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MEMÒRIA 2016

El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona ha aconseguit, en el 2016, uns tres milions de
quilos d’aliments, que ha distribuït entre un centenar d’entitats benèfiques de tota la província de
Girona, contribuint a l’alimentació d’unes 37.100
persones. D’aquests, 450.367 quilos (sense incloure encara l’aportació posterior que fan les cadenes
comercials) s’aconseguiren amb l’ajuda de més de
4.000 voluntaris, durant el Gran Recapte que tingué
lloc a finals de novembre.
Lògicament no distribuïm només aliments procedents del Gran Recapte, que no arriben ni al 17 %
del que repartim. La major part del aliments que
aconseguim procedeixen d’evitar el malbaratament, com és lògic sent aquesta una de les nostres
finalitats. Així distribuïm aliments frescos, com
fruita i verdures dels excedents agraris, productes
de les empreses agroalimentàries de l’entorn que
no reuneixen condicions de comercialització però
sí de consum; minves dels supermercats quan estan
a prop de la data de caducitat o de consum preferent, però sense haver-la superat. En total, aquests
productes procedents d’evitar el malbaratament
sol estar al voltant del 50 % del que repartim; la resta son majoritàriament aliments del programa de
la Unió Europea per les persones necessitades (al
voltant del 30%)
No cal dir que en els Banc d’Aliments de Girona
estem satisfets, tant de la tasca realitzada durant
el 2016, com del resultat del Gran Recapte, doncs
han servit, un cop més, per fer palesa la solidaritat
del poble català. No obstant el que més contents
ens faria és el no haver d’organitzar-lo cada any,
però la realitat és que no arribem a proporcionar ni
250 grams d’aliments per persona i dia. Per tant, i
mentre hi hagi famílies en precarietat alimentària,

ens veurem obligats a organitzar el Gran Recapte,
doncs no en fem prou en el que aconseguim de la
lluita contra el malbaratament. Tan de bo que no
fes falta, i millor encara que haguéssim de tancar el
Banc per manca de clients; però el aconseguir-ho no
depèn de nosaltres. I mentre no s’ha aconsegueixi,
els Bancs dels Aliments continuaran existint i organitzant el Gran Recapte i demanant la solidaritat de
la població.
Hi ha qui diu que és l’Administració qui hauria de
fer aquesta tasca; és una opinió respectable; però
té un risc: que s’utilitzi com a medi per fomentar el
clientelisme polític del partit que governi a les diferents administracions; i també té un cost més elevat,
doncs a més de que quasi tots el aliments serien de
compra, no cal oblidar que els Bancs dels Aliments
funcionem amb voluntaris, mentre que les administracions ho farien amb assalariats. Aquest any 2016,
amb un pressupost de funcionament ordinari de
prop de 90.000 e€ uros, vàrem repartir aliments per
valor de 4,5 milions d’euros; dubto que l’administració pogués aconseguir una eficiència més gran.
En qualsevol cas, encara que admetem que l’accés
als productes bàsics no hauria que dependre de la
caritat, mentre els polítics no ho solucionin, algú ha
de facilitar aliments als qui passin gana.
M’agrada acabar amb una noticia positiva: ja tenim operatiu el nou magatzem que ens va cedir el
Banc Sabadell, que s’ha pogut condicionar gràcies
a la generositat de la Diputació, l’Ajuntament de
Girona, la “Fundació la Caixa” i vàries empreses
gironines. Gràcies a tots ells, i gràcies també als
que més fan pel nostre Banc: els 51 voluntaris permanents.
Frederic Gó mez Pardo
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El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona és una Fundació Privada, constituïda el 16 de
desembre de 1988; segon Banc creat en Espanya,
després del de Barcelona que va ser el primer. Com
tots els Bancs d’Aliments, som independents, aconfessionals i apolítics.
Estem integrats, juntament amb els Bancs de Barcelona, Lleida, i Tarragona, en la Federació Catalana de Bancs dels Aliments; també forma part de la
FESBAL (“Federación Española de Bancos de Alimentos”) amb els 56 Bancs existents a l’estat espanyol; i en la FEBA (“Federación Europea de Bancos
de Alimentos”) que agrupa als 271 Bancs dels Aliments de 23 països europeus.
Els dos objectius de tots els Bancs dels Aliments
són:

• Lluitar contra la fam de casa nostra
• L luitar contra el malbaratament dels
aliments

Ambdós objectius estan íntimament relacionats,
doncs una tercera part dels aliments que es produeixen no arriben a ser consumits, degut principalment al malbaratament. A Catalunya concretament es fan malbé més de 260.000 tones a l’any;
només que es pogués aprofitar una petita part, es
cobririen les necessitats alimentàries de tots els
que passen gana en el nostre país.
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Els Bancs dels Aliments no reparteixen mai els aliments directament a les famílies, sinó a les entitats
benèfiques degudament registrades en el Departament de Benestar Social de la Generalitat, les quals
els fan arribar a les famílies necessitades que han
estat prèviament derivades pels diferents Serveis
Socials. Entre elles hi ha els Centres de Distribució
d’Aliments (CDA’s; 10 en tota la província), Càrites
parroquials de diferents poblacions, i altres entitats
religioses (catòliques, evangèliques, musulmanes,
etc.) i socials, així com alguns Ajuntaments.
Durant el 2016 va distribuir 2.821 tones d’aliments,
contribuint a l’alimentació de 37.097 persones necessitades, totes elles habitants de la província de Girona.
La distribució dels aliments es fa gratuïtament, mitjançant el treball desinteressat d’uns 50 voluntaris
permanents, principalment persones jubilades, però
amb facultats adequades per realitzar aquesta tasca.
El Banc dels Aliments de Girona, utilitza dos magatzems cedits per llurs propietaris, amb una superfície útil d’uns 1.800 metres quadrats, dotats de
dues càmeres, una frigorífica i l’altra de congelació.
També disposa de dues furgonetes, una d’elles frigoritzada, pel transport dels aliments.
La combinació entre treball desinteressat i locals
cedits gratuïtament, ens permet proporcionar uns
serveis a uns costos mínims de funcionament, factor que hauria de ser molt rellevant en totes les entitats socials.

