 ja	 que	 a	 tota	 Espanya	 es	
continuen	desaprofitant	prop	de	vuit	milions	de	tones	d'aliments,	de	les	quals	262.500	tones	corresponen	a	
Catalunya,	segons	un	estudi	de	la	Universitat	Autònoma	de	Barcelona	que	assenyala	que	el	58%	d'aquesta	
quantitat	es	malbarata	a	les	llars.	És	per	això,	entre	altres	raons,	que	aquest	any	hem	realitzat	dues	accions	
noves	 amb	 el	 mateix	 objectiu	 de	 conscienciar	 la	 joventut	 sobre	 la	 necessitat	 de	 lluitar	 contra	 el	
balafiament:	 promoure	 entre	 els	 alumnes	 de	 secundària	 la	 realització	 de	 treballs	 sobre	 aquesta	
problemàtica	i	convocar	un	concurs	de	dibuix	entre	alumnes	de	5º	i	6º	de	primària	sobre	el	tema	“La	fam	i	
el	malbaratament	dels	aliments”.	Estem	molt	 satisfets	amb	els	 resultats	obtinguts,	doncs	els	 treballs	han	
estat	de	gran	nivell	 i	 15	 centres	educatius	han	presentat	uns	600	dibuixos.	 La	qualitat	pot	 comprovar-se	
visitant	el	nostre	web,	on	hi	ha	informació	completa	d’aquestes	activitats.			

I	 no	 vull	 acabar	 aquestes	 línies	 sense	 donar	 les	 gràcies,	 una	 vegada	més	 i	 de	 tot	 cor,	 a	 tots	 els	 nostres	
voluntaris	que	són,	de	debò,	els	que	fan	possible	la	labor	que	realitzem.	

Frederic	Gómez	

	

	
	

CARTA	DEL	PRESIDENT	
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Durant	l’any	2015	el	Banc	dels	Aliments	de	les	Comarques	de	Girona	ha	continuat	en	la	mateixa	línia	dels	
anys	anteriors,	amb	un	augment	del	9%	de	la	quantitat	de	menjar	aconseguit	i	distribuït	ja	que	s’ha	passat	
dels	2.799.969	quilos	de	2014	a	3.049.845	quilos.	Bona	part	d’aquest	increment	correspon	als	resultats	del	
Gran	Recapte	de	final	de	novembre	que,	amb	la	ajuda	de	uns	4.000	voluntaris,	ha	permès	recollir	538.370	
quilos	de	menjar,	xifra	 lleugerament	superior	al	resultat	de	l’any	2014,	però	significativament	superior	en	
valor	nutritiu	i	econòmic	degut	a	la	qualitat	dels	aliments	obtinguts.	

Per	 contra,	 el	 nombre	 de	 persones	 beneficiades	 no	 sols	 no	 s’ha	 incrementat	 sinó	 que	 mes	 aviat	 ha	
disminuït	 lleugerament	 ja	 que	 a	 finals	 del	 2014	 s’atenien	 39.339	 persones,	mentre	 que	 el	 desembre	 de	
2015	 eren	 38.443.	 Una	 de	 les	 raons	 d’aquesta	 disminució	 és	 la	major	 exigència	 i	 control,	 per	 part	 dels	
serveis	 tècnics	del	Banc,	de	 les	entitats	 receptores	 i	de	 les	persones	que	atenen,	 la	qual	cosa	ha	motivat	
que	ara	hi	hagi	105	entitats	benèfiques	que	reparteixen	aliments.	(En	un	altre	capítol	d’aquesta	memòria	es	
relacionen	totes	les	entitats	benèfiques	de	les	comarques	de	Girona	que	han	estat	receptores	del	Banc	dels	
Aliments).	

	

Origen	i	quantitat	d’aliments	obtinguts	2015			(en	quilos)	

Col·lectes	 850.069	
Retirada	de	fruites	i	verdures	(SERMA)	 757.478	
Unió	Europea	(FEGA)	 710.470	
Industries	agroalimentàries	 497.967	
Minves	dels	supermercats	 123.680	
Altres	Bancs	d’Aliments	 64.529	
Compres	per	donacions	y	altres	 45.652	
TOTAL	 3.049.845	
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Aquests	resultats	han	estat	possibles	gràcies	al	treball	desinteressat	de	prop	de	40	voluntaris	permanents	
que	en	major	o	menor	dedicació	han	atès	tasques	al	magatzem,	a	les	oficines,	amb	les	furgonetes,	visitant	
empreses	i	entitats,...	Respecte	el	personal	contractat,	només	hi	ha	un	administratiu	a	mitja	jornada,	que	
atén	fonamentalment	els	tràmits	burocràtics	que	requereix	el	programa	FEGA.	

