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1. Carta del president
Els Bancs d’Aliments de tot Espanya han celebrat els dies 29 i 30 de novembre, amb la denominació
“GRAN RECAPTE” a Catalunya, i “Gran Recapte” a la resta d’autonomies, dues jornades de petició
d’aliments als ciutadans que voluntàriament volguessin aportar com a col·laboració destinada a
cobrir les necessitats de les persones que atenen aquestes institucions, centrades especialment
en aquells que tenen, pels motius que tots coneixem, diﬁcultats i manca de recursos suﬁcients per
acudir als supermercats i centres d’alimentació.
L’any 2012 els Bancs d’Aliments d’Espanya van ser guardonats per la tasca que realitzen amb un dels
premis més prestigiosos que existeixen al nostre país: el PRÍNCEP D’ASTÚRIES A LA CONCÒRDIA.
En escriure aquestes línies des del BANC D’ALIMENTS DE LES COMARQUES DE TARRAGONA,
i just al ﬁnal de l’últim dia de la recollida, els comunico, amb l’emoció que ens produeix a tots els
que formem part del mateix, que les gents de la província de Tarragona han desbordat la seva
generositat en un veritable cabal de donacions i lliuraments. Els que hem viscut en directe, formant
part d’aquests moments, ens hem vist gratament sorpresos per la humana i sincera solidaritat que
la societat tarragonina ha demostrat un cop més.
Des del BANC D’ALIMENTS no hem volgut esperar un sol minut per agrair a tots el nostre sentiment:
1r.- Moltes gràcies als més de 800 voluntaris que han passat durant la Campanya pels 350
establiments alimentaris designats en tota la província.
2n.- Moltes gràcies a tots els voluntaris que diàriament vénen i col·laboren amb el Banc.
3r.- Moltes gràcies als establiments que han estat generosos en aquests dies, i han tingut
la paciència suﬁcient per conviure amb nosaltres en aquesta tasca, i aconseguir els ﬁns
pretesos.
4t.- Moltes gràcies a tota la gent gran, gent jove i alumnes de Col·legis que han emprat els
seus esforços en les tasques de captació d’aliments, i en les posteriors de classiﬁcació i
emmagatzematge.
5è.- Moltes gràcies a totes les empreses i particulars que durant tot l’any ens lliuren aliments
per als necessitats ..
6è.- Moltes gràcies a tots els que aquests dies ens han facilitat les seves furgonetes i vehicles
per poder mobilitzar els aliments.
7è.- I, com no pot ser menys, moltíssimes gràcies als DONANTS, en el molt o en el poc. El
poble ha complert, com complirà sempre que ho sol·licitin, però sumant i no restant,
des de la multiplicació i no des de la divisió, i des de la convergència i no des de la
divergència.
I, ﬁnalment, felicitar els beneﬁciaris d’aquestes donacions, perquè sàpiguen que tot Espanya està
amb ells, solidàriament; i amb el lema que presideix el BANC D’ALIMENTS DE TARRAGONA que
“Si no vius per servir, no serveixes per viure”.
Reus, novembre de 2013.
President de la Fundació del Banc d’Aliments de
les Comarques de Tarragona