El Banc dels Aliments de Girona és una Fundació Privada que està subjecta a la legislació de
la Generalitat de Catalunya. El seu òrgan de govern és el Patronat que està constituït per 26
patrons. Rendeix els seus comptes al protectorat del Servei de Fundacions del Departament de
Justícia.
El Patronat està presidit per un president del que depenen la vicepresidència, la secretaria tècnica i les àrees d’actuació següents:

• Econòmica
• Relacions amb les entitats
• Aprovisionament
• Logística
• Magatzem
• Aliments FEGA (UE)
• Fruita i verdures
Composició del Patronat:
• Recaptes
President d’Honor
Joan Vergés i Prat †
• Web i xarxes socials
President
Frederic Gómez i Pardo
Vice-president
Joan Jorba i Figueras
• Centres educatius
Gerent
Antoni Roig i Carreras
• Comunicació
Tresorer
Joaquim Oller i Salvans
Secretari
Eduard Torrent i Puig
• Voluntariat
Vocals

Carles Àlvarez i Berciano
Glòria Alzamora i Planagumà
Anna Batista i Majem
Lluís Batista i Majem
Laureà Berenguer i Fuster
Enric Bonmatí i Boxa
Esteve Bosch i Bofill
Joan Finazzi i Vinyals
Marta Franch i Saguer
Francesc González i Sánchez
Pere Marzábal i Martínez
Joaquim Mundet i de Pol
Eliseu Muní i Vives
Joan Pastoret i Ventulà
Ramon Félix Quintano i Ulibarrena
Oriol de Ribot i Torrella
Vicenç Riera i Illa
Manel Ruiz i Sanz
Josep Maria Rus i Garcia
Joaquim de Solà-Morales i Dou
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El Banc del Aliments ha ampliat aquest any la seva
capacitat de magatzem. Al local que disposàvem
fins ara, cedit per Ferros Puig, li hem afegit un altre de contigu cedit pel Banc Sabadell. Ambdós, cedits per 15 anys, sumen uns 1.800 m2. Pensant en el
llarg termini, s’han iniciat múltiples actuacions per
adequar-los a les necessitats que les condicions de
treball, els serveis, la seguretat, i la higiene s’han
considerat imprescindibles i que esperem acabar a
la primavera del 2017.
Una actuació rellevant serà la de doblar la capacitat
de les cambres de refrigerats (56 m2) i de congelació
(25 m2).
El magatzem inclou una bona zona d’oficines que
permetrà millorar la gestió al tenir tots els serveis
integrats.
El magatzem disposa dels equips de transport i manipulació necessaris per dur a terme la feina de forma professional.
La capacitat de palets del magatzem passarà dels
actuals 204 a 510.
Està situat al Carrer Palol d’Onyar, 3 i 5 de Girona.
Les obres d’ampliació del magatzem han estat possibles gràcies a les aportacions/ajudes que han fet
diferents institucions i empreses i que relacionem
en aquesta memòria.
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També es disposa de 2 despatxos al Hotel d’Entitats
del carrer de la Rutlla 22 amb serveis diversos (aules, sales de reunions i sala d’actes).
Tots els productes distribuïts pel Banc han de ser
productes aptes pel consum, i a la seva entrada a
les nostres dependències es fa un control per comprovar que reuneixen les condicions comercials
mínimes pel que fa al seu estat, temperatura, composició, integritat dels envasos i embalatges, etc.,
en especial pel que fa als productes de recuperació
(minves d’indústries alimentàries).
No es distribueixen mai productes que hagin superat la seva data de caducitat (implicaria un risc sanitari) ni, com a norma general, tampoc els que hagin
superat la data de consum preferent, encara que en
aquest cas el seu consum no suposa cap risc, sinó
una mera pèrdua de la garantia comercial del producte.
Els estocs d’aliments del Banc, estan controlats
d’acord amb la regla FIFO (primer entrat, primer en
sortir), però fent especial atenció a les dates de consum de cada lot per tal de evitar problemes amb els
terminis de consum preferent.

1.800 m2 de magatzem
510 palets de capacitat de magatzem
81 m2 de capacitat frigorífica en dues cambres,
una de congelació

El voluntariat és l’element fonamental en el funcionament del Banc, tant pel que fa als recaptes
(voluntaris per accions puntuals) com per la seva
gestió diària (voluntaris estables i permanents).
La gestió i l’activitat del Banc està garantida per
l’aportació col·laboració altruista i no remunerada
de 51 voluntaris estables, en bona part persones
jubilades, però també persones en actiu que dediquen part del seu temps lliure a la nostra entitat o

que realitzen tasques o responsabilitats concretes
segons les necessitats. A aquesta important força
de treball cal afegir una persona contractada a mitja
jornada i les prestacions ocasionals que poden efectuar altres persones dintre de programes de treballs
en benefici de la comunitat o d’inserció social.
Els voluntaris estables poden treballar amb presència continuada, normalment a mitja jornada, o determinats dies de la setmana, segons les necessitats.

