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El 1988 va ser el primer any de funcionament del 
Banc dels Aliments de les Comarques de Girona. 
Vàrem aconseguir uns 5.000 quilos, la qual cosa 
ens va alegrar molt i ens va esperonar a continuar 
la tasca. Els vàrem repartir entre una vintena d’enti-
tats benèfiques, la majoria d’elles de Girona ciutat, 
i unes poques de la província, entre les qual recordo 
el Parvulari de l’inoblidable pare Gumersindo, de 
la parròquia de Santa Eugenia de Palamós, i la Fage-
da d’Olot, la qual, ha passat de receptora a donant, 
ja que ara és ella la que ens facilita molts aliments i 
de gran qualitat, dels quals es beneficien les 98 en-
titats que han rebut aliments del nostre Banc en el 
2017. Evoco aquests records perquè està a prop de 
complir-se els 30 anys de funcionament del nostre 
banc, aniversari que celebrarem adequadament el 
2018.

I de les 5 tones del primer any hem passat a les gai-
rebé 3.000 en el 2017. La quantitat exacta d’aliments 
aconseguits ha estat de 2.764.920 quilos, dels quals 
se n’han distribuït 2.726.340 (la diferència es cor-
respon a la diferència d’estocs en el magatzem en-
tre el principi i final d’any).

Totes les dades referides a l’any actual les teniu 
reflectides en aquesta memòria, però n’hi ha dues 
que voldria ressaltar: una són les 450 tones aconse-
guides en el Gran Recapte de principis de desem-
bre, amb l’ajuda d’uns 4.500 voluntaris; xifra lleu-
gerament superior al resultat del 2016 malgrat no 
poder-se fer el recapte a la comarca de la Cerdanya. 
Quant al valor nutritiu i econòmic a causa de la qua-
litat dels aliments, també va ser superior a la dels 
anys anteriors. I això que no s’inclouen els aliments 
que ens donaran les diferents cadenes comerci-
als on es va fer el Gran Recapte (els hem demanat 
que els lliurin al llarg del 2018), i que sol estar entre 
un 5 i un 10% dels que es van recollir en cada una 
d’elles. I he volgut ressaltar-ho per ser una mostra 
fefaent de la solidaritat de la societat gironina, tant 

pels aliments entregats com per la gran quantitat de 
voluntaris que ho varen fer possible.

L’altra dada a ressaltar son les quasi 287 tones d’ali-
ments a punt de caducar o a prop de la data de con-
sum preferent, retirats dels establiments d’onze ca-
denes de supermercats. I la considero significativa, 
per una part, perquè dobla les 141 tones obtingudes 
l’any anterior pel mateix concepte i, per l’altra, per-
què posa de manifest un cop més que un dels dos 
objectius dels Bancs dels Aliments és la lluita con-
tra el malbaratament, del qual precedeixen més de 
1.300 tones del total d’aliments que hem repartit. 
Aquesta lluita contra el malbaratament tractem 
d’inculcar-la també a les noves generacions mitjan-
çant el concurs de dibuix entre els escolars gironins 
i les xerrades que al llarg de l’any s’han fet en molts 
centres escolars, per conscienciar sobre el proble-
ma de la fam i fomentar el consum responsable.

Pel que fa al nombre de persones beneficiades, 
no sols no s’ha incrementat sinó que més aviat ha 
disminuït lleugerament; a finals del 2016 s’atenien 
37.097 persones, mentre que el desembre de 2017 
n’eren 35.620. La raó d’aquesta disminució pot ser 
deguda, a més de la disminució de l’atur i d’immi-
grants que han tornat al seu país, a una més gran 
exigència i control de les 95 entitats receptores i de 
les persones que atenen per part dels serveis tèc-
nics del Banc. 

I al marge de les dades, un altre fet rellevant del 
2017 ha estat el condicionament del nou magatzem 
cedit pel Banc de Sabadell, operatiu ja en bona part 
de les seves possibilitats, i on hem traslladat les ofi-
cines del Banc. Acabarem el seu condicionament 
durant el 2018 i esperem amb il·lusió la seva prope-
ra inauguració al mateix temps que celebrem també 
el nostre 30è aniversari.

FREDERIC GÓMEZ PARDO
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El Banc dels Aliments de les Comarques de Girona 
és una Fundació Privada constituïda el 16 de de-
sembre de 1988; és el segon Banc creat a Espanya, 
després del de Barcelona, que va ser el primer. Com 
tots els Bancs d’Aliments, som independents, acon-
fessionals i apolítics. 

Estem integrats, juntament amb els Bancs de Bar-
celona, Lleida i Tarragona, en la Federació Catalana 
de Bancs dels Aliments (FECATBAL); també for-
mem part de la FESBAL (“Federación Española de 
Bancos de Alimentos”) amb els 56 Bancs existents a 
l’Estat espanyol; de la FEBA (“Federación Europea 
de Bancos de Alimentos”), que agrupa els 271 Bancs 
dels Aliments de 23 països europeus; i en el Global 
Food Banking Network, que inclou 792 Bancs de 32 
països.