Eusebio Alonso Redondo
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1. Carta del presidente
Los Bancos de Alimentos de toda España han celebrado los días 29 y 30 de noviembre, con la
denominación “GRAN RECAPTE” en Cataluña, y “Gran Recogida” en el resto de autonomías, dos
jornadas de petición de alimentos a los ciudadanos que voluntariamente quisieran aportar como
colaboración destinada a cubrir las necesidades de las personas que atienden estas Instituciones,
centradas especialmente en aquellos que tienen, por los motivos que todos conocemos, diﬁcultades
y falta de recursos suﬁcientes para acudir a los supermercados y centros de alimentación.
El año 2012 los Bancos de Alimentos de España fueron galardonados por la labor que realizan con
uno de los premios más prestigiosos que existen en nuestro país: el PRÍNCIPE DE ASTURIAS A LA
CONCORDIA.
Al escribir estas líneas desde el BANCO DE ALIMENTOS DE LAS COMARCAS DE TARRAGONA, y
justo al ﬁnal del último día de la recogida, les comunico, con la emoción que nos produce a todos
los que formamos parte del mismo, que las gentes de la provincia de Tarragona han desbordado su
generosidad en un verdadero caudal de donaciones y entregas. Los que hemos vivido en directo,
formando parte de estos momentos, nos hemos visto gratamente sorprendidos por la humana y
sincera solidaridad que la sociedad tarraconense ha demostrado una vez más.
Desde el BANCO DE ALIMENTOS no hemos querido esperar un solo minuto para agradecer a
todos nuestro sentimiento:
1º.- Muchas gracias a los más de 800 voluntarios que han pasado durante la Campaña por
los 350 establecimientos alimentarios designados en toda la provincia.
2º.- Muchas gracias a todos los voluntarios que diariamente vienen y colaboran con el
Banco.
3º.- Muchas gracias a los establecimientos que han sido generosos en estos días, y han
tenido la paciencia suﬁciente para convivir con nosotros en esta tarea, y conseguir los
ﬁnes pretendidos.
4º.- Muchas gracias a toda la gente mayor, gente joven y alumnos de Colegios que han
empleado sus esfuerzos en las labores de captación de alimentos, y en las posteriores de
clasiﬁcación y almacenamiento.
5º.- Muchas gracias a todas las empresas y particulares que durante todo el año nos entregan
alimentos para los necesitados..
6º.- Muchas gracias a todos los que estos días nos han facilitado sus furgonetas y vehículos
para poder movilizar los alimentos.
7º.- Y, como no puede ser menos, muchísimas gracias a los DONANTES, en lo mucho o en lo
poco. El pueblo ha cumplido, como cumplirá siempre que se lo soliciten, pero sumando
y no restando, desde la multiplicación y no desde la división, y desde la convergencia y
no desde la divergencia.
Y, por último, felicitar a los beneﬁciarios de estas donaciones, para que sepan que toda España está
con ellos, solidariamente; y con el lema que preside el BANCO DE ALIMENTOS DE TARRAGONA
de que “Si no vives para servir, no sirves para vivir”.
Reus, noviembre de 2013.
Presidente de la Fundación del Banco de
Alimentos de las Comarcas de Tarragona

Eusebio Alonso Redondo
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2. Recursos humans
Junta del
patronat
President
Vicepresident
Secretari
Tresorer

Vocals
Ramón Clopes
Silvestre Nogués
José Moraleda
Glòria Alegre
Joan Vila
Manuel Higueras

Eusebio Alonso
Pedro Mª Ormazábal
Antonio García
Josep Mª Llurba

Voluntariat
Manel Recasens
Antonio Fite
Armando Lubian
Enrique Polo
Carmelo Sena
Isabel Parra
Javier Cortiñas
Cosme Balañà
Josep Serralta
Ana Mª Felip
Joan Valverdú
Albert Roca
Josep Mª Alfonso
Porcar
Joan Oriol
Amador Gea
Amparo Pinillos
Domingo Tortosa
Marc Boleda
Rafael Fernández

Batista Carbonell
Magda Cerdà
Joan Pàmies
Mª Montserrat López
Eladio García
M. Luz San Miguel
Roberto Roig
Joan López Ensenyat
Jesús Mª Pagès
Mª Luisa Santos
Domingo Hernández
Manuel Martínez
Bueno
Carlos Pàmies
Jordi Esquerda
José Subirana
Domingo Tortosa
Kiko Salagaray
Francesc Llorac
Martín Santos