Composició de la força de treball
Voluntaris a jornada completa
Voluntaris a mitja jornada
Voluntaris en dies puntuals
Voluntaris en tasques puntuals
Programes TBC
TOTAL
Personal contractat
TOTAL

Nº

Hores per setmana

6
10
28
6
1
51
1
52

32
16
4
4
20
76
20
96

Hores per any

8.640
7.200
5.040
1.080
900
22.860
900
23.760

Evolució del nombre de voluntaris estables
2010

30

2011

31

2012

36

2013

49

2014

41

2015

46

2016

51

L’any 2016, el personal voluntari estable, ha dedicat un total de 22.860 hores en les actuacions de les
diferents àrees de treball, la qual cosa equival a la
feina de 12 persones a plena dedicació.
Els voluntaris reben formació programada en aspectes relatius a higiene i seguretat alimentària,

prevenció de riscos laborals i, quan s’escau, utilització d’equips informàtics, material mecànic,
equips de transports i manipulació.
Dedicació voluntaris 2016

22.860 hores

Equivalen a 12 persones a temps complert
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Inclou la compra d’aliments adquirits en el mercat,
que posteriorment distribueix a les “Organizaciones
asociadas de distribución” que actualment són els
Bancs dels Aliments i la Creu Roja.

Els Aliments que aconsegueix i distribueix posteriorment el nostre Banc, procedeixen de tres fonts diferents: Donacions, Recuperacions i Unió Europea.
Les donacions són aliments provinents de les diferents campanyes que s’organitzen, de part dels productes que donen les empreses agroalimentàries i
dels que proporcionen altres sectors socials.

La UE també cofinança, per mediació del Servei de
Regulació de Mercats Agroalimentaris (SERMA)
del DARP, la retirada o la transformació d’excedents agraris frescos de les cooperatives o agrupacions de productors, per a la seva entrega final a les
entitats de distribució. Això permet abastir de fruita i verdures fresques i de sucs de fruita naturals als
beneficiaris d’aquest programa.

Amb les donacions econòmiques es compren aliments per la millora d’una cistella equilibrada.
Les recuperacions corresponen a tot allò que no es
posa a la venda però que és del tot consumible. És el
cas de gran part dels aliments que proporcionen les
empreses agroalimentàries i de tota la fruita i verdura d’intervenció, que aconseguim de cooperatives i
empreses del sector agroalimentari de tot l’estat.
Unió Europea són aquells aliments finançats per
la Unió Europea i distribuïts pel ‘Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA)’. La U.E. disposa d’un programa d’ajuda alimentària que distribueix aliments
a les persones més desfavorides, (FEAD), cofinançat
per la mateixa U.E. en un 85 % i en un 15% pel pressupost de l’’Administración General del Estado’.
entrada d’aliments
Tipus i número de col·laboradors

Col·laboradors
Empreses que participen al SERMA
UE-FEGA
Empreses agroalimentàries
Gran Recapte. Cadenes de
distribució i altres
Minves
Altres campanyes
Altres donants
TOTAL

Kg d’aliments rebuts segons origen

Número

Origen dels aliments

2011

25
19
53

Fruites i verdures SERMA

225.521
618.782

55

Altres campanyes

35
23
63
273

UE-FEGA
Gran Recapte
Minves
Altres Bancs d’Aliments
Empreses agroalimentàries
Altres orígens
Compres
TOTAL
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2016

686.266
928.825
450.367
130.382
161.083
31.532
404.386
589.869
17.854
61.525
1.434.172 2.872.220

Kg d’aliments rebuts segons orígens agrupats

Orígens agrupats
Donacions
Recuperacions
Unió Europea
TOTAL

2016

691.660
1.251.735
928.825
2.872.220

Kg d’aliments de donacions

Aliments
Gran Recapte
Altres campanyes
Altres Bancs Aliments
Altres orígens
Compres
TOTAL

Kg d’aliments de recuperacions

Aliments
Fruites i verdures SERMA
Minves supermercats
Empreses agroalimentàries
TOTAL

Cacau
Cereals
Conserves peix
Farina
Formatge
Iogurts
Llet
Altres làctics
Ous
Sucre
TOTAL

450.367
130.382
31.532
17.854
61.525
691.660

Kg d’aliments d’UE-FEGA
Kg

Aliments

Kg

686.266
161.083
404.386
1.251.735

3a fase 2015

299.180
252.100
377.545
928.825

1a fase 2016
2a fase 2016
TOTAL

Kg d’aliments de les compres realitzades

Aliments

Kg

Kg

7.728
5.448
1.354
6.720
2.988
1.863
10.080
864
14.880
9.600
61.525

Kg d’aliments de SERMA

Aliments
Fruita
Verdura
Sucs
TOTAL

Kg 2016

112.558
342.834
230.874
686.266

TOTAL aliments entrats 2.872.220 kg
Recuperacions 1.251.735 kg
Donacions 691.660 kg
Unió Europea 928.825 kg
Correspon a un valor estimat de 4,5
milions d’euros
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El Banc entrega els aliments a entitats beneficiàries
sense ànim de lucre que tenen entre els seus objectius l’ajuda social i aquestes els fan arribar a les persones necessitades.

35.624 beneficiaris

69 Entitats de repartiment

+

S’ha distribuït a 99 entitats que han repartit a un
total de 37.097 persones necessitades de les quals
el 61 % són persones adultes i el 29 % infants no
lactants.