Objectius:
Els dos objectius de tots els Bancs dels Aliments 
són:

• Lluitar contra la fam 
• Evitar el malbaratament alimentari

Ambdós objectius estan íntimament relacionats, ja 
que una tercera part dels aliments que es produei-
xen no arriben a ser consumits a causa, principal-
ment, del malbaratament. A Catalunya concreta-
ment, 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.

Els Bancs dels Aliments no reparteixen mai els ali-
ments directament a les famílies, sinó que ho fan a 
les entitats benèfiques degudament registrades en 
el Departament de Benestar Social de la Generali-
tat, les quals els fan arribar a les famílies necessita-
des que han estat prèviament derivades pels dife-
rents Serveis Socials. Entre elles estan els Centres 
de Distribució d’Aliments de Girona, Salt, Figue-
res, Olot, Lloret, Palafrugell, Baix Ter, Banyoles, Ro-
ses i Santa Coloma, a més de les Càrites parroquials 
de diferents poblacions i altres entitats religioses 
(catòliques, evangèliques, musulmanes, etc.) i soci-
als, així com alguns Ajuntaments.

Durant el 2017 es van distribuir 2.726 tones d’ali-
ments, contribuint així a l’alimentació d’unes 
36.000 persones necessitades (la xifra ha anat vari-
ant al llarg de l’any), totes elles habitants de la pro-
víncia de Girona.

La distribució dels aliments es fa gratuïtament, mit-
jançant el treball desinteressat d’uns 47 voluntaris 
permanents, principalment persones jubilades, 
però amb facultats adequades per realitzar aquesta 
tasca.

El Banc dels Aliments de Girona utilitza dos magat-
zems cedits per llurs propietaris, amb una superfí-
cie útil d’uns 1800 metres quadrats dotats de dues 
càmeres, una frigorífica i l’altra de congelació. Tam-
bé disposa de dues furgonetes, una d’elles dotada 
d’equip frigorífic, pel transport dels aliments.

La combinació entre treball desinteressat i locals 
cedits gratuïtament ens permet proporcionar uns 
serveis a uns costos mínims de funcionament, fac-
tor que hauria de ser molt rellevant en totes les en-
titats socials.

INTERNACIONALITZACIÓ DELS BANC DELS ALIMENTS

 Global Food Banking Network: 792 Bancs al món distribuïts en 32 països 

 FEBA: 271 Bancs a Europa repartits en 23 països

 FESBAL: 56 Bancs a Espanya

 FECATBAL:  4  Bancs a Catalunya
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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 qual depenen la vicepresidència, la secretaria tèc-
nica i les àrees d’actuació següents:

• Econòmica
• Relacions amb les entitats
• Aprovisionament
• Logística
• Magatzem
• Aliments FEAD (UE)
• Fruita i verdures
• Recaptes
• Centres educatius
• Comunicació i 

xarxes socials
• Voluntariat

Composició del Patronat:

President Frederic Gómez i Pardo
Vice-president Joan Jorba i Figueras
Gerent Antoni Roig i Carreras
Tresorer Joaquim Oller i Salvans
Secretari Eduard Torrent i Puig
Vocals Carles Àlvarez i Berciano
 Glòria Alzamora i Planagumà
 Lluís Batista i Majem
 Laureà Berenguer i Fuster
 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
 Ramon Félix Quintano i Ulibarrena
 Oriol de Ribot i Torrella
 Vicenç Riera i Illa
 Manel Ruiz i Sanz
 Josep Maria Rus i Garcia
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El Banc d’Aliments ha consolidat aquest any les 
seves instal·lacions d’oficines i ha traslladat la seva 
seu des de l’Hotel d’Entitats a les dependències del 
propi magatzem. D’aquesta manera s’ha aconse-
guit integrar en un sol lloc les capacitats físiques i 
humanes, amb la conseqüent millora de relació, co-
municació, operació i eficàcia.

Es disposa doncs de quatre despatxos i una sala de 
reunions, suficient per reunir tot el personal volun-
tari necessari.

Tanmateix durant aquest any s’han construït dues 
noves cambres frigorífiques, 170 m3 de fred i 60 m3 
de congelació, que han doblat la capacitat frigorífi-
ca que s’utilitzava fins ara.

Es disposa a més, dels equips de transport i mani-
pulació necessaris per a dur a terme els diferents 
treballs de forma professional.

La capacitat de palets present i futura permetrà 
la integració en un sol lloc dels diferents aliments 
instal·lats avui en situacions externes i també l’es-
tucatge i distribució dels aliments que es reben de 
la Unió Europea.

 1.800 m2 de magatzem

 510  palets de capacitat de magatzem

 230 m3 de capacitat frigorífica 



7

Els voluntaris són la base i la gran força del Banc 
dels Aliments de Girona. Formen un bon equip, 
amb diferents capacitats però amb una il·lusió i 
sensibilitat comunes: la lluita contra la fam i el mal-
baratament dels aliments en les nostres contrades.

Distingim entre voluntaris amb disponibilitat es-
table, amb dedicació fixa cada setmana; volunta-
ris puntuals, amb participació ocasional com són 
els recaptes; i també voluntaris especialistes, que 
posen els seus coneixements al servei del Banc en 
àrees concretes.