.	

	

Tipus	d’aliments	distribuïts	

	

Tipus	d'aliments	distribuïts	2015	(xifres	en	quilos)	

Productes	làctics	 680.043	 	 Plats	preparats	 62.735	

Fruita	fresca	 592.383	 	 Peix	i	carn	en	conserva	 61.100	

Pasta	i	arròs	 266.409	 	 Salses	i	condiments	 57.242	

Begudes	 256.509	 	 Fruita	en	conserva	 50.390	

Productes	varis	 180.655	 	 Sucre	 29.660	

Llegums	i	fruits	secs	 140.710	 	 Formatge	i	ous	 28.750	

Olis	 134.545	 	 Aliments	infantils	 25.734	

Pa	i	brioixeria	 122.290	 	 Begudes	per	esmorzar	 17.012	

Vegetals	en	conserva	 97.841	 	 Productes	congelats	 11.203	

Carn	fresca	 74.663	 	 Xocolates	i	melmelades	 11.002	

Verdura	fresca	 68.458	 	 Sopes	 9.623	

Farines	i	purés	 68.113	 	 Peix	fresc	 2.775	

	 Total	 	 	 3.049.845	
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Recaptes	

• Operació	quilo:	recollida	d’aliments	als	establiments	Carrefour	i	Carrefour-Market,	promoguda	per	
la	pròpia	empresa	i	realitzada	durant	els	mesos	d’abril	i	maig.	

• La	fam	no	fa	vacances:	recapte	impulsat	durant	la	primavera	i	l’estiu	per	la	Federació	Catalana	de	
Bancs	dels	Aliments	aprofitant	tota	mena	d’activitats	per	recollir	menjar.	A	les	comarques	gironines	
es	va	fer	un	recapte	els	dies	3	i	4	de	juny.	 

• Cap	nen	sense	bigoti: el	Banc	dels	Aliments	de	les	Comarques	de	Girona	ha	rebut	68.800	litres	de	
llet	de	la	campanya	“Cap	nen	sense	bigoti”	impulsada	per	l’Obra	Social	“la	Caixa”.	

• Gran	Recapte:	 la	 campanya	ha	batut	 rècords	en	quan	al	nombre	de	quilos	aconseguits,	538.370,	
com	 ja	 s’ha	 informat.	 Com	 cada	 any,	 ha	 destacat	 la	 gran	 resposta	 ciutadana	 rebuda	 per	 part	
d’agrupacions	 de	 voluntaris,	 entitats	 socials	 i	 benèfiques,	 entitats	 esportives,	 empreses,	
institucions,	organitzacions,	administració	i	superfícies	comercials,	entre	altres.	
	

	
	
	

PRINCIPALS	ACCIONS	A	FAVOR	DEL	BANC	DELS	ALIMENTS	
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Activitats	generals	

	

La	 principal	 activitat	 del	 Banc	 dels	 Aliments	 se	 centra	 en	 aconseguir	 aliments,	 transportar-los,	
emmagatzemar-los	i	distribuir-los,	a	més	dels	treballs	administratius	i	logístics	que	aquesta	tasca	comporta.	

Durant	l’any	2015	el	personal	del	Banc	també	ha	participat	en	diferents	activitats	i	esdeveniments	entre	els	
que	destaquem	els	següents:	

• Xerrades	en	centres	escolars	per	parlar	de	la	fam	en	el	món,	del	malbaratament	dels	aliments	i	del	
consum	responsable.	

• Participació	en	la	Setmana	Europea	de	Prevenció	de	Residus	mitjançant	una	xerrada	del	president,	
Frederic	Gómez,	dins	els	actes	organitzats.	

• Participació	en	les	diferents	reunions	de	la	Federació	Catalana	dels	Bancs	dels	Aliments	per	tractar	
de	les	accions	conjuntes	que	es	realitzen.	En	la	de	la	primavera	del	2015,	el	president	del	Banc	dels	
Aliments	 de	Girona,	 Frederic	Gómez,	 va	 accedir	 a	 la	 Presidència	 de	 la	 esmentada	 Federació	 que	
aglutina	als	quatre	Bancs	dels	Aliments	de	Catalunya.	

• Reunions	 amb	 els	 Bancs	 dels	 Aliments	 transfronterers	 de	 Lleida,	 Tolosa	 i	 Perpinyà,	 per	
intercanviar	experiències	i	establir	formes	de	col·laboració.	

