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El Banc dels Aliments de Barcelona és una 

Fundació privada, independent, apolítica, 

aconfessional i sense ànim de lucre.

El seu objectiu principal és recuperar els 
excedents alimentaris i adquirir productes 
bàsics per a distribuir-los entre les persones en 

situació de vulnerabilitat alimentària, respectant la 

seva dignitat.



                  Solidaritat
Contribuint a garantir el Dret a l’Alimentació a les 

persones del nostre entorn

                Sostenibilitat
Treballant cada dia per a aconseguir 

recuperar aliments evitant el malbaratament

 El Banc dels Aliments es va fundar l’any 1987 i des de l'inici ha basat la seva 
activitat en

DOS EIXOS D' ACCIÓ:



L’any 2021 els bancs 
d’aliments de Catalunya  
van ajudar, de mitjana 

mensual,

persones  244.685

INDICADORS de POBRESA a 
Catalunya (2021)

AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion) > 16 anys = 
33,2%

Població en risc de pobresa = 19,9%

Població en situació de Privació Material Severa = 554.700 persones (7,3%)

http://www.idescat.cat/in)dicadors/?id=ue&n=10124

http://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10124


Dades bàsiques Banc dels Aliments. Barcelona, any 
2021

330
entitats d'iniciativa 

social  que 
reparteixen  

aliments

23.130.000
kg d'aliments 

distribuïts

145.000
persones  

ateses

25,2%
cobertura de  les 

necessitats  
d'alimentació

DRET A 
L'ALIMENTACIÓTota persona té dret a tenir accés a una 

alimentació saludable



d'aliments per a atendre el 100% de les 
necessitats alimentàries de les persones 
ateses

Si prenem com a base alimentària una dieta 
estàndard de 2.000 quilocalories/dia, 
necessitaríem una cistella bàsica de

100%

633 kg/persona/any

25,2% de cobertura
181,3 kg/persona/any*

91.693.848 kg

Quilos repartits pel Banc dels 
Aliments (2021) :

23.129.670 kg

NECESSITAT ANUAL TOTAL 
D'ALIMENTS

Caldrien, per a una dieta 
estàndard,



• Aliments secs 40,0%
FEAD (UE) 17,8%
Minves súpers 17,0%
Fruites i Verdures (SERMA) 14,4%
Refrigerat (+/-)   5,7%

• Foodback (Mercabarna)   5,1%

TOTAL  23.129.670 quilos

SORTIDES PER PROGRAMES 
D’ALIMENTS

Fresc: 
34,4%
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ELS MAGATZEMS DE DISTRIBUCIÓ 
CENTRAL

Seu central al 
carrer Motors

FOODBACK (Centre 
d’aprofitament 
d’aliments de 
Mercabarna)

Magatzem a la ZAL

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DEVHSKt2S8Ew&data=05%7C01%7C%7Cc53af13af94248bfeb7808dabcbda4fb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638029819950512499%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ec1C%2F7br4kRuGkba%2F62BQl%2FueUJxf6dmb94Rgm%2BHUvE%3D&reserved=0


Retirada  
d’excedents 
de fruites i 
hortalisses 

Transformació 
de fruita en 
suc envasat

Recuperació 
d’aliments de 
la indústria 
alimentària

Recuperació 
de minves en 
la distribució

Recuperació 
de producte 

fresc a
Recuperació 

a la 
restauració 
col·lectiva

REAPROFITEM ALIMENTS
Programes del Banc dels Aliments de recuperació  d’excedents en tots els 

sectors de la producció agroalimentària

330.000 Tm 
fruita
= 231.000 litres 

3.000 
Tm

1.817 
Tm

3.918 
Tm

1.160 
Tm 9



Impacte  
ambiental  

positiu

20.800

CONTRIBUÏM A LA LLUITA CONTRA EL CANVI 
CLIMÀTICRecuperar aliments contribueix a reduir les emissions  de 

gasos amb  efecte hivernacle

Tm de CO2 
eq evitades

10.881
Tm 

d’aliments 
recuperats

47% del total
distribuït l’any 
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Aigua  per a  
produir-los

Sòl agrícola 
treballat

Transport per 
a  distribuir el 

producte

Transformació, 
processat i 

envasat

Energia per 
a   

produir-los i 
destruir-los

Destrucció 
d’aliments 

malbaratats

ACCIÓ CLIMÀTICA
Quan es destrueixen aliments, es malbarata el treball, sòl agrícola, aigua, 
fertilitzants, combustible... necessaris per a produir-los, transformar-los i 

distribuir-los, a més de l'energia i contaminació que suposa la seva destrucció
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Exposició Palau Robert

https://youtu.be/SIRFGWuGUfU


ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE  QUE CONTRIBUÏM  A 
ACONSEGUIR
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ON ES PRODUEIX EL MALBARATAMENT 
ALIMENTARI ?
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MALBARATAMENT D' ALIMENTS A LES 
LLARS : 
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El Gran Recapte:  

1. Campanya des del 25 de novembre fins al 6 de desembre
Donacions monetàries:

• a la web (web Gran Recapte) i per BIZUM 33596

• als súpers i botigues participants 

2. Recollida d’aliments el 25 i 26 de novembre 

3. 1.800 súpers + petit comerç + mercats municipals

4. 18.000 persones voluntàries
La 
classificaci
ó:

EL GRAN 
RECAPTE
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https://www.youtube.com/watch?v=3pCQm95fRWE
https://www.granrecapte.com/es/donaciones/
https://youtu.be/hUKpjd7Rl_A
https://youtu.be/hUKpjd7Rl_A




Carrer dels Motors, 122   08040 Barcelona  
Tel. 933 464 404 info@bancdelsaliments.org

www.bancdelsaliments.org

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