Els voluntaris estables participen en el govern i la 
gestió diària del Banc de manera altruista. Són 47 
persones que aporten els seus coneixements en les 
diferents àrees d’activitat del Banc: direcció, admi-
nistració, aprovisionament, logística, magatzem, 

educació escolar i comunicació. En total anual 
aporten 24.300 hores laborals, que equivaldria a 13 
persones a temps complet. El Banc, a més a més, 
té contractada una persona per a les tasques admi-
nistratives.

Tal com regula la Llei del Voluntariat de Catalunya 
25/2015, de 30 de Juliol, els voluntaris, en incorpo-
rar-se al Banc dels Aliments de Girona, signen el 
COMPROMÍS entre l’Entitat i els voluntaris, l’AU-
TORITZACIÓ per a la cessió de dades personals i 
el compromís de CONFIDENCIALITAT. Al mateix 
temps, se’ls fa lliurament del PLA DE VOLUNTA-
RIETAT del Banc, dels DRETS I DEURES del vo-
luntari i del PLA DE FORMACIÓ. Dins del pla de 
formació, enguany s’han dut a terme dos cursos: 
utilització de plataformes elevadores i curs de ris-
cos laborals.

Composició de la força de treball

Número Hores per any

Voluntaris estables 47 24.300
Personal contractat 1 1.700
TOTAL 48 26.000

2010 30
2011 31
2012 36
2013 49
2014 41
2015 46
2016 51
2017 47

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VOLUNTARIS ESTABLES

Dedicació voluntaris estables 2017  24.300 hores

Equivalent a 13 persones a temps complet
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Els aliments que aconseguim procedeixen de tres 
fonts diferenciades: Recuperacions, Donacions i 
Unió Europea.

Les Recuperacions són aquells aliments que s’apro-
fiten i que no es posen a la venda, però que són del 
tot consumibles. És el cas de part dels aliments que 
donen les empreses agroalimentàries, de les minves 
recollides a les cadenes de distribució i de la fruita 
i verdura d’intervenció FEGA-SERMA, que acon-
seguim de cooperatives i empreses dels diferents 
sectors agroalimentaris de tot l’estat. Aquests dar-
rers aliments agraris de la retirada o transformació 
d’excedents frescos, permeten abastir de fruites i 
verdures fresques i de sucs de fruita naturals a les 
persones ateses d’aquest programa.

Les Donacions són aliments provinents de la solida-
ritat de les empreses agroalimentàries, de la captació 
realitzada en diferents campanyes, principalment el 
Gran Recapte, i de les compres que es realitzen fruit 
de les donacions econòmiques i que permeten la mi-
llora d’una cistella més equilibrada.

Finalment els del FEAD-Unió Europea són aquells 
aliments finançats per la Unió Europea, gràcies a un 

programa d’ajuda alimentària, que distribueix ali-
ments a les persones més desfavorides.

Les entrades d’aliments de l’any 2017 han estat un 
3,7 % inferiors a les de l’any anterior, principalment 
a la disminució de les Donacions i dels aliments re-
buts de la FEAD-UE. Fet remarcable ha estat l’aug-
ment significatiu dels aliments recollits de les min-
ves de les cadenes de distribució. 

Els productes més entrats al Banc han estat els pro-
ductes làctics, fruita fresca i sucs de fruita.

Col·laboradors Número

FEAD-UE 22
FEGA-SERMA Fruites i verdures 26
Gran Recapte 29
Empreses agroalimentàries 50
Minves 42
Compres 1
Altres campanyes 47
Altres Bancs d’Aliments 14
Altres orígens 4
TOTAL 235

Origen dels aliments   2011 2016 2017

FEAD-UE 618.782 928.825 837.077
FEGA-SERMA Fruites i verdures 225.521 686.266 647.587
Gran Recapte 450.367 453.999
Empreses agroalimentàries 404.386 362.357
Minves 161.083 287.253
Compres 61.525 14.400
Altres campanyes 130.382 100.749
Altres Bancs d’Aliments 31.532 42.751
Altres orígens 589.869 17.854 18.747
TOTAL 1.434.172 2.872.220 2.764.920

TIPUS I NÚMERO DE COL·LABORADORS

KG D’ALIMENTS REBUTS SEGONS EL SEU ORIGEN

ENTRADA D’ALIMENTS
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TOTAL aliments entrats  2.764.920 kg

 Recuperacions  1.297.197 kg  47 %
 Donacions  630.646 kg 23 %
 FEAD-UE  837.077 kg 30 %
Correspon a un valor estimat de 4,6 
milions d’euros

1.251.735 691.660 928.825 2.872.220

2.764.9201.297.197 630.646 837.077

2016

2017

ORÍGENS AGRUPATS

ENTRADES D’ALIMENTS PER PRODUCTES

RECUPERACIONS DONACIONS FEAD-UE

Productes làctics
Pasta i arròs
Llegums i Fruits secs
Salses i Condiments
Oli i grasses

Begudes
Fruita fresca
Carn fresca
Productes varis

10 
CDAs

21 
Càritas

18 
Ajuntaments
i Ens Oficials

15
Associacions

9
Fundacions

22
Altres

95
TOTAL

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS

+34.341 persones ateses per
68 entitats de repartiment d’aliments

35.620 persones ateses 
per 95 entitats beneficiàries

1.279 persones ateses 
per 27 entitats de consum

El Banc entrega sempre els aliments a entitats be-
neficiàries sense ànim de lucre, que tenen entre els 
seus objectius l’ajuda social. Aquestes els fan arribar 
a les diferents  persones ateses.