• Assistència	 a	 diferents	 comissions	 d’entitats	 del	 tercer	 sector	 relacionades	 amb	 la	 distribució	
d’aliments,	convocades	pel	Departament	de	Benestar	Social	i	Família	de	la	Generalitat.	

• En	col·laboració	amb	l'Agència	de	Salut	Pública	de	Catalunya	es	va	realitzar	una	sessió	de	formació	
sobre	higiene	i	seguretat	alimentària	aplicada	específicament	a	la	gestió	de	la	donació	d'aliments	i	
a	evitar-ne	el	malbaratament.	Hi	van	participar	63	persones	de	28	entitats.	

• Durant	 l’any	 2015	 s’han	 endegat	 dues	 accions	 més	 en	 l’àmbit	 escolar	 amb	 l’objectiu	 de	
conscienciar	 la	 joventut	 sobre	 la	 necessitat	 de	 lluitar	 contra	 el	 malbaratament.	 Una	 ha	 estat	
promoure	entre	els	alumnes	de	secundària	la	realització	de	treballs	sobre	aquesta	problemàtica	i,	
l’altre,	convocar	un	concurs	de	dibuix	entre	alumnes	de	5º	i	6º	de	primària	sobre	el	tema	“La	fam	i	
el	malbaratament	dels	aliments”	
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Accions	realitzades	per	tercers		

Entre	 les	 nombroses	 activitats	 realitzades	 per	 tota	 mena	 d’entitats,	 empreses	 i	 particulars	 per	 facilitar	
aliments	al	nostre	Banc,	cal	destacar	les	següents:	

• Concerts	solidaris:		
	

a. Concert	dins	el	festival	l'IN-SOMNI	de	Girona	
b. Concert	 per	 obrir	 el	 Gran	 Recapte	 organitzat,	 com	 l'any	 anterior,	 pel	 Conservatori	 de	

Música	Isaac	Albéniz	de	la	Diputació	de	Girona	
c. Festival	de	Nadal	dels	alumnes	de	la	escola	El	Bosc	de	la	Pabordia	de	Girona.	

	
• La	Comissió	de	 la	Copa	de	Girona	va	destinar	els	diners	aconseguits	amb	la	recuperació	de	vasos	

durant	les	Fires	de	Girona	a	la	compra	de	8.610	quilos	d'aliments,	especialment	per	a	infants,	que	
va	entregar	al	Banc.	

• L’arquitecte	i	artista	Joan	Escribà	va	recaptar	3.000	euros	pel	Banc	mitjançant	la	venda	de	peces	de	
l’exposició	Apunts	de	bio-arquitectura	inspirades	en	els	assajos	dels	Marrecs	de	Salt.	

• Nit	dels	Bertrana:	la	tradicional	vetllada	d’entrega	d’aquests	premis	literaris	es	va	solidaritzar	amb	
el	 Banc	 dels	 Aliments	 convidant	 els	 assistents	 a	 fer	 la	 seva	 aportació	 econòmica	 per	 la	 compra	
d’aliments.	

• Els	productors	de	la	DOP	Oli	de	l'Empordà	van	entregar	100	litres	d'oli	al	Banc	dels	Aliments.	
• Amb	motiu	dels	 60è	 aniversari	 del	Grup	Morera,	 els	 treballadors	 van	decidir	 renunciar	 a	 la	 seva	

panera	de	Nadal	i	destinar	els	diners	que	això	va	suposar,	doblats	per	la	família	Morera,	a	comprar		
20.000	quilos	de	farina.	
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• Azalees	per	aliments:	la	venda	a	un	euro	del	les	1.200	azalees	que	es	van	fer	servir	pel	muntatge	de	
Temps	de	Flors	al	Monestir	de	Sant	Daniel	va	permetre	recaptar	1.440	euros	a	favor	del	Banc.	

• Altres	 accions	 a	 favor	del	Banc:	 donació	del	Girona	 FC;	massatges	 a	 canvi	 d’aliments;	 l’Arbre	 sec	
solidari;	marxa	solidària	a	Banyoles;	concert	de	l’Exèrcit;	recapte	de	Pneumàtics	Perelló;	recapte	de	
la	 Penya	 Saltenca;	 Aliments	 x	 Llibres;	 cursa	 solidària	 dels	 Bombers;	 donació	 de	 llet	 dels	
supermercats	Montserrat.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Premi	Climent	Guitart	a	la	solidaritat	

	