1.473 beneficiaris

37.097 beneficiaris

30 Entitats de consum

99 Total entitats

Distribució de les entitats

10

CDAs

32

Càritas

16

19

Associacions

Ajuntaments

7

Fundacions

15

99

Altres

TOTAL

Distribució dels beneficiaris
BENEFICIARIs Número
Lactants
Infants

2.083

%

Comarca

6

10.705

29

Adults

22.822

Grans

1.487

4

Total

37.097

100

61

De totes les persones beneficiaries el 57 % pertanyen a Centres de Distribució d’Aliments gestionades per Càritas (CDAs), el 17 % a Associacions
i Residències, el 16 % a Ajuntaments i altres ens
oficials i el 10 % restant a Càritas.
La comarca a on es localitzen més entitats beneficiàries i més beneficiaris, és la del Gironès (35 entitats i 13.063 beneficiaris), seguida de la de La Selva
(25 i 7.940).
ENTITATs
BENEFICIARIS
Associacions,
Residències i
6.138
altres
Càritas
Ajuntaments
i ens oficials

3.848
6.118

CDAs

20.993

TOTAL

37.097

10

%

17
10
16
57
100

Beneficiaris

Entitats
col·laboradores

Gironès

13.063

35

La Selva

7.940

25

Alt Empordà

7.064

13

Baix Empordà

5.436

13

Garrotxa

1.547

2

Ripollès –
Cerdanya

1.179

6

868

5

Pla de l’Estany
TOTAL

37.097

99

Evolució dels beneficiaris i del nombre
de entitats col·laboradores
Beneficiaris

Distribució D’ALIMENTS
per tipus d’entitats

Entitats col·laboradores

Ajuntaments

2010

24.462

144

Associacions

2011

31.000

140

Bancs d’Aliments

2012

41.000

128

Càritas

2013

42.427

114

CDAs

2014

40.196

108

2015

38.443

101

2016

37.097

99

202.506
250.596
64.681
813.131
1.091.074
36.754
18.322
343.866
2.820.930

Fundacions
Creu Roja
Altres
TOTAL

DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
Producte
Aigua
Fruita
Verdura
Aliments
infantils
Arròs

2011

%

2016

206.321
27.637

14
2

19.713
205.938
118.478

1
7
4

7.227

1

21.677

1

125.418
23.294

4
1

14.816
181.055

1
6

233.091

8

51.697
36.891
74.162
15.169
184.630

2
1
3
1
6

Brioixeria
Carn

46.094

3

Cereals
Cítrics
Conserves de
carn, peix,
vegetals i fruita
Embotits
Farina
Galetes

170.406
29.744
30.703

5
2
2

Iogurts
Làctics altres

%

9.434

1

Producte
Liquats

2011

%

Llegums

29.789

2

303.385
26.954

21
2

101.329
185.803

7
13

Llegums cuits
Llet
Oli
Ous
Pa
Pasta
Plats
preparats
Refrescs
Salsa
tomàquet
Sopes
Sucre
Sucs
Varis
TOTAL

39.606

3

2016

%

84.059 3
115.802 4
17.474 1
465.987 16
179.003 6
20.340 1
18.473 1
180.205 6
28.956

1

28.749

1

73.988

3

114.273 8
27.020 2
25.803 1
151.460 10
199.800 7
26.987 2
76.262 3
1.434.172 100 2.820.930 100
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- El Gran Recapte
Durant el 2016 el Banc dels Aliments de Girona
ha continuat amb la mateixa tònica dels anys anteriors, sent la quantitat d’aliments aconseguits i
distribuïts, globalment considerada, similar a la del
any anterior. Quan als resultats del Gran Recapte
de finals de novembre, aquest any, amb la ajuda
de uns 4200 voluntaris es varen aconseguir 450 tones; xifra lleugerament inferior al resultat del 2015,
però significativament superior en valor nutritiu i
econòmic degut a la major qualitat dels aliments
obtinguts.

maig respectivament. L’empresa va doblar els quilos aconseguits per les donacions dels clients.

El Gran Recapte, que actualment promou la Federació Española de Bancs dels Aliments, i que es realitza en tot l’estat i en diversos països europeus, ha
batut, aquest any a Girona, tots els records en quan
al nombre de voluntaris participants. Cal destacar
la participació d’estudiants de la Universitat de Girona i d’alguns col·legis, diferents associacions de
veïns, manaies, diferents associacions de voluntaris de les comarques gironines, com les de Blanes i
Alt Empordà i diferents entitats i empreses.

- Cap nen sense bigoti
Ha estat una Campanya de recollida de llet per la
mainada, impulsada a per l’Obra Social «la Caixa».
Es va fer durant el mes de maig, amb la recollida
de llet a les oficines de «la Caixa» ; durant aquest
temps, i també en el mes següent , es rebien donacions per diferents vies digitals (caixers, SMS, Línia
Oberta, . . .). L’Obra Social «la Caixa», a més, va fer
una aportació de 100.000 litres. En total a Girona es
varen aconseguir més de 38.000 litres de llet.

El Gran Recapte, que s’ha celebrat el 25 i 26 de novembre, s’ha portat a terme en 355 supermercats de
75 ciutats i pobles de les comarques de Girona.
- Operació quilo
La Operacion quilo s’ha realitzat en els centres Carrefour, i Carrefour -Market, promoguts per la pròpia empresa, i realitzats durant els mesos d’abril i
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- La fam no fa vacances
El Recapte “La fam no fa vacances”, ha estat promogut per la Federació Catalana de Bancs dels
Aliments, entre un considerable nombre de superfícies comercials, principalment de poblacions costaneres, i amb participació també d’algunes entitats, i realitzat durant la primavera. Aquest recapte
ha substituït al recapte d’estiu en la Costa Brava,
que es va fer els dos anys anteriors.