S’han distribuït en el 2017 a 95 entitats i 35.620 perso-
nes, que representen una disminució del 4 % de per-
sones respecte a l’any anterior. En els darrers quatre 
anys el descens de persones ateses ha estat del 16 %.

De totes les persones ateses el 58 % estan integrades 
a Centres de Distribució d’Aliments (CDA), gesti-
onats per Càritas, el 61 % corresponen a persones 
adultes i el 29 % a infants.

La comarca on es localitzen més entitats beneficiari-
es i més persones ateses, és la del Gironès, seguida 
de la de la Selva.

16 %

14 %
9 %

27 %

4 %3 %

4 % 3 % 3 %
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PERCENTATGE PERSONES ATESES

El nombre d’entitats benèfiques associades (95) ha 
baixat respecte l’any anterior (99) com a conseqüèn-
cia de la reagrupació d’entitats a nivell territorial 
per poder prestar un millor servei i de la renúncia a 
continuar prestant el servei per part de les entitats 
de petita dimensió.

El nombre de beneficiaris continuà la tendència 
a la baixa ja manifestada els darrers anys fins a 
assolir un total de 35.620 persones, davant les 
37.097 persones del 2016. Estem, doncs, lluny 
del nivell crític de les 42.427 persones ateses el 
2013, en el pitjor moment de la crisi econòmica, 
però també lluny de la cota de persones ateses 
en el 2010, que fou de 24.4962. Les disminucions 
actuals són fruit d’un control més estricte de les 
derivacions que realitzen els serveis socials en-
carregats d’avaluar i derivar les persones neces-
sitades cap a les entitats de distribució o consum 
d’aliments. 

58 % 61 %

29 %

6%4%11 %

15 %

16 % Associacions, 
Residències i altres
Càritas
Ajuntaments i ens oficials
CDAs

Grans
Lactants
Infants
Adults

La comarca amb més volum és la del Gironès amb 
el 35% de les entitats i dels beneficiaris, seguida per 
les comarques de La Selva i l’Alt i el Baix Empordà, 
amb percentatges del 21%, 18% i 15% del total dels 
beneficiaris, respectivament.

11 %
Alt

Empordà

1 %
Garrotxa

La Cerdanya

14 %
Baix

Empordà

26 %
La Selva

33 %
Gironès

5 %
Pla de l’Estany

5 %
El Ripollès

PERCENTATGE DE PERSONES ATESES PER ENTITATS COL·LABORADORES PER COMARCA
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DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
PER TIPUS D’ENTITATS

DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

EVOLUCIÓ DELS BENEFICIARIS I DEL NÚMERO 
D’ENTITATS COL·LABORADORES

Producte 2011 2016 2017
Aigua 19.713
Aliments 
infantils 7.227 21.677 14.034

Arròs 125.418 125.960
Brioixeria 23.294 21.618
Carn 46.094 30.299
Cereals 14.816 11.961
Cítrics 181.055 70.268
Compota fruites 19.179
Conserves peix 170.406 233.091 63.003
Conserves 
vegetals + + 49.501

Farina 29.744 36.891 25.060
Formatge 12.541
Fruita conserva 26.918
Fruita fresca 206.321 205.938 208.476
Galetes 30.703 74.162 18.104
Iogurt 15.169 15.912
Làctics 9.434 184.630 77.031
Liquats 84.059 72.892

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Beneficiaris Entitats col·laboradores

24.462 144

140

128

114

108

101

99
95

31.000

41.000

42.427

40.196

38.443

37.097

35.620

Producte 2011 2016 2017
Llegums 29.789 115.802 41.650
Llegums cuits 17.474 49.944
Llet 303.385 465.987 608.194
Oli 26.954 179.003 120.485
Ous 20.340 20.052
Pasta 185.803 180.205 129.615
Paté 17.812
Plats preparats 28.956 19.449
Refrescs 39.606 28.749 42.613
Salsa 
tomàquet 73.988 70.778

Sopes 114.273 9.033
Sucre 27.020 25.803 25.348
Sucs 151.460 199.800 21.730
Sucs préssec 164.520
Varis 26.987 76.262 247.654
Verdura fresca 27.637 126.506
Xarcuteria 51.697 48.602
Xocolata 118.478 14.876
TOTAL 1.434.172 2.820.930 2.726.340

35 %

13 % 7 %

4 %

31 %

8 %

Ajuntaments
Associacions
Bancs d’Aliments

Càritas 
CDAs
Fundacions

Creu Roja
Altres
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El Gran Recapte
Aquesta campanya massiva de recollida d’aliments 
bàsics té la intenció de contribuir en la millora de 
les condicions de vida de les persones en situació 
de pobresa, en un aspecte de cabdal importància 
com és l’alimentació. La campanya pretén recollir 
aliments nutritius de llarga durada: oli, llet i conser-
ves de peix i verdures. També sensibilitzar i mobilit-
zar la ciutadania, per ajudar a pal·liar la realitat ac-
tual de precarietat alimentària al nostre país, fruit 
d’una pobresa crònica.
Els més de 4.000 voluntaris i els milers de donants han 
aconseguit un any més, un gran acte de solidaritat.
Els aliments recaptats han estat de 453.999 quilos 
de forma directa i amb altres aportacions s’ha arri-
bat a la xifra rècord de 470.000 quilos.