El	Banc	dels	Aliments	de	les	Comarques	de	Girona	va	rebre	el	premi	a	la	Solidaritat	durant	la	primera	edició	
dels	Premis	Climent	Guitart	que	es	van	entregar	25	de	 juny	a	Lloret	de	Mar,	en	 l’acte	de	commemoració	

dels	 60	 anys	 de	 Guitart	 Hotels.	 Durant	 l’acte,	
que	 va	 presidir	 el	 president	 de	 la	 Generalitat,	
Artur	Mas,	també	van	ser	guardonats	la	cantant	
Luz	 Casal,	 per	 la	 seva	 trajectòria	 musical	 i	 la	
seva	personalitat	lluitadora;	el	celler	La	Vinyeta,	
de	Mollet	 de	 Peralada,	 pel	 foment	 del	 turisme	
enològic,	 i	 Pol	 Monja,	 l’estudiant	 amb	 millor	
nota	 del	 Cicle	 Formatiu	 d’Hostaleria	 i	 Turisme	
de	l’INS	Ramon	Coll	i	Rodés	de	Lloret	de	Mar.	
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Accem Girona Assoc. Montseny Guilleries 
(Arbúcies Càritas Llagostera Fraternitat Sta. Clara (Sta. Coloma de 

Farners) 

Aj. Besalú Assoc. Nueva Frontera 
(Girona) Càritas Lloret de Mar Fundació Acollida i Esperança-

Convent Franciscà (La Bisbal) 

Aj. Breda Assoc. Onyar Solidari 
(Vilobí d’Onyar) Càritas Palafrugell Fundació Emma (St. Joan de les 

Abadesses) 

Aj. Cadaqués Assoc. Pro Vida Càritas Puigcerdà  Fundació Estany (Banyoles) 

Aj. Calonge Associació Renacer de la 
Fuente (Girona) Càritas Riudarenes Fundació Obra Social Oscobe (Sant 

Gregori) 

Aj. Castelló d’Empúries Assoc. Reto a la Esperanza 
(Girona) Càritas Roses Fundació Privada Map (Ripoll) 

Aj. Castell-Platja d’Aro Assoc. Voluntaris Riells i 
Viabrea 

Càritas Salt Agrupació 
Parròquies Fundació Ramon Noguera (Girona) 

Aj-L’Escala Càritas Amer Càritas Sant Feliu de Guíxols Fundación Adra (Girona) 

Aj. Llançà Càritas Anglès Càritas Sant Gregori Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados (Banyoles) 

Aj. Maçanet de la Selva Càritas Arbúcies Càritas Sils Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados (Palafrugell)  

Aj. Massanes Càritas Arxiprestal de 
Banyoles 

Càritas Sta. Maria Ribes de 
Freser Hermanitas de los Pobres (Girona) 

Aj. Portbou Càritas Baix Ter (Torroella 
de Montgrí) Càritas Sta. Coloma de Farners Hospital Asil de Pobres i Malalts 

(Torroella de Montgrí) 

Aj. Riudellots de la Selva Càritas Bescanó Càritas Tossa de Mar Iglesia de Dios Espai Ample (Girona) 

Aj. Sant Hilari Sacalm Càritas Bisbal d’Empordà Càritas Vidreres Iglesia Evangélica Apos. del Nombre 
Jesús (Figueres) 

Aj. Sta. Cristina d’Aro Càritas Blanes Centre Canaan (Banyoles) Iglesia Evangélica El Remanente 
(L’Escala) 

Assoc. Malalts 
d’Alzheimer i Família 
(Figueres) 

Càritas Bonmatí Centre de Rehabilitació del 
Ripollès (Ripoll) 

Iglesia Evangélica Elim Pentecostal 
(Girona) 

Asil Vilallonga (Figueres) Càritas Caldes de Malavella Centre Sociosanitari Mare Déu 
de la Salut (Terrades) Institut de Reinserció Social (Girona) 

Assoc. Cultural Cristiana 
Taialà (Girona) Càritas Cassà de la Selva Col·legi Sagrada Família 

(Girona) 
L’Espiga Solidaria (Caldes de 
Malavella) 

Assoc. Cultural Font de la 
Pólvora (Girona) Càritas Cellera de Ter Comunidad Musulmana de 

Girona 
La Tutela-Fundació Discapacitats 
Psíquics (Salt) 

Assemblea de Deus 
Anglo-Brasilera (Girona) Càritas Figueres Consell Comarcal de la 

Cerdanya (Puigcerdà) Monges Carmelites (Banyoles) 

Assoc. Akan (Girona) Càritas Fornells Consorci Benestar Social del 
Ripollès (Ripoll) Parroquia Sant Martí de Llémana 