El Gran Recapte

450 tones
4.200 voluntaris
355 supermercats
96 municipis

• Convenis
Signatura del conveni amb el Banc Sabadell, pel
qual ens cedeix per 15 anys un magatzem de 820
metres quadrats, annex al que ja estàvem utilitzant, propietat de Ferros Puig, amb qui també es
renova el contracte per 15 any més.
• Concerts a benefici del Banc dels Aliments
- Del grup “Els músics no mengen”, a Porqueres i
la Mirona de Salt.
- De la campanya “el noi del port”, promoguda per
l’Edgar Massegur, per recollir conserves de peix.
Es varen fer a Girona, Vilablareix, Salt, i Sarrià,
així com cantades d’havaneres a Tamariu, l’Escala i Estanyol.
- Del Conservatori de Música Isaac Albéniz, a la
Casa de Cultura de Girona, com a tret de sortida
del Gran Recapte.
- Del grup “Terapia de Shock”, amb col·laboració
amb “LLET NOSTRA” promovent una campanya de recollida de llet, aconseguint 3.620 litres.
• Recaptes

d’aliments promoguts per
diferents esdeveniments

- Treballadors del grup EULEN, participant en el
projecte solidari “Kilòmetres per aliments”, corrent cinc mitges maratons.
- La Fundació Prudenci Bertrana va fer una col·lecta en la nit del lliurament dels coneguts premis
literaris, a l’Auditori de Girona.
- L’AMPA del Col·legi “el Bosc de la Pabordia”, un
any més, va aprofitar el concert de Nadal dels
alumnes d’aquest centre educatiu, per fer un recapte d’aliments entre les famílies dels alumnes.
- La Comissió d’activitats de La Copa, va fer donació d’uns 8.000 quilos d’aliments, fruit dels

diners aconseguits per la venda i recuperació de
gots a les fires de Girona.
- La Penya del Club de Futbol Girona, “Immortal
Girona” entre els socis de la mateixa.
• Activitats escolars
El Banc dels Aliments ofereix xerrades a escoles i
instituts que tracten de conscienciar l’alumnat sobre el problema de la fam i particularment a casa
nostra i la necessitat d’evitar el malbaratament
alimentari. S’explica també la tasca que desenvolupa el Banc del Aliments.
• Aprenentatge i Servei
A través d’un conveni establert amb l’Institut Pla
de l’Estany de Banyoles, 44 alumnes de 3r d’ESO
han col·laborat com a voluntaris en el Gran Recapte del dies 25 i 26 de novembre de 2016.
• Assessorament

Batxillerat

a treball de recerca de

S’ha ofert assessorament per a desenvolupar un treball de recerca en l’àmbit de les ciències socials. Es
donaren les dades de distribució d’aliments del Banc
i s’explicaren les campanyes que es porten a terme.

• Concurs de dibuix per 5è i 6è de Primària
Amb el lema “Contra la fam i el malbaratament
d’aliments” es van presentar 325 dibuixos, fets
durant els mesos d’octubre, novembre i desembre
de 2016, per alumnes de 13 grups de 5è i 6è de primària de 7 escoles de les comarques de Girona.
• Recursos didàctics per a Primària i ESO
Durant el 2016, s’han fet 26 xerrades a 12 escoles i instituts, en els que també s’ha fet recapte d’aliments.
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En memòria de Joan Vergés

El dia 7 de desembre de 2016 va morir, a Tossa de
Mar, el nostre president d’honor Joan Vergés i
Prat, als 97 anys. Havia nascut a la Cellera de Ter
el 1919.
Va començar a treballar com a voluntari del Banc
dels Aliments des del començament d’aquest a
l’any 1988. Acabava de jubilar-se com a director
general de Caixa Girona, on havia treballat tota
la seva vida laboral i on havia entrat com a «botones» (lògicament, en les entitats financeres antecedents). Des del principi i durant 5 anys va ser
l’interventor del banc, portava la comptabilitat
i redactava la memòria anual. Com a anècdota,
la comptabilitat la va portar sempre a mà, sense
ordinador, i cada any elaborava els seus cèlebres
«llençols» on quedava reflectida tota l’activitat del
banc. El 1993 va assolir la Presidència del Patronat
de la Fundació, càrrec que va ocupar fins al 2003,
en el qual, a punt de complir els 85 anys, va demanar que el substituíssim; però amb el prec que
el deixéssim continuar com a voluntari, encarregant-se, com havia fet sempre, de la comptabilitat
i el resum anual. I així va continuar fent-ho, fins
als més dels 90 anys ben complerts en què, per raons d’edat i d’atenció a la seva estimada esposa,
va deixar de fer-ho. L’any 2008, va rebre l’Espiga
d’Or, guardó que anualment concedeix la Federació Espanyola dels Bancs dels Aliments (FESBAL)
i, també aprofitant el 20è aniversari de la seva fundació, el Banc dels Aliments de Girona li va retre
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un merescut homenatge a la Cambra de Comerç
de Girona. Quan va cessar com a president efectiu del Patronat, aquest i per unanimitat de tots els
seus membres el va nomenar president d’honor.
Fins fa un parell d’anys, i per les raons apuntades,
no va fallar mai a les reunions del Patronat que
presidia de forma honorífica.
Era un home molt treballador, detallista (la comptabilitat la portava fins al cèntim), positiu i sempre
de bon humor. Confiava en els seus col·laboradors.
Amb gran sensibilitat social, com ho demostra el
gran nombre d’anys dedicat a lluitar contra la fam
i el malbaratament dels aliments, destacaven en
ell dues característiques: la seva gran generositat
(gran part de les despeses del Banc durant els primers anys les assumia personalment) i l’amor a la
família, amb la qual va estar sempre entregat; de
fet, deixar la seva col·laboració en el Banc va ser
degut, més que a la seva edat (va mantenir fins al
final les seves capacitats intel·lectuals), a haver de
dedicar-se plenament a l’atenció de la seva estimada esposa que, des de fa uns anys, va quedar molt
limitada.
Home de conviccions cristianes ben paleses, expressament va demanar que ens recordéssim
d’oferir pregàries per ell. Particularment, penso
que no les necessita gaire, ja que Déu li haurà tingut molt en compte el bé que va fer a tanta gent
durant tota la seva vida.

