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d’aprofitaments
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entrats
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voluntaris estables

3.495.878
89

16.100 hores

5,5 milions
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75 quilos d’aliments

de valor estimat
d’aliments entrats

gestionats pel Banc
dels Aliments per
persona atesa i any

74 % entitats

26 % entitats

de repartiment

persones
ateses

22.551.000

quilos d’aliments per atendre
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equivalents
a temps complet

74 %

adults

de consum

26 %

infants

3.495.878 quilos
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reparteix el Banc
dels Aliments

+ 47 %

que el 2019

16 % el que

cobreix el Banc
dels
Aliments
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CARTA DEL PRESIDENT
Benvolguts:
Pel Banc dels Aliments de les Comarques de
Girona, el 2020 ha estat l’any de la pandèmia
i dels rècords.
Quant a la pandèmia, ha estat tan decisiva
en el funcionament i amb els resultats, que
motiva que un capítol d’aquesta memòria estigui dedicat íntegrament a comentar el que
aquesta ha suposat, en el qual s’expliquen
detalladament aquests efectes. Només ressaltaré tres dades:
1. E
 n cap moment, ni durant els tres mesos de
confinament estricte, el banc va deixar de
funcionar.
2. M
 algrat l’augment de persones amb necessitats alimentàries, va ser d’un 47 %, es va
poder cobrir l’increment de les necessitats.
3. E
 n els dos aspectes anteriors va ser decisiu
el paper dels voluntaris del Banc que, en tot
moment, varen estar a l’altura de les circumstàncies.
Com he dit, també ha estat l’any dels rècords
amb relació als resultats del propi banc, des
de la seva fundació en el 1988.
a) R
 ècord de persones ateses, ja que hem pogut facilitar aliments fins a 46.594 persones
a través de 89 entitats socials. Indubtablement, aquesta xifra, a la qual no s’havia
arribat ni a la crisi del 2008 i següents, ha
estat motivada també per la pandèmia.

b) R
 ècord d’aliments aconseguits: 3.495.875
quilos. Mai n’havíem aconseguit i repartit
tants. Penso que aquesta xifra representa
un bon índex de la solidaritat de la societat
civil gironina.
c) R
 ècord d’aliments obtinguts en el Gran Recapte: 575.344 quilos. Pensem que, a més
de la sensibilitat social motivada per la
pandèmia, va influir en aquest resultat el
fet que es va fer de manera virtual i sense voluntaris per evitar qualsevol tipus de
contagi, recollint només donacions econòmiques, que després s’han transformat en
quilos d’aliments.
d) Rècord de voluntàries permanents: 12 de
42. Malgrat que encara estem lluny de la
paritat, mai havia estat tan nombrosa la
presència femenina entre els voluntaris; i
ens agrada pensar que aquest augment no
ha estat quelcom circumstancial i que continuarà incrementant-se.

Pel Banc dels Aliments
de les Comarques de Girona,
el 2020 ha estat l’any
de la pandèmia i dels rècords.
Només em queda, per acabar, agrair a tots els
voluntaris el seu treball en unes circumstàncies més aviat difícils, i a tota la societat –civil
i administracions– la seva inestimable col·laboració, sense la qual no es podrien haver
assolit els resultats obtinguts; felicitar als dos
escolars gironins que en la fase estatal del
concurs de dibuix sobre el malbaratament varen aconseguir un segon premi i un accèssit;
i també destacar la col·laboració que durant
tot l’any hi ha hagut entre els quatre Bancs
dels Aliments catalans, agraint especialment
l’ajuda que sempre hem tingut del Banc dels
Aliments de Barcelona.
Frederic Gómez Pardo
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QUI SOM
El primer Banc dels Aliments de l’Estat espanyol va ser el de Barcelona el 1987 i, un
any més tard, el 16 de desembre de 1988, es
va constituir el Banc dels Aliments de les comarques de Girona.
El 1967 es va crear a Phoenix, Arizona, els Estats Units, el primer Banc dels Aliments del
món com a iniciativa privada de la societat
civil davant el problema de la fam.
Més tard van ser Canadà i França qui van seguir la iniciativa. El 1984 es va fundar a París el
primer Banc dels Aliments a Europa.
Som una Fundació Privada la gestió de la qual
es realitza de manera independent, apolítica,
aconfessional i sense ànim de lucre.
Els seus objectius són:
- Lluitar contra la precarietat alimentària
- Evitar les pèrdues i el malbaratament
alimentari

Sense descuidar els valors de la solidaritat i
de la sostenibilitat com a instrument per a garantir el dret fonamental de l’alimentació per
a tothom.
Altres valors presents són els de ser aliments
gratuïts, justament repartits i gestionats amb
rigor i eficàcia.
Es promou també la sensibilització i conscienciació vers les situacions poc adequades o inclús
injustes que la nostra societat a vegades genera.
A l’estat espanyol la «Federación Española
de Bancos de Alimentos» FESBAL, agrupa 54
Bancs dels Aliments. A Catalunya, estan organitzats en la Federació Catalana de Bancs
dels Aliments (FECATBAL). El seu objectiu és el
de representar als Bancs de Catalunya, coordinar, obtenir i canalitzar els recursos alimentaris i econòmics a les finalitats fundacionals
dels Bancs dels Aliments.