Assoc. El Buen 
Samaritano (Blanes) Càritas Garrotxa Consorci Benestar Social 

Gironès-Salt 
Parròquia Santa Susana del Mercadal 
(Girona) 

Assoc. Benèfica Sant 
Julià (St. Julià de Ramis) Càritas Girona Centre d´Acolliment i Serveis 

Socials La Sopa (Girona) 
Residencia Geriàtrica Zoilo Feliu (La 
Bisbal d’Empordà) 

Assoc. Betel (Salt) Càritas Hostalric 
Esclavas Santísimo 
Sacramento e Inmaculada 
(Girona) 

Sagrat Cor (Banyoles) 

Assoc. El Trampolí (La 
Bisbal d’Empordà) 

Càritas Palamós - Sant 
Joan Filles de la Caritat  (Girona) Salesians Sant Jordi-PES (Girona) 

Assoc. Hesed (Figueres)    

	

ENTITATS	RECEPTORES	DEL	BANC	DELS	ALIMENTS	
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PROCEDÈNCIA	DELS	ALIMENTS,	AJUDES	I	SUBVENCIONS	
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La	tasca	que	ha	pogut	realitzar	el	Banc	dels	Aliments	de	les	Comarques	de	Girona	ha	estat	possible	gràcies	a	
la	dedicació,	iniciativa	i	treball	desinteressat	de	la	quarantena	de	voluntaris	permanents	del	Banc	i	de	totes	
les	 persones	 que	han	promogut	 i	 participat	 en	 els	 diferents	 recaptes	 i	 col·lectes.	 També	 cal	 destacar	 les	
ajudes	proporcionades	per	diferents	organismes	de	 l’administració	 autonòmica,	 provincial	 i	 local	 i	 les	de	
moltes	 entitats,	 empreses	 i	 institucions	 que	 ens	 han	 ajudat	 de	 diverses	 formes.	 En	 nom	 de	 les	 entitats	
d’interès	social	receptores	dels	aliments	gestionats	pel	nostre	Banc	i	de	totes	 les	famílies	beneficiades	de	
les	 comarques	 gironines,	 destinatàries	 finals	 dels	 aliments	 distribuïts,	 volem	manifestar	 el	 nostre	 sincer	
agraïment.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Carles	Álvarez		 Roser	Buxó	 Hugo	Jorge	Encina	 Diego	Madrid	
Xavier	Sabater	 Manuel	Candelario	 Ramón	F.	Quintano	 Pere	Marzábal	
Eva	Arribas	 Carme	Casacuberta	 Joan	Finazzi	 Mammadu	Baldeh	
José	Artacho	 Pere	Casellas	 Jordi	Font		 Ramon	Mitjà	
Tomàs	Aurich	 Maria	Gràcia	Coll	 Marc	Fontanet	 Julià	Morales	
Teia	Bastons	 Antón	Cortada	 Rafael	García		 Montserrat	Quintana		
Anna	Batista		 José	Luís	Díez		 Joaquim	Juliol		 Josep	Ribot	
Francisco	Blaya	 Núria	Domingo	 Josep	Lleal		 Josep	Sarquella		
Josep	Bohigas	 Àngela	Donoso		 Moisès	Macià	 Lluís	Tirado	
Lucio	José		
Cuenca	 Marcos	Andrés	 María	Bonsoms	 Irma	Zavala	

Lourdes	Andrade	 		 		 		

VOLUNTARIS	

AGRAÏMENTS	



	

	16	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

									 	 Fundada	el	16	de	desembre	de	1988	

	 Inscrita	en	el	Registre	de	Fundacions	Privades	de	la	Generalitat	de	Catalunya	amb	el	nº	420	
Nº	de	registre	a	Benestar	Social	com	a	entitat	d’atenció	social	primària:	S08442	
Nº	de	registre	a	Benestar	Social	com	a	entitat	privada	d’iniciativa	social:	E04907	
NIF:	G	17457672	
Membre	de	la	FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	BANCOS	DE	ALIMENTOS	(Fesbal)	

	 												 											FEDERACIÓ	CATALANA	DE	BANCS	DELS	ALIMENTS	 	 	
	

Oficines		 	 	 	 	 Magatzem	
Hotel	d’entitats	 	 	 	 	 Palol	d’Onyar,	5	
Rutlla,	22	 	 	 	 	 17004	Girona	
17002	Girona	 	 	 	 	 627	526	928	
972	223	463	-	972	214	817	
www.bancdelsalimentsgirona.org	
info@bacdelsalimentsgirona.org	

	

	