INGRESSOS
Fonts

Euros

Varis

1.732
21.036
35.410
123.873
107.354
289.404

Donatius particulars
Donatius empreses
Donatius pel magatzem
Subvencions
TOTAL

DESPESES
GESTIÓ ORDINÀRIA
Personal
Administració, Informàtica, impremta
Auditoria, assegurances, impostos
Plataforma logística
Magatzem: aigua i llum
Magatzem: materials i manteniment
Transports i desplaçaments
Despeses vàries
TOTAL

10.026
12.493
5.310
31.469
7.340
4.669
10.298
3.732
85.336

GESTIÓ extraORDINÀRIA
Equips i maquinària

TOTAL

12.652
168.769
129.619
311.040

TOTAL DESPESES

396.376

Obres ampliació i adequació magatzem
Compra aliments

RESUM
Ingressos 2016
Provinent exercicis anteriors
Despeses 2016
Saldo

289.404
106.972
396.376
0
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Dades rellevants
SOLIDARITAT CIRCULAR

CADENA DE VALOR SOLIDARI

2.872.220
kg d’aliments

99
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entitats receptores

37.097
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beneficiaris

2.872.220 kg d’aliments per
37.097 persones
4.500.000 euros valor estimat dels
aliments distribuïts

1.800 m2 de magatzem
510 palets de capacitat d’emmagatzamatge
81 m2 de capacitat frigorífica
51 voluntaris
22.860 hores de dedicació
12 persones a plena dedicació d’equivalència
X 2 e ls kg aliments entrats en el període
2011/2016
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24 % dels aliments són Donacions, 44 %
Recuperacions i 32 % Unió Europea

99 entitats receptores
37.097 persones beneficiàries
57 %
 dels beneficiaris estan en Centres de
Distribució dels Aliments (CDA)

16 % dels kg d’aliments distribuïts és llet i
11 % són fruita i verdura

450.000 k g d’aliments aconseguits en el
Gran Recapte

4.200 voluntaris participants
77 kg de productes alimentaris distribuïts per
persona i any

Procedència dels aliments,
ajudes i subvencions
AJUDES I SUBVENCIONS
• Ajuntament Girona
• Arquia Banca
• Banc Sabadell
• BBVA
• Col·legi d’Enginyers Agrònoms
• Col·legi d’Enginyers Tècnics
Industrials
• Col·legi Oficial de Metges Girona
• Comexi Group
• Diputació de Girona
• FEGA – FEAD
• Ferros Puig
• Fundació Bancària La Caixa
• Fundación Amancio Ortega
• Generalitat de Catalunya
• Gerència d’Empreses Girona
• Gràfiques Alzamora
• Grup Andreu
• Grup Ros de Blanes
• Laboratoris Hipra, SA
• otGIR Assessors
• Torho SA
• Transportes Azkar, SA

COL·LECTES I COL·LABORACIONS
• Abertis Autopistes
• Agisa
• Agroquímics Salvi
• Agrupació Aplecs Comarques
Gironines
• Allianz
• ASETRANS
• Associació de Confraries de Girona
• Associació Dones de Quart
• Associació Fem @Quart
• Associació St. Antoni Solidari
• Associació de Veïns de Montilivi
• Associació Voluntaris de l’Alt
Empordà
• Associació Voluntaris de Riells i
Viabrea
• Associació de Veïns Vista AlegreCarme
• Associació Diables Comarques
Gironines
• Associació Erasmus Esn Girona
• Banc del Temps Pla de Palau
• Banc del Temps Pont del Dimoni

• Bar El Chipirón
• Besthetic
• Biblioteca Marfà
• Bombers de Girona
• Cafeteria Un Sol Món
• Calsina Carré
• Cantada d’havaneres de L’Escala
• Cantada d’havaneres de L’Estanyol
• Cantada d’havaneres de Tamariu
• Casa de Colònies El Collell
• Casal Gent Gran Can Gibert del Pla
• Casal Gent Gran Sant Daniel
• Comissió d’Activitats de La Copa
• Comsa Corporación
• Concert Can Serrallonga de Salt
• Concert Festa d’Estiu de Vilablareix
• Concerts de “Els músics no mengen”
• Conservatori de Música Isaac
Albéniz
• Cursa de RAC 1
• Dexia
• DHL
• Edgar Massegur “El noi del port”
• Endesa
• Espai Gironès
• Festa de l’Anxova de l’Escala
• Fiatc Seguros
• GEiGE, Torneig escoles rugbi
• Grup Gestió Girona
• Grup SOD3
• Grupo Eulen
• Hoquei Olot
• Institut Català de la Salut
• Kids & Us
• “la Caixa”
• La Font
• L’Armari de Celrà
• L’Espiga Solidària
• Manaies de Banyoles
• Manaies de St. Daniel
• MAPFRE
• MGS Seguros
• Mou-te per Calonge i St. Antoni
• Mutua Universal
• Neumàtics Perelló
• Nit del Bertrana
• Oustandig Food
• Penya Immortal Girona
• Perruqueria Banyoles