QUE FEM
INTERNACIONALITZACIÓ
DELS BANCS DELS ALIMENTS

976

Global
FoodBanking
Network

El Banc distribueix sempre els aliments mit-

430
FEBA

24 països

jançant una xarxa d’entitats beneficiàries degudament inscrites en el Registre d’Entitats,
Serveis i Establiments de Serveis Socials (RESES) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i són aquestes les que els fan
arribar a les diferents persones ateses, amb
una gran tasca d’ajuda social. La xarxa està

44 països

composta per Càritas, Centres de Distribució d’Aliments (CDAs), Ajuntaments, Associacions, Fundacions i d’altres entitats.
Les persones ateses són derivades pels dife-

54

FESBAL
4
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FECATBAL

rents Serveis Socials dels Ajuntaments i Consells Comarcals entre d’altres entitats autoritzades.

ORGANITZACIÓ. SOM UN EQUIP
El Banc dels Aliments de les comarques de Girona és una Fundació Privada subjecta a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.
El seu òrgan de govern és el Patronat, que està
constituït per 19 membres. Rendeix comptes
al protectorat del Servei de Justícia del Servei
de Fundacions del Departament de Justícia.
El Patronat el componen un president, dos vicepresidents, un tresorer, un secretari i 14 vocals.

La gestió es porta sota l’estructura de les se-

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT:

• CENTRES EDUCATIUS

President
FREDERIC GÓMEZ I PARDO
Vicepresident 1er
JOAN JORBA I FIGUERAS
Vicepresident 2n
JOSEP MARIA PAGÈS I GRAU
Tresorer
JOAQUIM OLLER I SALVANS

güents àrees d’actuació:
• ECONÒMICA
• RELACIONS AMB LES ENTITATS
• APROVISIONAMENT
• ALIMENTS FEAD (UE)
• GRAN RECAPTE I ALTRES CAMPANYES

• COMUNICACIÓ
• VOLUNTARIAT
• ESTUDIS I PROJECTES
• INFORMÀTICA
• MANTENIMENT
• LOGÍSTICA
• RISCOS LABORALS

Secretari
EDUARD TORRENT I PUIG
Vocals
CARLES ÁLVAREZ I BERCIANO
GLÒRIA ALZAMORA I PLANAGUMÀ
ESTEVE BOSCH I BOFILL
MARTA FRANCH I SAGUER
FRANCESC GONZÁLEZ I SÁNCHEZ
PERE MARZÁBAL I MARTÍNEZ
ELISEU MUNÍ I VIVES
RAMON FÉLIX QUINTANO I ULIBARRENA
ORIOL DE RIBOT I TORRELLA
VICENÇ RIERA I ILLA
ANTONI ROIG I CARRERAS
GEMMA ROS I VALLS
MANUEL RUIZ I SANZ
JOSEP MARIA RUS I GARCIA
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INSTAL·LACIONS I SERVEIS
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ELS MAGATZEMS

LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES

1.800 m2/18.000 m3 de magatzems
504 palets de capacitat d’emmagatzematge

220 m3 de capacitat total frigorífica (160
de fred i 60 de congelació)

LA MAQUINÀRIA

ELS VEHICLES

2 toros, 1 apilador, 3 transpalets elèctrics,
6 transpalets manuals, 1 embaladora
paletitzadora, 1 fregadora industrial

2 furgonetes frigorífiques, 1 furgoneta isotèrmica

TRIBAL

INFOBAL

Aquesta aplicació informàtica ja desenvolupa
amb normalitat els programes de sec, de la
xarxa de fred i de fruites i verdures

Aquest butlletí ha publicat 11 números el
2020 i l’ha distribuït als seus més de
900 subscriptors

Quilòmetres realitzats per les furgonetes
2020: 40.828

VOLUNTARIAT
L’ànima i el motor del Banc dels Aliments són

La seva tasca pot ser de regular i estable o

els voluntaris que dediquen, de manera altruis-

puntual amb motiu d’una determinada cam-

ta, generosa i solidaria, el seu temps a col·labo-

panya o esdeveniment.

rar en la seva direcció, gestió i funcionament.

COMPOSICIÓ DE LA FORÇA DE TREBALL
Voluntaris estables
Personal contractat

Número

Hores per any

42 (12 dones)
2
44

16.100
2.400
18.500

EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE VOLUNTARIS ESTABLES
57
51

49

47

46

47
42

41
36
30

2010

31

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Dedicació de voluntaris estables 2020:			

16.100

hores

Equivalent a 9 persones a temps complet
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ENTRADA D’ALIMENTS
Els aliments de donacions són aquells provinents de la solidaritat 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 millora d’una cistella més equilibrada.

Els aliments que distribuïm procedeixen de
tres línies diferenciades: aprofitaments, donacions i Unió Europea.
Els aliments d’aprofitaments són aquells que
s’aprofiten 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 aconseguim
de cooperatives i empreses dels diferents
sectors agroalimentaris de tot l’Estat. Aquests
darrers aliments agraris de la retirada o transformació d’excedents frescos permeten abastir de fruites i verdures fresques i de sucs de
fruita naturals les persones ateses d’aquest
programa.

Finalment, els aliments del FEAD-Unió Europea
són els finançats per la Unió Europea, gràcies
a un programa d’ajuda alimentària que distribueix aliments a les persones més desfavorides.
Les entrades d’aliments de l’any 2020 han
estat significativament superiors a les de
l’any anterior (+ 31%), amb un important augment dels aliments rebuts de les donacions
(+ 65%). Els productes més entrats al Banc
han estat la llet, la fruita fresca i la verdura.

