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1.- Fam  
          



Pobresa 

La pobresa no tracta solament de la manca de 
ingressos, sinó també de la privació de l’accés als drets 
necessaris per poder gaudir d´un nivell de vida 
adequat 

Això es plasma en la falta de menjar, treball, aigua 
potable, terra i habitatge, així com en l’augment de la 
desigualtat, la manca de participació, la xenofòbia, el 
racisme, la violència i la repressió en tot el món  



1.- Sensació que indica la necessitat 
d’aliments 

2.-   Escassetat d’aliments bàsics  

 

AMB FAM NO HI HA DRETS HUMANS 

AMB FAM NO HI HA FUTUR 

Fam    



800  
Milions de persones pateixen 

fam i desnutrició al món 
(Segons informe de la FAO) 

 
 
 
 
 

La fam al món 



21’8% de les llars espanyoles sota 
llindar pobresa 
 
2.350.000 persones pateixen 
mancances alimentàries 
 
Més de 50 mil famílies tenen dificultats 
serioses  per alimentar els fills 
 
8 milions de tones d’aliments es 
malbaraten 
 

La pobresa i la fam a Espanya  



L’any 2014, a Catalunya, es calcula 
que pot sobrepassar el 1.740.000  de 
persones 
 
A la província de Barcelona s’estima 
que hi ha més de 800.000 persones 
 
Més de 265.000 famílies tenen tots 
els seus membres a l’atur 
 
34.000 famílies no reben ni sous ni 
subsidis 
 

La pobresa i la fam a Catalunya  



Institucions i entitats que lluiten contra la fam al món :  

- FAO, UNICEF, Programa Mundial d’Aliments (WFP), Alt 
Comissariat  de la ONU per als Refugiats (UNHCR),  
Fons Europeu d’Ajuda a les Persones més 
Desfavorides (FEAD), etc. 

- Institucions públiques regionals i locals 

- Empreses i Fundacions solidàries 

- OXFAM, Càritas, Creu Roja, Mans Unides, Bancs dels 
Aliments 

Lluita contra la fam 



2.- Aprofitament de l’excedent 
agroalimentari 

 

    

          



MALBARATAMENT - DESPILFARRO – FOOD WASTE – 
GASPILLAGE – WERSCHWENDUNG- SPRECO 

 Falta una definició universal del que s’entén per malbaratament 
alimentari i uns criteris consensuats per a mesurar-lo 

 
 El fenomen afecta tot el món, però l’accent recau en o un altre 

sector de la cadena alimentària en funció del grau de 
desenvolupament i d’altres factors 

 
 Mentre llencem aliments destinats al consum de les persones, 

n’hi ha milions que no poden exercir el seu dret a l’accés a una 
alimentació suficient, segura i saludable a les seves necessitats: 
passen fam 

  Definició I 



• Quan parlem de malbaratament alimentari ens referim al menjar que 
es perd o es llença al llarg de tota la cadena alimentària destinada al 
consum humà 

  Definició II 

• El Parlament Europeu amplia aquesta 
definició i parla del conjunt de 
productes alimentaris descartats de 
la cadena agroalimentària per raons 
econòmiques, estètiques o per la 
proximitat de la data de caducitat, o de 
consum preferent, que sent 
perfectament comestibles i adients 
per al consum humà, acaben 
destinats al consum animal o 
eliminats com a residus per falta d’usos 
alternatius. 

• La FAO el defineix com el descart d’aliments aptes per al consum 



LA PARADOXA ALIMENTÀRIA 
 

Hi ha menjar per a tots, però no tothom pot menjar 

 L’any 2009 el món va produir 2.831 Kcal / persona / dia, suficient 
per alimentar a tot el planeta 

 
 Al món, més de 800 milions de persones pateixen fam i 600 

milions pateixen obesitat 
 
 1’3 bilions tones/any es fan malbé (un terç de la producció) 

 
 L’any 2050 la població mundial assolirà els 9 bilions d’habitants 

  Definició III 



L’impacte econòmic del desaprofitament dels aliments 
 
S’estima que és d’entre 750 mil i 1.000.000 de milions d’USD 

Dades malbaratament 



Dades malbaratament 

L’impacte medi ambiental del desaprofitament dels aliments  



Dades malbaratament 



DADES GLOBALS CATALUNYA 

ALIMENTS TOTALS 3,74 milions de Tn 
ALIMENTS INGERITS 2,56 milions de Tn 
ALIMENTS DESCARTATS 
 

1,18 milions de Tn 

“ALIMENTS ”DESCARTATS 

DESCART NO CONSUMIBLE  
(pells, ossos, espines, closques, etc)        

920.578 Tn 

DESCART CONSUMIBLE  
(MALBARATAMENT) 

262.471 Tn 

FONT : Generalitat de Catalunya 2013 – Departament de Territori i 
Sostenibilitat  