La fam no fa vacances
La “Fam no fa vacances”, és una campanya engega-
da fa sis anys pels quatre Bancs de Catalunya. A Gi-
rona aquest any, entre altres accions, s’ha celebrat 
un recapte el 30 de juny i l’1 de juliol, en les poblaci-
ons costaneres, amb la col•laboració de les cadenes 
de supermercats, entitats i voluntaris. L’objectiu 
és aconseguir aliments a l’estiu en aquestes pobla-
cions de les nostres comarques, donat que durant 
l’època del Gran Recapte (novembre) els clients 
d’aquestes superfícies comercials són més reduïts.
Aquest any han participat en la campanya 10 enti-
tats, que han atès 43 botigues corresponents a 12 
cadenes de supermercats. S’han recollit un total de 
51.126 kg d’aliments

Operació kg de Carrefour
El mes de març i abril, es va realitzar un any més 
l’Operació Quilo de Carrefour. Per cada quilo d’ali-

ments que es reculli, Carrefour en va donar un altre 
al Banc dels Aliments, amb el que es va aconseguir 
el doble. A les comarques de Girona només es va fer 
recollida als Carrefour de Girona Figueres i Olot, ja 
que als Carrefour Market es va fer més endavant.

Cap nen sense bigoti
La iniciativa solidària “Cap nen sense bigoti” pro-
moguda per l’Obra Social “la Caixa”, ha aconseguit 
recollir 29.213 litres de llet a Girona, aquest 2017. La 
quantitat recollida permetrà a 609 famílies en risc 
d’exclusió, assolir el consum mínim de llet recoma-
nada, un litre per persona a la setmana fins a finals 
d’any. Per la seva part, l’Obra Social “la Caixa” va 
fer una aportació addicional de 36.000 litres de llet. 
A Girona hi ha un dèficit de 334.000 litres per a as-
solir l’objectiu mínim recomanat pels experts d’un 
litre per persona i setmana i un de cada quatre nens 
no pot beure un litre de llet setmanal.

 El Gran Recapte 470.000 quilos

 La fam no fa vacances  51.100 quilos

 Operació kg  25.400 quilos

 Cap nen sense bigoti  65.200 quilos

 Total 611.700 quilos

EL GRAN RECAPTE PRODUCTES RECOLLITS

37 %

15 %

9 %

7%

21 % 3 %

3 %
3 %

2 %

Productes làctics
Farines i pures
Pasta i arròs
Llegums i fruits secs
Salses i condiments

Olis i grasses 
Sucre
Vegetals en conserva
Altres

COMPTO AMB TU
BANC D’ALIMENTS

GRÀCIES A TOTS
PER COL·LABORAR EN EL

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS
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Com és normal, la principal activitat del Banc ha es-
tat la recerca d’aliments, el seu transport, emmagat-
zematge i la seva distribució, així com els treballs ad-
ministratius i logístics que aquesta tasca comporta.

Però a més a més, el personal del Banc ha participat 
en diferents activitats i esdeveniments relacionats 
directament amb els objectius que li són propis, en-
tre el quals destaquem els següents:

•  Participació en les assemblees de la Federació Es-
panyola de Bancs dels Aliments (FESBAL) i en les 
reunions del seu Comitè Executiu, del qual forma 
part el President del Banc dels Aliments de Girona. 

•  Participació en les diferents reunions de la Fede-
ració Catalana de Bancs dels Aliments per a trac-
tar de les accions conjuntes que es realitzen. Fins 
a la primavera del 2017, el president del Banc dels 
Aliments de Girona, Sr. Frederic Gómez Pardo, ha 
estat President de l’esmentada Federació, que aglu-
tina els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya.

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

•  Petició, conjuntament amb els altres Bancs dels Ali-
ments de Catalunya, que la nostra Federació estigui 
representada en l’Assemblea Catalana de l’Alimen-
tació, la qual cosa ja s’ha aconseguit.

•  Xerrades en diferents centres escolars per parlar de 
la fam en el món, del malbaratament dels aliments 
i del consum responsable. Així mateix, s’han fet 
dues xerrades a alumnes de la Universitat de Giro-
na organitzades per la seva Oficina de Cooperació. 
També s’ha assessorat a alumnes de Batxillerat en 
la realització de treballs de recerca sobre el mateix 
tema. 

•   Organització d’un concurs de pintura entre els es-
colars de 5è i 6è de primària dels centres educatius 
de la província, amb el tema “Contra la fam i el mal-
baratament dels aliments”.