QUILOS D’ALIMENTS ENTRATS SEGONS EL SEU ORIGEN
ORIGEN DELS ALIMENTS

2018

2019

2020

% 2020/19

Aprofitaments
FEGA-SERMA Fruites i verdures

457.007

572.584

625.311

+9

Empreses Agroalimentàries

389.581

398.293

674.983

+ 69

Minves

223.241

127.833

219.546

+ 72

TOTAL

1.069.829

1.098.710

1.519.840

+ 38

428.484

429.275

575.344

+ 34

Altres campanyes

113.578

98.999

70.850

- 28

Compres

72.065

31.466

215.291

+ 584

Altres Bancs d’Aliments

94.031

18.824

106.705

+ 467

3.089

7.440

492

- 93

711.247

586.004

968.682

+ 65

Programa FEAD-UE

885.667

974.482

1.007.356

+3

TOTAL

885.667

974.482

1.007.356

+3

TOTAL

2.666.743

2.659.196

3.495.878

+ 31

Donacions
Gran Recapte

Altres orígens
TOTAL

FEAD-UE
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Correspon a un valor estimat de

5,5 milions d’euros

2018

2019

3.495.878

968.682

1.519.840

Aprofitaments
Donacions
FEAD-UE
Total

974.482
2.659.196

Total aliments entrats
3.495.878
100 %

29 %

1.098.710
586.004

30 %

885.667
2.666.743

41 %

Aprofitaments
Donacions
FEAD-UE
Total

1.007.356

711.247

968.682

1.069.829

1.519.840

QUILOS D’ALIMENTS ENTRATS
SEGONS EL SEU ORIGEN AGRUPAT

1.007.356

EVOLUCIÓ DELS ALIMENTS
ENTRATS

2020

ENTRADES D’ALIMENTS PER PRODUCTES
18.907

0,5

CONSERVES PEIX

BRIOXERIA

20.260

0,6

CONSERVES CARN

GALETES

73.009

2,1

PLATS PREP.

CEREALS

PA

118.940

3,4

21.704

0,6

20.833

0,6

3.581

0,1

ALIMENTS INFANTILS

16.297

0,5

CACAU

45.444

1,3

AIGUA

51.839

1,5

TORRONS

12.250

0,4

5.699

0,2

171.481

4,9

3.444

0,1

31.294

0,9

3.274

0,1

18.314

0,5

REFRESCS

829.582

23,7

IOGURTS

76.941

2,2

PEIX CONGELAT

LIQUATS

LLET

SUCS

162.492

4,6

CARN CONG. PORC

FARINA

27.126

0,8

POSTRES GELATS

PASTA

96.725

2,8

FORMATGE

ARRÒS

127.839

3,7

OUS

33.887

1

14.689

0,4

FRUITA FRESCA

474.555

13,6

283.986

8,1

LLEGUMS SEQUES

5.995

0,2

VERDURA FRESCA

SALSES DIVER.

136.365

3,9

POLLASTRE

OLI

192.243

5,5

EMBOTITS

SOPES

25.117

0,7

84.202

2,4

7.619

0,2

CARN FRESCA

11.053

0,3

SUCRE

21.344

0,6

PROD. NETEJA

3.379

0,1

FRUITA CONSERVA

46.943

1,3

MELMELADES

18.407

0,5

VEGETALS CONSERVA

82.313

2,4

LLEGUMS CUITES

76.445

2,2

MANTEGUES

LLET

23,7

FRUITA

13,6

VERDURA

8,1

OLI

5,5

SUCS

4,9

974

0

19.087

0,5

3.495.878

100

PROD. HIGIÈNICS
VARIS

LIQUATS

4,6

SALSES

3,9

ARRÒS

3,7

PEIX CONS.

3,4
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MOMENTS RELLEVANTS

Visita de la Consellera
d’Agricultura

Xerrades a les escoles

Treball, Afers Socials i Famílies amb
el Banc dels Aliments

En marxa el nou FEAD (UE)
2020
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Campanya «Cap llar sense aliments»

Accions conjuntes
amb Espigoladors

Més que gràcies, voluntaris, donants i tots

Pla Estratègic de l’Alimentació

Reconeixement al voluntari
Antoni Roig

Ajuts DARP per a productors agroalimentaris

El Nobel de la Pau al
programa mundial d’aliments

Estratègia
«De la granja a la taula»

El Gran Recapte:
més necessari que mai

Nova Llei contra el malbaratament alimentari
Concurs de dibuix

Com abraçar-se en la pandèmia

Presents al Prudenci Bertrana

Evolució dels ODS

Pràctiques correctes
en la donació d’aliments

Donació de La Fageda

Donacions de
«Plátano de Canarias»
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DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS
El nombre d’entitats col·laboradores durant
el 2020 ha estat de 89, molt semblant al de
l’any anterior (84). El 74% corresponen a entitats de repartiment d’aliments i el 26% a entitats de consum.
El nombre de persones ateses ha augmentat
de manera significativa, amb la qual cosa
s’ha trencat la dinàmica descendent dels darrers anys fins a assolir un total de 46.594 persones. Sens dubte, l’aparició de la pandèmia
Covid-19 i la crisi social posterior ha desencadenat aquesta situació.