Dades a Catalunya I 



Dades a Catalunya II 

3.671 
TONES  



PRODUCCIÓ PRIMÀRIA:  
• Excedents per mala previsió de vendes, per clima advers i/o 

plagues incontrolables 
• Aliments rebutjats en base a criteris de qualitat  
 
INDÚSTRIA 
• Pèrdues en les transformacions de les matèries primeres 
• Envasos danyats o incomplets que no es reprocessen 
 
DISTRIBUCIÓ: (inclou supermercats i botigues) 
• Falta de comunicacio ́ entre els diferents actors de la cadena 
• Manteniment de la cadena del fred 
• Estàndards comercials de qualitat que priven vendre productes 

visualment poc estètics encara que siguin segurs 
• Preferències canviants dels consumidors que impedeixen la 

previsió de vendes 
 

Principals causes I 



Principals causes II 

LLAR:  
• El poc valor que atribuïm als aliments  
• La manca de planificació prèvia a la compra 
• Condicions d’emmagatzematge i dates de consum  
• Deficiències en el procés d’elaboració 
• La mida dels envasos no s’ajusta a les diferents tipologies de 

llars i altres raons 
• Raons culturals i/o socials: omplir molt el plat dels convidats per 

no quedar malament; no estar ben vist aprofitar menjar d’un 
àpat per un altre 
 

RESTAURACIÓ I CATÈRING:  
• Racions massa generoses 
• Difícil previsió del nombre de comensals = desajustaments en la 

compra 
• Manca de consciència 

 



Conseqüències 

 89 milions de tones d’aliments desaprofitats a la UE = 
400 milions de tones equivalents de CO2 / any 
 

 El 30% d’aliments produïts sense consumir = un 50% 
de recursos hídrics desaprofitats 
 

 Un kg de carn = 5 a 10 tones d’aigua   

ECONÒMIQUES - SOCIALS - AMBIENTALS 



Objectius 

 Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
(ODM), en el període 1990 – 2015, tenien com a fita 
reduir a la meitat el número de persones en situació 
pobresa extrema (ingressos ≤ 1 dòlar/dia) 

  

OBJECTIU 2015 



Objectius 

 Zero nens, menors de 2 anys, amb retard en el 
creixement 

 Accés a una alimentació adequada durant tot l’any 
 Tots els sistemes alimentaris han de ser sostenibles 
 Augment en un 100% de la productivitat dels petits 

agricultors 
 Zero desaprofitament dels aliments  

OBJECTIUS 2030 



Agència de Residus de Catalunya 
 

Bancs dels aliments 
 

Espigoladors i altres empreses i 
Entitats 

Evitar el malbaratament 



3.- Bancs dels  
Aliments          



Orígens 

1966 : John Arnold Van Hengel crea el Saint Mary´s Food Bank a Phoenix, 
Arizona 
 
1984 : Es va introduir a Europa (Banque Alimentaire de París)  
 
1987 : Banc dels Aliments de Barcelona, el primer Banc a Espanya 
 
•A Catalunya hi ha 4 Bancs : a Barcelona, Girona, Lleida i Reus (Tarragona), 
associats en la Federació Catalana de Bancs dels Aliments (FECATBAL) 
 

•El nostre Banc és membre de la Federación Española de Bancos de Alimentos 
(FESBAL), que agrupa 56 Bancs de tota Espanya, i de la Federació Europea de 
Bancs dels Aliments (FEBA), que aplega 256 entitats de 21 països 
 

•Els Bancs d’Aliments estan a 51 Estats de tots els continents 
 



 
 
 
El Banc dels Aliments és una Fundació privada benèfica 
independent, apolítica, aconfessional i sense ànim de lucre 
 
Es va crear l’any 1987 amb l’objectiu de recuperar els 
excedents alimentaris i distribuir-los entre les entitats 
locals perquè els facin arribar a les persones necessitades  
 
El Banc dedica els seus esforços a fer complir un dels 
drets humans més fonamentals: el de l’accés a una  
alimentació suficient, segura i saludable per a tothom 
 
 
 

Qui som? 



La nostra missió 

 Rebre productes alimentaris de diverses fonts   

 Distribuir-los entre les entitats receptores perquè els 
facin arribar a les persones necessitades del nostre 
entorn proper 

 Reduir residus i lluitar contra el canvi climàtic  

     (1 t d’aliments = 4,5 t de CO2)  



Principis ètics del Banc 

 Gratuïtat : Tant en la recepció com en la distribució  
 

 Qualitat dels aliments : el Banc garanteix que els aliments emmagatzemats i 
distribuïts arriben en òptimes condicions de consum a les persones 
beneficiàries    
 

 Una justa distribució dels aliments : Es fa a través d’entitats benèfiques 
homologades, que per la seva relació directa amb les persones necessitades 
poden assegurar que els aliments arribin al seu destí final 
 

 Participació de voluntaris : Coordinació i gestió gràcies a la valuosa 
col·laboració de persones de forma altruista  