•  Participació d’alguns voluntaris del Banc en la Set-
mana Europea de Prevenció de Residus. 

•  Realització d’un Curs sobre carretons elevadors i 
altres eines del magatzem, adreçat als nostres vo-
luntaris i impartit per personal especialitzat.

•   Durant el 2017, es va dedicar molt de temps, esfor-
ços i recursos a l’adequació del nou magatzem ce-
dit pel Banc de Sabadell, situat al costat del que ja 
utilitzàvem, així com a l’ampliació de les cambres 
frigorífiques i de congelació, fins a deixar-lo plena-
ment operatiu, la qual cosa ha augmentat la capaci-
tat d’emmagatzematge i ha facilitat i fet més eficaç 
la tasca del Banc.

•  De la majoria d’aquestes activitats se’n dona com-
plida informació a l’opinió pública a través del web 
del Banc dels Aliments de les Comarques de Giro-
na (www.bancdelsalimentsgirona.org), on també 
es publica l’informe de l’auditoria externa que, com 
cada any, es realitza al nostre Banc.

A més, aquest any 2017 s’ha posat en funcionament 
un butlletí mensual anomenat INFOBAL que, de 
manera resumida, recull les notícies i activitats més 
rellevants que es van produint dia rere dia i que s’en-
via per correu electrònic a totes les entitats col·labo-
radores, empreses subministradores, organismes 
oficials relacionats, etc.

Recaptes
Entre les activitats realitzades, cal destacar també els 
diferents recaptes efectuats al llarg del any. Han es-
tat els següents:
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a) Operacions quilo en els centres Carrefour i Car-
refour Market, promoguts per la pròpia empresa i 
realitzats durant els mesos d’abril i maig, respecti-
vament. En aquest tipus de recapte, l’empresa dobla 
els aliments donats pels clients.
b) Campanya “Cap nen sense bigoti” de recollida de 
llet, en totes les oficines de CaixaBank, promoguda 
per l’Obra Social “La Caixa” i l’associació de volun-
taris d’aquesta entitat. 
c) Recapte “La fam no fa vacances”, promogut per 
la Federació Catalana de Bancs dels Aliments du-
rant la primavera, entre un considerable nombre de 
superfícies comercials, principalment de poblacions 
costaneres i amb la participació també d’algunes en-
titats.
d) El Gran Recapte, que actualment promou la Fe-
deració Española de Bancs dels Aliments i que es 
realitza en tot l’estat i en diversos països europeus. 
Aquest any, a Girona, s’han batut tots els rècords 
quan al nombre de voluntaris participants. Cal des-
tacar la participació d´estudiants de la Universitat de 
Girona i d’alguns col·legis, de diferents associacions 
de veïns, dels Manaies de Sant Daniel i la junta de 
Confraries, dels Mossos d’Esquadra, i de diferents 
associacions de voluntaris de les comarques giro-
nines, com les de Blanes i Alt Empordà.

Accions realitzades per tercers en benefici del 
Banc dels Aliments.
Entre les nombroses activitats realitzades per part 
de tota mena d’entitats, empreses i persones per tal 
de facilitar aliments al nostre Banc, cal destacar les 
següents:
a) Cursa Solidària popular i infantil, organitzada pel 
Parc de Bombers de Girona. 
b) Realització del ja tradicional concert per obrir el 
Gran Recapte, organitzat, com l’any passat, pel Con-
servatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de 
Girona.
c) Un cop més, la “Nit dels Bertrana” es va solidarit-
zar amb el Banc dels Aliments i va convidar els assis-
tents a la tradicional vetllada d’entrega dels premis 
literaris a fer la seva aportació econòmica per a la 
compra d’aliments.

d) El músic l’Edgar Massegú va continuar, aprofi-
tant diferents esdeveniment i concerts, promovent 
la seva campanya de recollida de conserves de peix 
mitjançant el seu valset mariner El noi del Port. 
e) Com altres anys, la Comissió de la Copa va desti-
nar els diners aconseguits de la recuperació de vasos 
a les fires de Girona a la compra de 8.610 quilos d’ali-
ments -especialment adreçats als infants-, els qual 
va entregar al Banc dels Aliments de Girona durant 
el mes de març.
f)  També la Penya Immortal Girona, del club de fut-
bol Girona, va fer entrega d’un bon lot d’aliments 
aconseguits entre els seus socis i simpatitzants, i 
d’entrades gratuïtes per als voluntaris del Banc per 
alguns partits del Girona.