45.490 +

46.594
35.620

2017

1.104

persones ateses

persones ateses

a les 66 entitats de
repartiment d’aliments

a les 23 entitats
de consum

33.224 31.620

2018

2019

2020

+ 46.594
persones ateses
a les 89 entitats
col·laboradores
(Dades desembre 2020)

DISTRIBUCIÓ ENTITATS

DISTRIBUCIÓ PERSONES ATESES

Repartiment 74 %
Consum 26 %

Repartiment 98 %
Consum 2 %

26 %
74 %

12

2%
98 %

DISTRIBUCIÓ DE LES ENTITATS COL·LABORADORES
10 | 11 % CDA
22 | 25 % Càritas
17 | 19 % Ajuntaments i ens oficials
11 | 12 % Associacions
9 | 10 % Fundacions
20 | 22 % Altres

89

ENTITATS

ENTITATS

PERSONES ATESES

CDA

29.176 persones

63

Infants

12.328

26

Càritas

6.876

15

Adults

34.266

74

Ajuntaments i ens oficials 5.785

12

TOTAL

46.594

100

Associacions

1.537

3

Fundacions

355

1

Altres

2.865

6

TOTAL

46.594

100

La Cerdanya

17 | 13 %

3|7%

Alt Empordà

El Ripollès

6|1%
Garrotxa

3|5%

Pla de l’Estany

35 | 34 %

La comarca del Gironès és on hi ha més entitats col·laboradores i on s’atenen més persones. Segueixen les comarques de La Selva, el
Baix Empordà i l’Alt Empordà.

Comarca

Gironès

24 | 27 %

12 | 13 %
Baix
Empordà

La Selva

Persones ateses

%

Entitats col·laboradores

%

Gironès

16.436

35

30

34

La Selva

11.050

24

24

27

Alt Empordà

8.030

17

12

13

Baix Empordà

5.780

12

12

13

Garrotxa

2.547

6

1

1

Ripollès/Cerdanya

1.570

3

6

7

1.181

3

4

5

46.594

100

89

100

Pla de l’Estany
TOTAL
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LES CAMPANYES
CAP LLAR SENSE ALIMENTS

Aquesta acció solidària impulsada per La Fundació «la Caixa» i CaixaBank ha tancat amb
26.400 quilos d’aliments aconseguits gràcies
a les donacions recollides.

4. D
 onacions d’aliments directament al magatzem
Els resultats obtinguts en quilos d’aliments,
han estat els següents:

L’objectiu de la campanya en favor dels Bancs
dels Aliments és respondre, de manera excepcional, a l’emergència social derivada de la
crisi sanitària, a més de cobrir la demanda
habitualment atesa mitjançant les campanyes
presencials de recollida, que s’han vist afectades per la pandèmia.

Cadenes de distribució
d’aliments
Donacions directes
al magatzem
Mercats i botigues
proximitat
Donacions en línia
FECATBAL

GRAN RECAPTE

En un any tan difícil, una vegada més la solidaritat de la gent ha estat exemplar. S’ha hagut d’afrontar el gran repte de dur a terme
la campanya de manera no presencial per
evitar possibles contagis. Les donacions, per
tant, han estat virtuals a través dels caixers
de les principals cadenes alimentàries, supermercats, botigues, mercats municipals i dels
canals virtuals del propi Banc.
Aquests diners aconseguits s’han convertit en
aliments que, en la majoria dels casos, han
anat directament de la botiga a les diferents
entitats benèfiques. Per primera vegada s’ha
treballat en els mercats municipals coberts i
botigues de proximitat per tal de proveir el beneficiari d’aliments frescos.
La campanya, doncs, s’ha dut a terme per 4
vies diferents:
1. Recollida a les cadenes
2. R
 ecollida en línia (donacions FECATBAL i
FESBAL)
3. V
 enda de tiquets a botigues de proximitat i
mercats coberts municipals

EL GRAN RECAPTE

575.344
quilos
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Donacions en línia FESBAL
Altres
TOTAL

289.535
5.300
24.494
235.260
19.081
1.674
575.344

Aquesta recollida representa un 34 % més que
l’aconseguida en la campanya anterior i un
rècord absolut amb relació a qualsevol tipus
de recapte fet amb anterioritat pel Banc dels
Aliments de Girona.

Amb motiu de la pandèmia s’han posat en
marxa diverses campanyes com han estat:
- L’Esprint Solidari d’Òmnium Cultural
- Gran Repte Solidari de LIDL
- «Ayúdanos a llenarlo» d’El Corte Inglés
- Campanya Solidària de Jan Frodeno
- Campanya de Caprabo
- Projecte Solidari Porsche Suma
- El Repte Solidari de 600 km a peu
- Repte de donació d’aliments de l’ONCE