• Roberlo, SA
• Save The Books ONG
• Skydive Empuriabrava
• So de III (Concert Centre Cívic St.
Narcís)
• Sol y Camping, SL
• St. George’s School
• Subdelegació de Defensa
• TISA
• Transports Mainadé
• Universitat de Girona - Of. de
Cooperació
• Voluntariat Blanenc

EMPRESES AGROALIMENTÀRIES
• Aceites Borges Pont, S.A.U

• Agrobotiga El Forn
• Agustí Gómez Mutlló
• Aigua del Montseny, SA
• Avícola Maria
• Begudes i Marqueting, SL
• Bellsolà, SA
• Bicentury, S.L.U.
• Boadas 1880, SA
• Cafès Cornellà
• Can Maia
• Can Munner
• Capdevila Germans, SA
• Casa Tarradellas
• Casa Westfalia, S.A.
• Chocolates Torras, S.A.
• Chupa Chups, S.A.U.
• Comerç de Peix Ros
• Comercial Masoliver
• Companya Turística Alt Empordà, SL
• Congelats Olot, SL .
• Coopecarn Girona, SL
• Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A
(Capsa)
• Cuinats Jotri SL
• Cuit’s - Charcuteria y cocinados, S.A.
• Danone, S.A.
• Despachos Fruteros
• El Rebost de la Terra
• Embotits Calet, S.L.
• Embotits Caula, SL
• Embotits Masó Olot, S.L.
• Embotits Monter
• Embutidos Sarquella, SL
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• EXPRESSIUM ILLY
• Font Cana, S.A.
• Font Vella y Lanjarón, S.A.
• Fontdor, s.l.u.
• Forn Elias
• Forn Sant Antoni
• Frigoríficos Costa Brava, S.A.
• Friselva, S.A.
• Frit Ravich, S.L.
• Fructícola Empordà, SL
• Fruites Forpas
• Gallina Blanca (GB Foods)
• Gicarns, S.L.
• Girona Fruits, SCCL
• Giropoma Costa Brava, SL
• Grup Morera
• Hijos de José Casaponsa, S.A.
• INPANASA
• Integra 2
• Joaquim Albertí, SA
• La Fageda, SCCL
• Laboratorios Ordesa, S.L.
• Liderou
• Liquats Vegetals, S.A.
• Llet Nostra Alimentària, S.L.
• Luís Oliveras, S.A.
• Marco Casstiglione
• Mas Pou
• Metalquimia
• Miquel Alimentació Grup, SA
• Montsoliu
• Nespresso
• Noel Alimentària, SAU
• Nous Crespianes
• Oli de l’Empordà
• PEIXiMARISC.CAT
• PepsiCo Iberia (Matutano)
• Primar Ibérica, S.A.
• Productos Valent,S.A.

• PROMALAC
• Quelac S.L.U. / Iberjam, SLU
• Ramon Ventulà, SA
• Reguilme, S.L.
• Safrunat SL➝ Blaufruit
• Sant Aniol
• Snacklife, S.L.
• Thyssenkrupp Elevadores, SLU
• Trias Galetes –Biscuits,S.A.
• Wurth España

• Cádiz
• Córdoba
• Fesbal
• Lleida
• Navarra
• Salamanca
• Segura
• Sevilla
• Tarragona
• Z aragoza

CADENES ALIMENTÀRIES

ESCOLES

• Aldi
• BonArea
• Bonpreu
• Caprabo
• Carrefour
• Condis
• Consum
• Dia, S.A.
• Esclat
• Gros Mercat
• Hipercor
• Jodofi, S.L.
• La Sirena
• Lidl
• Magatzems Palou
• Mercadona
• Novavenda
• Sorli-Discau
• Suma
• Supermercats Montserrat
• Valvi-Spar

• AMPA Bosc de la Pabordia
• AMPA CEE Font de l’Abella
• Col·legi Maristes
• Col·legi Bell-Lloc
• Col·legi Les Alzines
• Col·legi Pompeu Fabra de Salt
• Col·legi St. George’s Scholl
• EICA-Escola d’Idiomes
• Escola de Música Sarrià de Ter
• Escola Fedac d’Anglès
• Escola Sant Narcís
• Facultat d’Infermeria i Medecina
• INS de Cassà de la Selva
• INS Ermessenda
• INS Jaume Vicens Vives
• INS Josep Brugulat de Banyoles
• INS Montilivi
• INS Montsoriu
• INS Pere Alsius
• INS Pla de l’Estany de Banyoles
• INS Rocagrossa de Lloret
• INS Salvador Espriu
• INS Sant Elm de St. Feliu de Guixols
• INS Santa Eugenia
• INS Vilablareix