Activitats escolars 
• Xerrades a escoles i instituts:
El Banc dels Aliments ofereix xerrades per intentar 
conscienciar l’alumnat sobre el problema de la fam 
al món i particularment a casa nostra, i la necessitat 
d’evitar el malbaratament alimentari. S’explica des-
prés la tasca que desenvolupa el Banc dels Aliments.
• Assessorament en el treball de recerca de Batxille-
rat:
S’ofereix assessorament per a desenvolupar un tre-
ball de recerca en l’àmbit de les ciències socials. Es 
donen les dades de distribució d’aliments del Banc 
i s’expliquen les campanyes que es porten a terme. 
• 3r Concurs de dibuix per 5è i 6è de Primària:
“Contra la fam i el malbaratament d’aliments”. Rea-
litzat el primer trimestre del curs 2017-18. Han estat 
presentats 339 dibuixos de 13 grups de 5è i 6è de pri-
mària de 7 escoles de les comarques de Girona. 
• Recursos didàctics per a Primària i ESO
Col·laboració en la “Cacera del Tresor” de l’àrea de 
tutoria, adreçada als alumnes de 5è i 6è de Primària.
• Activitats escolars
Durant l’any 2017, s’han fet 31 xerrades a uns 1.100 
alumnes de 15 escoles i instituts, en els que també 
s’ha fet recapte d’aliments.
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DESPESES

GESTIÓ ORDINÀRIA

Personal. Formació 18.476
Manteniment general 6.572
Auditoria, assegurances,
impostos, tases 8.423

Plataforma logística 25.695
Serveis (telèfon, aigua, llum, 
neteja) 8.577

Subministres d’oficina i magatzem 5.056
Transports i desplaçaments 5.710
Altres (quotes, Fesbal, comissions, 
voluntaris) 4.313

TOTAL 82.822

RESUM

Ingressos 2017 282.451
Despeses 2017 269.042
Saldo favorable 13.409

GESTIÓ NO OPERATIVA

Equips 813
Obres adequació magatzem i ofi-
cines 122.328

Compra aliments 63.079
TOTAL 186.220
TOTAL DESPESES 269.042

INGRESSOS

Fonts Euros
Varis 1.305
Donacions 27.351
Donacions obres magatzem 62.000
Programa FEAD (UE) 42.743
Subvencions 149.052
TOTAL 282.451
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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
• Hipra
• 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 Alegre-

Carme 
•  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
• Escola Tècnica de Girona
• Espai  Gironès
• Esteve Química
• Festa de l’Anxova de l’Escala
• Fiatc Seguros
• GEiGE, Torneig escoles rugbi
• Generali Seguros  
• Grup Gestió Girona 
• Grup  SOD3
• Grupo Eulen
• Hoquei Olot 
• Hospital Trueta 
• 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 
• Aigües Sant Aniol 
• Artigas Alimentària, SA
• Avícola Maria 
• Begudes i Marqueting, SL 
• Bellsolà, SA 
• Bicentury, S.L.U. 
• Boadas 1880, SA 
• Cafès Cornellà 
• Can Bech
• 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.

Procedència dels aliments, 
ajudes i subvencions
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• Danone, S.A. 
• Despachos Fruteros 
• Distribuciones X. Descals, SA
• El Rebost de la Terra
• Embotits Calet, S.L.
• Embotits Caula, SL
• Embotits Masó Olot, S.L.
• Embotits Monter
• Embutidos Sarquella, SL
• 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 
• Hermanos Font Verdaguer, SA
• 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
• Rafael Baró, SA
• Ramon Ventulà, SA
• Safrunat SL➝ Blaufruit
• Serhs Distribución
• Snacklife, S.L. 
• Thyssenkrupp Elevadores, SLU
• Trias Galetes –Biscuits,S.A. 
• Wurth España 
• Ysonut

CADENES ALIMENTÀRIES
• 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 

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

• Córdoba
• Fesbal
• Lleida
• Navarra
• Salamanca
• Segura
• Sevilla
• Tarragona
• Zaragoza

ESCOLES
• 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 Migdia de Girona
• Escola Quermany de Pals
• Escola Sant Narcís 
• Escola Tècnica de Girona
• Facultat d’Infermeria i Medecina 
• INS de Cassà de la Selva 
• INS de Celrà
• INS Ermessenda 
• INS Jaume Vicens Vives 
• INS Josep Brugulat de Banyoles 
• INS L’Olivar Gran de Figueres
• INS Montilivi 
• INS Montsoriu 
• INS Narcís Xifra de Girona
• INS Pere Alsius 
• INS Pla de l’Estany de Banyoles 
• INS Rocagrossa de Lloret 
• INS Salvador Espriu 
• INS Salvador Sunyer de Salt
• INS Sant Elm de St. Feliu de Guixols 
• INS Santa Eugenia 
• INS Vilablareix 
• L’Estació Jove de Girona
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• Antón Cortada
• Antoni  Roig
• Antonio Jiménez
• Carles Álvarez
• Carme Vicens
• Carme Casacuberta
• Diego Madrid
• Enric Codina
• Eugeni Bou
• Eusebio García
• Francesc Rabionet
• Francesc Blaya
• Ignacio Colina
• Irma Zabala

• Jaume  Juncà
• Joan Benítez
• Jordi Font
• Jordi Trull
• José Artacho
• José Luís Díez
• Josep Bohígas
• Josep Lleal
• Josep M. Pagès
• Juan Carlos Martínez
• Juan Carlos Mena
• Julià Morales
• Llorenç Morell
• Lluís Tirado

• Maijo Arana
• Mamadou Baldeh
• Maria Dolors Salvador
• Míriam  Jorba
• Montse Quintana
• Núria Domingo
• Pere Camps
• Rafael Garcia
• Ramon Mitjà
• Roser Buxó
• Teia Bastons
• Tomàs Aurich
• Xavier Sabater