CAP LLAR
SENSE ALIMENTS

ALTRES CAMPANYES

quilos

quilos

26.400

23.900

LES ACTIVITATS
EFECTES DE LA PANDÈMIA

Com es pot suposar, en el 2020, l’activitat del
Banc dels Aliments de les Comarques de Girona ha estat condicionada per la pandèmia
de la COVID-19.
El primer efecte va ser haver de prescindir de
la col·laboració dels voluntaris de més edat o
dels que estaven en situació de risc, malgrat
es varen prendre totes les mesures de prevenció recomanades, com el rentat de mans
amb el gel hidroalcohòlic, l’ús de mascaretes,
la presa de temperatura a l’entrada, etc.; totes
elles d’obligat compliment pels nostres voluntaris i pels que venien de fora. Malgrat aquest
inconvenient, el banc no va deixar de funcionar ni de repartir aliments en cap moment,
ni tan sols en els mesos de confinament més
estricte.
Des que va començar aquest confinament i
durant tota la resta de l’any, l’equip directiu
ha realitzat la seva tasca via telemàtica mitjançant dues videoconferències setmanals.
El segon efecte més destacat va ser l’augment de famílies que han precisat ajuda
alimentària: abans de la pandèmia ateníem
31.620 persones a través de 84 entitats socials: a final d’any, ja n’eren 46.139 mitjançat 87
entitats. Per sort, es van poder cobrir totes les
necessitats gràcies a l’increment d’aliments
aconseguits. Si durant els tres mesos de confinament les persones beneficiades varen
augmentar en un 33 %, els aliments repartits
en aquest temps va ser un 54 % superior als
distribuïts durant el mateix període de l’any
anterior.
No hi ha cap dubte que la pandèmia ha estimulat la solidaritat de la societat civil i de l’administració pública. La de la societat es va manifestar en primer lloc en la resposta a la crida
de més voluntaris que ens vam veure obligats
a fer i que va cobrir amb escreix la disminució dels voluntaris de risc que varen haver
de plegar; i sobretot en la contribució al Gran
Recapte, que ens va permetre batre rècords
d’aliments aconseguits. També l’administració
ha estat a l’altura amb ajudes i subvencions
especials dels departaments d’Agricultura i de
Benestar Social de la Generalitat.
Quan al Gran Recapte, que va tenir lloc del 16
de novembre al 16 de desembre, cal destacar
la importància del resultat donades les carac-

terístiques en què es va fer: de manera virtual i sense voluntaris per evitar qualsevol tipus
de contagi. Va ser una novetat per exigències de la pandèmia de la qual no hi havia cap
seguretat de quin en seria el resultat; però la
solidaritat ciutadana va estar a l’altura de les
circumstàncies i va permetre superar totes les
expectatives.
Les donacions virtuals es van fer a través dels
caixers de les principals cadenes alimentàries, supermercats, botigues i mercats municipals, a més de les donacions d’empreses,
entitats i particulars realitzades principalment
a través dels canals virtuals del propi Banc,
dels establerts a l’efecte per la Federació Catalana de Bancs dels Aliments (FECATBAL) i la
Federación Española de Bancos de Alimentos
(FESBAL).
Un cop establerta la seva equivalència en quilos de productes alimentaris, i sumant també
les donacions físiques al magatzem del Banc
durant els mateixos dies, el resultat final ha
superat les 575 tones d’aliments.
Aquestes tones d’aliments aconseguits suposen més d’un 34 % dels que s’obtingueren en
el 2019, i un rècord absolut durant els 12 anys
que els bancs catalans porten organitzant el
Gran Recapte, i en els 32 anys de funcionament del Banc de Girona amb relació a qualsevol tipus de recapte.

XERRADES

Durant l’any 2020, s’han fet 44 xerrades de
divulgació, 39 presencials i 5 telemàtiques a
1.077 alumnes de 12 escoles i instituts de Girona i comarques. Els alumnes dels centres
han realitzat després una recollida d’aliments
coincidint amb els dies del Gran Recapte.

SERVEI COMUNITARI PER AL
GRAN RECAPTE

Malgrat la no participació directa d’alumnes
en el voluntariat del Gran Recapte, per les restriccions a causa de la pandèmia, s’ha mantingut el format de Servei Comunitari amb
alguns instituts com el Vicens Vives i el Sobrequès de Girona, i el Brugulat de Banyoles al
Pla de l’Estany, en els que, a part de les xerrades als centres, els alumnes han fet activitats
de divulgació i recollida d’aliments en el propi
centre.
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CONVENI AMB EL DEPARTAMENT
DE TREBALL, AFERS SOCIALS I
FAMÍLIES

El Departament ha assignat als quatre
Bancs dels Aliments de Catalunya prop de
3,3 milions d’euros per a garantir el dret a
una alimentació suficient, necessària i saludable i prevenir altres situacions de risc més
greus.
Existeix una llarga trajectòria de treball conjunt en la lluita contra la pobresa.
Aquest import es destinarà a l’adquisició i la
distribució d’aliments per a cobrir les necessitats bàsiques de famílies en situació de precarietat econòmica sobrevinguda o agreujada arran de la pandèmia.
El Conseller es va reunir amb una representació dels Bancs dels Aliments on va recordar
l’abordatge integral que cal fer a la crisi social
derivada de la pandèmia.

CONCURS DE DIBUIX

A la convocatòria del curs 2020-2021 es van
presentar 763 dibuixos, fets durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2020,
per alumnes de 31 grups de 5è i 6è de primària de 17 escoles de Girona ciutat i comarques. El resultat del concurs es va fer públic
el 26 de febrer de 2021, en una reunió telemàtica d’unes 55 persones entre alumnes i
familiars, tutors de les escoles, membres del
jurat i del Banc dels Aliments. Podeu veure
el resultat del concurs i els dibuixos guanyadors a:
http://recaptes.bancdelsalimentsgirona.
org/2021/concurs_dibuix.html

PREVENCIÓ DE RESIDUS

El Banc dels Aliments de Girona ha participat
en la «Setmana Europea de Prevenció de Residus», entre els dies 21 i 29 de novembre de
2020, recollint els productes propers a caducar dels supermercats, però que es troben en
perfecte estat per al consum. Es van recollir
8.135 quilos de nou cadenes de supermercats
de Girona i comarques i es va donar publicitat
a l’acció a través del web:
http://recaptes.bancdelsalimentsgirona.org/2020/
prevencio_residus/setmana_prevencio.html
L’acció és una mostra de la recollida que es fa
durant tot l’any en supermercats.
16

MASCOTES

S’ha portat a terme, amb Gosbi i l’Associació
projecte Lola, una prova pilot a la demarcació
de Girona amb la campanya #FamíliaIgualQueTu, on s’han recaptat un total de 2.800
quilos d’aliments per a mascotes. El 40% dels
nuclis familiars en risc d’exclusió social tenen
un animal a casa.