 
 Transparència : En la gestió dels recursos  (avaluació i rendició de comptes) 



La nostra tasca al 2016 

Gràcies a l’esforç i a la feina duta a terme durant l’any 2016 per 213 
voluntaris i 12 persones assalariades, que col·laboren de forma 
continua a la nostra Entitat (entre ells els delegats que treballen en 10 
comarques de la província de Barcelona), i als milers de voluntaris 
ocasionals que participen en campanyes puntuals, s’ha aconseguit : 
 
 

 Donar aliments a 329 entitats benèfiques 
 Repartir 17.915.000 kg d’aliments 
 Atendre a una mitjana de 137.156 persones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evolució de la nostra gestió 

ANYS ENTITATS RECEPTORES 
D’ALIMENTS 

TONES D’ALIMENTS 
DISTRIBUITS 

PERSONES ATESES 

2010 304 8.245 103.925 
2011 311 10.161 114.816 

2012 324 10.652 130.298 

2013 343 14.214 146.286 

2014 359 16.191 152.489 

2015 351 16.403 143.902 

2016 329 17.915 137.156 

Els pobres són cada dia més pobres 
La POBRESA és cada cop + INTENSA i + CRÒNICA 



Procedència dels aliments 

A.-  RECUPERACIÓ D’ALIMENTS  :   8.534.000 kg 
 
B.-  DONACIONS            :  5.228.000 kg 
 
C. - UNIÓ EUROPEA (*)          :  4.153.000 kg 
 
TOTAL:      : 17.915.000 kg 
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

(*) - Aportació de productes amb recursos del Fons Europeu d’Ajuda  a les 
Persones més Desfavorides (FEAD). Adquirits pel Fondo Español de Garantía 
Agraria (FEGA) - Ministerio de Agricultura . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Recuperació d’aliments 

Una de les tasques més importants des de la seva creació, és evitar el 
malbaratament d’aliments, buscant contínuament noves fonts per 
recuperar i distribuir excedents alimentaris als qui més els necessiten  

L’any 2016, s’ha recuperat un total de 8.534.000 quilos :   
  
• Indústria alimentària               1.588.000  
• Fruites i verdures procedents de la retirada del mercat (SERMA)   3.082.000 
• Transformació de fruita en suc                                                         1.207.000 
• Mercabarna                                                                                       1.296.000  
• Excedents de supermercats (Minves) :                                             1.241.000 
• Altres canals d’ entrada (fires, plataformes logístiques, i intercanvi amb altres 

bancs dels aliments) :                                                                          120.000  



• El Gran Recapte                                       3.122.000 kg 
 

• Altres campanyes:                 543.000 kg 
• Empreses no alimentàries:   53.000 kg 
• Escoles:     64.000 kg 
• Compres:               1.330.000 kg 
• Altres:                  116.000 kg 

 

 

Donacions d’aliments 

Donacions que han entrat al Banc l’any 2016 (5.228.000 kg), ja sigui 
d’aliments per part de la ciutadania (campanyes, empleats d’empreses, 
escoles) o en forma de donatiu econòmic, la qual cosa possibilita al 
Banc no  solament adquirir productes bàsics que escassegen en els 
magatzems, sinó també fer front al funcionament i a la marxa habitual 
de l’entitat. 



La distribució dels aliments, per atendre a 137.156 
persones (mitjana/anual) , es fa a través de 329 entitats 
benèfiques (115 entitats a la ciutat de Barcelona i 214 a 
la resta de la província): 

Parròquies 
Càritas 
Altres entitats de religió catòlica 
Esglésies Evangèliques 
Creu Roja 
Fundacions 
Associacions 
Altres entitats diverses 

A qui repartim? 



Seu central del Banc 
al carrer Motors 

Els magatzems del Banc 

Mercabarna. Es 
recullen a diari fruites 

i verdures 



Nº 
BANCS 

TONES 
DISTRIBUIDES 

BENEFICIARIS 
ATESOS 

ENTITATS 
BENEFIQUES 

VOLUNTA
RIS 

Barcelona (1) 
1 17.915 137.156 329 213 

Catalunya 
(FECATBAL) 

(1) 

4 25.206 215.112 645 334 

España 
(FESBAL) (2) 

55 142.124 1.667.474 8.652 2.747 

Europa 
(FEBA) (2) 

256 411.000 5.900.000 33.800 14.500 

Món 
(GFBN) (2) 

752 … … … … 

Organització Bancs del aliments  

(1) 2016  (2) 2015 



Gràcies a tothom 

Fundació Privada Banc dels Aliments 
Carrer Motors, 122, 08040 BARCELONA 
Telèfon 933.464.404      
info@bancdelsaliments.org  -  www.bancdelsaliments.org 
www.bancdelsaliments.org 
 

mailto:info@bancdelsaliments.org
http://www.bancdelsaliments.org/
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