Voluntaris

• 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
• Ajuntament Massanes
• Ajuntament Portbou
• Ajuntament Riudellots de la Selva
• Ajuntament Sant Hilari Sacalm
• Ajuntament Sta. Cristina d´Aro
• Associació Cultural Cristiana Taialà
•  Associació Cultural Font de la 

Pólvora 
• Associació Renacer de la Fuente
• Associació Reto a la Esperanza
• Assemblea de Deus Anglo-Brasileira
• Associació ATART
•  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 CDA
• Càritas Baix Ter CDA
• Càritas Bescanó
• Càritas Bisbal d´Empordà
• Càritas Blanes
• Caritas Bonmatí
• Càritas Caldes de Malavella
• Càritas Cassà de la Selva
• Càritas Cellera de Ter
• Càritas Figueres CDA
• Càritas Fornells
• Càritas Garrotxa CDA
• Càritas Girona CDA
• Càritas Hostalric
• Caritas Palamós - Sant Joan
• Càritas Llagostera
• Càritas Lloret de Mar CDA
• Caritas Palafrugell CDA
• Càritas Arbúcies
• Càritas Riudarenes
• Càritas Roses
• Càritas Salt 
• Caritas Sant Feliu de Guíxols
• Caritas Sant Gregori
• Càritas Sils
• Càritas Sta. Maria Ribes de Freser
• Càritas Sta. Coloma de Farners CDA
• Càritas Tossa de Mar
• Càritas Vidreres
• Centre Assistencial Canaan 
•  Centre Sociosanitari Mare Déu Salut
• Col·legi Sagrada Família
• Comunitat Musulmana de Girona

• Consell Comarcal de la Cerdanya
•  Consorci Benestar Social del Ripollès
•  Consorci Benestar Social Gironès-Salt
•  Consorci Centre d’Acolliment i 

Serveis Socials La Sopa
• Creu Roja Arbúcies
•  Esclavas Santísimo Sacramento e 

Inmaculada
•  Filles de la Caritat Mare de Déu dels 

Àngels 
• FRATER
• Fraternitat Sta. Clara
• Fundació Acollida i Esperança 
• Fundació Asil Vilallonga
• Fundació Emma 
• Fundació Estany 
• Fundació FADIR
• Fundació La Tutela
• Fundació Oscobe 
• Fundació Privada Map
• Fundació Vilagran - Maristany
• Fundació Adra
•  Hermanitas de Ancianos 

Desamparados - Banyoles
•  Hermanitas Ancianos 

Desamparados - Palafrugell
• Hermanitas de los Pobres
•  Iglesia de Dios Espai Ample en Girona
• Iglesia Evangélica Nombre Jesús
•  Iglesia Evangélica El Remanente
•  IRES - Institut de Reinserció Social 
• L’Espiga Solidaria
•  Parròquia Sant Marti de Llémena 
• Salesians Sant Jordi - PES

Entitats receptores
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Dades rellevants
SOLIDARITAT CIRCULAR CADENA DE VALOR SOLIDARI

2.764.920 kg d’aliments

35.620 persones ateses

4.600.000  euros valor estimat dels 
aliments distribuïts

1.800 m2 de magatzem

510 palets de capacitat d’emmagatzamatge

230 m3 de capacitat frigorífica

47 voluntaris

24.300 hores de dedicació

13 persones equivalents

47  % dels aliments de Recuperacions

23  % dels aliments de Donacions

30  % dels aliments de la Unió Europea

470 tones d’aliments recollides en el Gran 
Recapte

4,5  % d’augment en el Gran Recapte

611.700  kg en totes les campanyes

58  % de les persones ateses integrades en 
Centres de Distribució d’Aliments (CDA)

4  % disminució, 16  % en quatre anys

27  % dels quilos d’aliments entrants són 
productes làctics i el 16 % és fruita fresca

 78  kg d’aliments recollits per persona atesa i 
any

16  % el que cobrim de les necessitats de quilos 
d’aliments per persona i any, per a una 
dieta estàndard
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  2.764.920
kg

95
 entitats beneficiàries

35.620
 persones ateses



Exemples de productes de 
durada curta

Consumir preferentment abans de...

Dia/Mes/Any
Consumir preferentment abans de...

Mes/Any
Consumir preferentment abans de...

Any

DATA DE CADUCITAT
NO ÉS EL MATEIX QUE LA 

LA DATA DE 

CONSUM  
PREFERENT

Exemples de productes de 
durada mitjana

Exemples de productes de 
durada llarga

Si un aliment depassa la data de consum preferent, 
no el llencis. Valora si està en bones condicions.

ENCARA POT SER APTE PER AL CONSUM
És la data fins a la qual  

s’assegura que l’aliment manté 

les seves propietats. 

A partir d’aquesta data, 

si el producte es conserva en 

condicions adequades i el seu 

aspecte, olor i sabor són bons,  

es pot consumir.

QUÈ ÉS LA  

DATA DE CONSUM  

PREFERENT?
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