PROJECTES CONCEDITS

Ens han estat concedits dos projectes del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
per a programes d’interès general amb càrrec a l’assignació del 0,7 % de l’IRPF. Un d’ells
s’orienta a l’adquisició i repartiment d’aliments proteics i l’altre a l’adquisició d’equipaments i adequació d’instal·lacions.

REFORÇ DEL COMPROMÍS
SOLIDARI DE MERCADONA.
LES MINVES

S’ha ampliat a tota la demarcació de Girona
les donacions diàries de productes retirats de
la venda (minves) de Mercadona, però que son
aptes pel consum. En un principi la col·laboració es donava a les botigues de Girona i Salt
per més tard abastar a tots els supermercats.

ACCIONS CONJUNTES
AMB ESPIGOLADORS

Diverses han estat les accions realitzades
amb Espigoladors, aquest 2020, per tal
d’aprofitar les collites de diferents cultius.
S’ha recollit, mitjançant acord amb el productor, aquells productes (normalment verdures)
que són descartats del circuit comercial. És
redueix així el problema de les pèrdues i el
malbaratament alimentari i a la vegada es
dóna visibilitat a la tasca dels sector primari
i es sensibilitza sobre el valor dels aliments.

AJUTS DEL DEPARTAMENT
D’AGRICULTURA, RAMADERIA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

Els Bancs dels Aliments de Catalunya han rebut donacions de productes alimentaris en
el marc dels ajuts als productors agraris per
compensar la pèrdua d’ingressos derivada de
la manca de funcionament de determinats
canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària.

SITUACIÓ ECONÒMICA 2020
Ingressos
Fundació La Caixa
Endesa
Donacions vàries
GR Donacions en línia i a cadenes
Subvencions Gencat
Dipsalut
FEGA-FEAD
Llegat
TOTAL INGRESSOS

90.575,80€
39.000,00€
151.369,13€

COMPRES

459.025,21€

Equips i maquinària
Compres aliments

14.391,99€
444.633,22€

679.468,66€
474.788,80€
40.000,00€
43.867,87€
147.870,50€
1.666.940,76€

PROVISIONS

1.112.291,49€

Unitat transport

39.000,00€

Equipaments

25.000,00€

Compra aliments

847.826,49€

A reserves

200.465,00€

TOTAL DESPESES

1.666.940,76€

Despeses
GESTIÓ

95.624,06€

Personal

35.758,47€

Administració, informàtica, gestió

13.927,27€

Assegurances, taxes, impostos

5.031,74€

Serveis aigua, llum, neteja, seguretat

13.101,04€

Magatzem, materials i manteniment

12.165,52€

Transports

6.982,57€

Despeses vàries

8.657,45€

Els Comptes Anuals de la Fundació han estat
auditats per Auditoria-Consultoria G.B.S., S.L.,
número de ROAC S-1401, en data 20 de setembre
de 2020 i número de protocol 2020/12.
Tanmateix, els Comptes Anuals i la Memòria
es presenten al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya i consten a la pàgina
web www.bancdelsalimentsgirona.org.

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS
AJUDES I SUBVENCIONS
·Banc Sabadell
·Diputació de Girona
·Endesa
·FEGA - FEAD
·Ferros Puig SA
·FESBAL
·Fundació Bancaria La Caixa
·Generalitat de Catalunya
·Gerència d’Empreses Girona
·OtGir Assessors
DONACIONS I
COL·LABORACIONS
·AFA Balandrau
·Anemed, SL
·Ass. Enginyers Agrònoms
·Assegurances Boada
·Associació Irregolare
·Associació Personal La Caixa
·Campaña Telefónica

·Carrosseries Sol-Xar
·Club Escacs Olot
·Col·legi Verd de Girona
·Comexi Group Industries
·Disc Jockey Poper
·Escultures Mediterrànies SL
·Estètica Marta Girona SL
·Fed. Penyes F.C. Barcelona
·Fundació Metalquimia
·Ginvest AM SGIIC SA
·Grup Cervecer Can Navarra
·Jan Frodeno
·Jip Aviavió, SLU
·Jorofon, S.L.
·Mai Montull, M. S.L.
·Majó Assessors Mercantils, S.L.
·Nexia Iluminación, S.L.
·Nicolazzi i Xifra Adv., S.L.
·Òmnium Cultural
·Premis Prudenci Bertrana
·Projecte Solidari Porsche