BANCS D’ ALIMENTS:
• Albacete
• Araba
• Badajoz
• Burgos

Entitats receptores
• Ajuntament Besalú
• Ajuntament Breda
• Ajuntament Cadaqués
• Ajuntament Calonge
• Ajuntament Castelló d´Empúries
• Ajuntament Castell-Platja d´Aro
• Ajuntament de l’Escala
• Ajuntament de Vidreres
• Ajuntament Llançà
• Ajuntament Maçanet de la Selva
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• Ajuntament Massanes
• Ajuntament Portbou
• Ajuntament Riudellots de la Selva
• Ajuntament Sant Hilari Sacalm
• Ajuntament Sta.Cristina d´Aro
• AMAF-Associació Malalts
d´Alzheimer i Família
• Asil Vilallonga
• Asociación Cultural Cristiana
Taialà

• Asociación Cultural Font de la
Pólvora
• Asociación Renacer de la Fuente
• Asociación Reto a la Esperanza
• Assembleia de Deus AngloBrasileira
• Associació Akan
• Associació Benèfica El Buen
Samaritano
• Associació Benèfica Sant Julià

• Associació Betel
• Associació El Trampolí
• Associació Hesed
• Associació Nueva Frontera
• Associació Onyar Solidari
• Associació Pa & Caldo
• Associació ProVida
• Associació Voluntaris Riells i
Viabrea
• Càritas Amer
• Càritas Anglès
• Càritas Arxiprestal de Banyoles
• Càritas Baix Ter Agrupació
Parròquies
• Càritas Bescanó
• Càritas Bisbal d´Empordà
• Càritas Blanes
• Càritas Bonmatí
• Càritas Caldes de Malavella
• Càritas Cassà de la Selva
• Càritas Cellera de Ter
• Càritas Figueres
• Càritas Fornells
• Càritas Garrotxa
• Càritas Girona
• Càritas Hostalric
• Càritas Interparroquial Palamós
- Sant Joan
• Càritas Llagostera
• Càritas Lloret de Mar
• Càritas Palafrugell

• Càritas Parroquial de Arbúcies
• Càritas Puigcerdà
• Càritas Riudarenes
• Càritas Roses
• Càritas Salt Agrupació Parròquies
• Càritas Sant Feliu de Guíxols
• Càritas Sant Gregori
• Càritas Sils
• Càritas Sta. Maria Ribes de Freser
• Càritas Sta.Coloma de Farners
• Càritas Tossa de Mar
• Càritas Vidreres
• Centre Assistencial Canaan
• Centre Socio Sanitari Mare Déu
Salut
• Col·legi Sagrada Família
• Comunidad Musulmana de Girona
• Consell Comarcal de la Cerdanya
• Consorci Benestar Social del
Ripollès
• Consorci Benestar Social GironèsSalt
• Consorci Centre d´Acolliment i
Serveis Socials La Sopa
• Creu Roja Arbúcies
• Esclavas Santísimo Sacramento e
Inmaculada
• Filles de la Caritat - Girona
• Fraternitat Sta. Clara
• Fundació Acollida i Esperança
Convent Franciscà

• Fundació Emma
• Fundació Estany
• Fundació Obra Social Oscobe
• Fundació Privada Map
• Fundació Ramon Noguera
• Fundación Adra
• Hermanitas de Ancianos
Desamparados-Banyoles
• Hermanitas de los Ancianos
Desamparados - Palafrugell
• Hermanitas de los Pobres
• Hospital Asil de Pobres i Malalts
• Iglesia de Dios Espai Ample en
Girona
• Iglesia Evangélica Apostólica del
Nombre Jesús
• Iglesia Evangélica El Remanente
• IRES- Institut de Reinserció Social
• L’Espiga Solidària
• La Tutela-Fund.Discapacitats
Psíquics
• Monges Carmelitas - Monestir del
Carme
• Parròquia Sant Martí de Llémena
• Parròquia Santa Susana del
Mercadal
• Residencia Geriàtrica Z oilo Feliu
• Salesians Sant Jordi - PES

Voluntaris
• Antón Cortada
• Antonio Jiménez
• Carme Casacuberta
• Carme Vicens
• Diego Madrid
• Enrique Codina
• Eugeni Bou
• Eusebio García
• Francesc Blaya
• Hugo Jorge Encinas
• Ignasi Colina
• Irma Z abala
• Joan Benítez
• Joaquim Juliol
• Jordi Font
• Jordi Trull

• José Artacho
• José Luís Díez
• Josep Bohigas
• Josep Lleal
• Josep M. Pagès
• Josep Ribot
• Josep Sarquella
• Juan Carlos Mena
• Lluís Tirado
• Lúcio José Cuenca
• Maijo Arana
• Mamadou Baldeh
• Manuel Candelario
• Marc Fontanet
• Marc Jorba
• Marcos Andrés Le More

• Mercè Juanola
• Miriam Jorba
• Moisés Macía
• Montserrat Quintana
• Núria Domingo
• Pau Morales
• Pere Casellas
• Rafael García
• Ramon Mitjà
• Rosa Herrera
• Roser Buxó
• Teia Bastons
• Tomàs Aurich
• Xavier Sabater
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Fundada el 16 de desembre de 1988
Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 420.
Número de registre en Benestar Social com entitat d’atenció social primària: S08442
Número de registre en Benestar Social com entitat privada d’iniciativa social: E04907
Número d’Identificació Fiscal: 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 - 17004 Girona
Rutlla, 22 - 17002 Girona
Telèfon: 627 526 928
Telèfon: 972 223 463 - 972 214 817
www.bancdelsalimentsgirona.org
info@bancdelsalimentsgirona.org
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