·Ramió Assessors SL
·Saint George’s School, S.L.
·S.Europeo Negociación CO2, S.L.
CADENES ALIMENTÀRIES
·Aldi
·Ametller Origen
·Bon Àrea
·Bon Preu -Esclat
·Carrefour
·Caprabo
·Condis
·Consum
·Covalco
·Dia
·Gros Mercat
·Hipercor
·Jodofi
·Lidl
·Mercadona
·Novavenda
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·Sorli-Discau
·Supermercats Montserrat
·Valvi
EMPRESES
AGROALIMENTÀRIES
·Aigua de Sant Aniol, S.A.
·Aguas Danone S.A.
·Agropecuària Mas Bes, S.L.
·Arròs de Pals, S.L.
·ATO. Vidreres Llet, S.A.		
·Avícola Maria
·Balfegó & Balfego
·Bar Strada
·Begudes i Màrqueting, S.L.
·Bellsolà, S.A.
·Besthetic, S.L.
·Boadas 1880, S.A.		
·Borges Agricultura & Industrial
Edible Oil
·Calidad Pascual, SAU
·Campofrio Food Group, SAU
·Can Bech		
·Capdevila Germans, S.A.
·Cargill, SLU
·Casa Tarradellas
·Casa Westfalia, S.A.
·Casademont 956 Meat, S.L.
·Celler la Vinyeta, S.L
·Chocolates Torras, S.A.
·Comercial Masoliver
·Comercial Morera
·Comerç Peixos Ros
·Comexi
·Compañia Turística Alt
Empordà, S.L. (PREMACA)
·Congelats Olot, S.L.
·Coopecarn Girona, S.L.
·Corp. Alimentaria Peñasanta,
S.A (Capsa)
·Cuinats Jotri SL
·Cuit’s.Charcuteria y cocinados,
S.A.
·Dispuig
·Els Estanys de la Bomba, S.L.U
·Embotits Falgàs, S.L.
·Embotits Masó Olot, S.L.
·Embotits Monter
·Embutidos Caula SL
·Embutidos Sarquella, S.L.
·Establiments Viena, S.A
·Esteban Espuña, S.A.		
·Esteve Química
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·Farinera Coromina, S.A.
·Farré Logistics, SLU (Grup
Ondara)
·Findus España, SLU
·Frigoríficos Costa Brava, S.A.
·Friselva, S.A.		
·Frit Ravich, S.L.		
·Fructícola Empordà, S.L.
·Fundació Espiguladors
·Gibarfred, S.L. DANONE
GIRONA
·Gicarns, S.L.
·Girofibra S.L.
·Girona Fruits, SCCL
·Giropoma Costa Brava, S.L.
·GM Food Ibérica
·Granja El Provençal
·Granja San Francisco, SLU
·Gros Mercat
·Grup de Distribució Costa
Brava, SA. (CB GRUP)
·Haribo España, S.A.
·Hero España, S.A.
·Hijos de José Casaponsa, S.A.
·Horta de Tramuntana-Marc
Ricart Lossius
·Hotel Melià Girona
·Hotel Pinar Playa de Aro
·Idilia Foods, S.L. Cola Cao
·Industrial Pastelera San
Narciso, S.A. (INPANASA)
·Joaquim Albertí, S.A.
·Joan Masferre
·KÖNIG
·La Fageda, SCCL
·Lactia (Lletera Industrial
Lactia, S.L.)
·Liderou
·Liquats Vegetals, S.A.
·Luis Oliveras, S.A.
·Lustenberger Iberica, S.L.
·Lácteos aviles, S.A.
·Marco Castiglione (PREMACA)
·Masso pack
·Nespresso
·Noel Alimentaria, S.A.
·Nouing Alimentació, S.A.
·ONCE
·Oromas
·Pastisseria i Catering Castelló
·PepsiCo Iberia (Matutano)
·Primar Ibérica, S.A.
·Productos y Nutrientes para
Bebés, S.L.

·Productos Valent, S.A.
·Rafael Baró, S.A.
·Ramon Ventulà, S.A.
·Reserva Batallé, S.L.		
·Safrunat, S.L.		
·Sant Aniol		
·Sant Dalmai		
·Serhs Distribució i Logística, S.L.
·Sol y Camping, S.L.		
·Torrons Vicens, S.L.
·Trias Galetes-Biscuits, S.A.
·Viube Foods, S.L. (MIKSO,
OLEGUER)
·Xpologistics		
·YSONUT			
BANCS D’ALIMENTS
·Banc dels Aliments de
Barcelona
·Banc dels Aliments de Lleida
·Banc dels Aliments de
Tarragona
·Banco de Alimentos de
Cáceres
·Banco de Alimentos de
Castellón de la Plana
·Banco de Alimentos de La
Rioja
·Banco de Alimentos de
Segovia
·Banco de Alimentos de Sevilla
·Banco de Alimentos de
Valladolid
·Banco de Alimentos de
Zaragoza
·Federación Española de
Bancos de Alimentos
ESCOLES
·Escola El Morrot d’Olot
·Escola Pericot de Girona
·Escola Pla de l’Ametller de
Banyoles
·IE Mestre Andreu de Sant Joan
de les Abadesses
·Escola Vedruna de Girona
·Col·legi Vilagran de Salt
·INS Cassà de la Selva
·INS Celrà
·INS Montilivi de Girona
·INS Pla de l’Estany de
Banyoles
·INS Santa Eugènia de Girona
·INS Vicens Vives de Girona

ENTITATS RECEPTORES
·Ajuntament Breda
·Ajuntament Cadaqués
·Ajuntament Calonge
·Ajuntament Castell-Platja d’Aro
·Ajuntament Castelló d’Empúries
·Ajuntament de l’Escala
·Ajunt. de Girona-Emergències
·Ajunt. Maçanet de la Selva
·Ajuntament Portbou
·Ajuntament Quart
·Ajunt. Riudellots de la Selva
·Ajuntament Sant Hilari Sacalm
·Ajuntament Santa Cristina d’Aro
·Ajuntament Vidreres
·Argenti-Català. Girona
·Associació Atart (Associació
Tramuntana). Girona
·Associacióó Benèfica el Buen
Samaritano. Blanes
·Associació Benèfica Sant Julià.
Sant Julià de Ramis
·Associació Cultural Cristiana
Taialà. Girona
·Associació Hesed. Figueres
·Associació Onyar Solidari.
Vilobí d’Onyar
·Associació Pan & Caldo. Girona
·Associació Provida. Girona
·Ass. Reto a la Esperanza. Girona
·Associació el Trampolí. La Bisbal
·Associació Voluntaris Riells i
Viabrea
·CDA Baix Ter. Torroella de Montgrí
·CDA Figueres
·CDA Garrotxa. Olot
·CDA Girona
·CDA Lloret de Mar
·CDA Palafrugell
·CDA Pla de l’Estany. Banyoles
·CDA Roses

·CDA Salt
·CDA Santa Coloma de Farners
·Càritas Amer
·Càritas Anglès
·Càritas Arbúcies
·Càritas Bescanó
·Càritas Blanes
·Càritas Bonmatí
·Càritas Caldes de Malavella
·Càritas Camprodon
·Càritas Cassà de la Selva
·Càritas Cellera de Ter
·Càritas Fornells
·Càritas Hostalric
·Càritas La Bisbal d’Empordà
·Càritas Llagostera
·Càritas Palamós-Sant Joan
·Càritas Ribes de Freser
·Càritas Riudarenes
·Càritas Sant Feliu de Guíxols
·Càritas Sant Gregori
·Càritas Sils
·Càritas Tossa de Mar
·Casal d’Amistat i Cultura
·Centre assistencial CANAAN.
Banyoles
·Centre Sociosanitari Mare déu
Salut. Terrades
·Col·legi Sagrada Família. Girona
·Comunitat Musulmana de
Girona. Girona
·Consell Comarcal de la
Cerdanya. puigcerdà
·Consorci Benestar Social
Gironès-Salt. Girona
·Consorci Benestar Social del
Ripollès. Ripoll
·Consorci La Sopa (Centre
Acolliment i Serveis Socials).
Girona

·Creu Roja Arbúcies
·Creu Roja La Jonquera
·Creu Roja Llançà
·Esclavas Santísimo
Sacramento e Inmaculada.
Girona
·Frater Girona (Parròquia de
Sant Narcís). Cornellà del Terri
·Fraternitat Santa Clara. Vilobí
d’Onyar
·Fundació Acollida i Esperança.
La Bisbal
·Fundació Asil Vilallonga. Figueres
·Fundació Emma. Sant Joan de
les Abadesses
·Fundació Estany. Banyoles
·Fundació Fadir. Roses
·Fundació La Tutela. Girona
·Fundació Map. Ripoll
·Fundació Oscobe. Sant Gregori
·Fundació Vimar (VilagranyMaristany). Palamós
·Hermanitas Anc. DesampPalafrugell (Res. Nostra Senyora
Montserrat). Palafrugell
·Hermanitas de los Pobres.
Girona
·Iglesia Evangélica Elim
Pentecostal - Girona
·Ires - Institut de Reinserció
Social. Salt
·L’Espiga Solidaria. caldes de
malavella
·Llar Santa Teresa Jornet (Htas.
Ancianos Desam.banyoles).
Banyoles
·Mare de Déu Àngels - Filles de
la Caritat. Girona
·Nou Horitzó. Girona
·Salesians St. Jordi-Pes. Girona

VOLUNTARIS
·Xavier Aresté Aiguadé
·Josep Artacho Rogel
·Francesc Bastida Fenoy
·Josep Bohígas Domingo
·Eugeni Bou Fabrellas
·Carme Bruguera Riera
·Anna Butiñach
·Isabel Cabezas Cañas
·Carles Cáceres Noguera
·Carme Campà Guillem
·Pere Camps Huerva
·Carme Casacuberta Gelis
·Joan Cebrià Ramionet
·Bachir Chbabi
·Joan Ignasi Colina Torralva

·Esther Costa Molina
·Conchita Cuesta Belenguer
·Inmaculada Davesa Sureda
·José Luís Díez Baldero
·Núria Domingo Marin
·Mohamed en Noyry
·Roser Freixas Garriga
·Eusebio García Alonso
·Rafael García Márquez
·Frederic Gómez Pardo
·Carme Gómez Ramos
·Bernardo Hernández Pérez
·Guillermo León Holguín Moreno
·Josep Hostench Álvarez
·Joan Jorba i Figueras

·Josep Lleal Casas
·Diego Madrid Ribera
·Ramon Mitjà Sargatal
·Llorenç Morell Torremilans
·Joaquima Oliver Serrats
·Josep Maria Pagès Grau
·Jose Ezequiel Pérez Levante
·Ramon Quintano Ulibarrena
·Rosa Rigau Noguer
·Enric Roig Diaz
·M. Dolors Salvador Peracaula
·Jordi Trull Viader
·Ventura Tubella Casadevall
·Gregorio Vega Cano Caballero
·Carme Vicens Batllori
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www.bancdelsalimentsgirona.org

Oficines i magatzem
Palol d’Onyar, 3-5 - 17004 Girona
Telèfon: 972 223 463
www.bancdelsalimentsgirona.org
info@bagirona.org
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