Volem traslladar a tots els
VOLUNTARIS el més gran
reconeixemen del Banc, ja que amb
la seva dedicació i bon treball fan
que el Banc dels Aliments de les
Comarques de Tarragona hagi assolit
un any més uns bons resultats.
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3. Benefactors i
col.laboradors
3.1 Benefactors
econòmics
Constructora Noray
Dpt. Generalitat Benestar i Familia
Caixa Pensions Catalunya
Diputació de Tarragona
Catalunya Caixa
Bankia
Fundación Redis
Agència Catalana de Residus
Ajuntament de Reus

3.2 Empresas
col.laboradores
amb serveis
Transportes AZKAR
Arts Gràﬁques Octavi
Unió Cooperativa Alimentària
Rótulos Signo
BG Logistics
Volem destacar la inestimable ajuda de
BANKIA, que ens cedeix gratuïtament els
locals que utilitem, i de Transportes AZKAR,
que ens transporta les mercaderies a cost
zero.

3.3 Mitjans de
comunicació
Diari de Tarragona
Tarragona Ràdio
Diari EL PUNT
COPE Ràdio
Diari MÉS
Radio ONDA CERO
TV3
TV Reus
Ràdio TELETAXI
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3.4 Empreses col·laboradores amb aliments
Indústries alimentàries
Sovint part de la producció de les empreses alimentàries no entra en la cadena de distribució. Les
causes són variades: un mal etiquetatge, el deteriorament de l’envoltori, una previsió errònia de la
demanda o caducitat més curta perquè es pugui donar sortida al producte. La tasca dels Bancs dels
Aliments és recuperar aquests aliments per poder ser distribuïts a beneﬁciència.
Ens han donat aliments les següents empreses:
A menudo parte de la producción de las empresas alimentarias no entra en la cadena de distribución.
Las causas son variadas: un mal etiquetado, el deterioro del envoltorio, una previsión errónea de la
demanda o caducidad más corta para que se pueda dar salida al producto. La tarea de los Bancos de
Alimentos es recuperar estos alimentos para poder ser distribuidos a beneﬁcencia.
Nos han dado alimentos las siguientes empresas:
Argal
Alimentació Varma
Hidalgo
Irta Mas Bové
Montsià

Oﬁstrade
Procasa
Ferrero Ibèrica
LIDL
Crusvi

CSM (Croesa)
Europastry
Frida Alimentària
Bimbo
Mytisada

Big Drum Ibèrica
Siro-Duran
Borges
Càmara Arrossera

3.5 Centres comercials
Una font cada cop més important d’aliments és la distribució a través dels supermercats i grans
superfícies. Les exigències comercials i dels propis consumidors ﬁnals porten a retirar de la venda
productes que encara són perfectament comestibles, ja sigui per deteriorament de l’envoltori o per
una caducitat propera. Aquests centres comercials permeteixen realitzar colectes d’aliments entre els
seus clients, la qual cosa és una bona font de provisionament per als Bancs d’Aliments.
Al Banc d’Aliments ajuden els següents Centres Comercials:
Una fuente cada vez más importante de alimentos es la distribución a través de los supermercados y
grandes superﬁcies. Las exigencias comerciales y de los propios consumidores ﬁnales llevan a retirar de
la venta productos que todavía son perfectamente comestibles, ya sea por deterioro del envoltorio o
por una caducidad cercana. Estos centros comerciales permite realizar colecta de alimentos entre sus
clientes, lo cual es una buena fuente de aprovisionamiento para los Bancos de Alimentos.
Al Banco de Alimentos ayudan a los siguientes Centros Comerciales:
Carrefour Reus
Costa Concentrados
Dia
Fregadis
Pedial
Pepsico Foods AIE
Conservas Aremayo
Suma
Caprabo
Unilever España
Mercadona
Gros Mercat

Carrefour Tarragona
Levantinos
Ems Ship Supply Logística
Pastisart
Salud e Imaginación
Fundación Privada Miquel
Can Viçens
Oleander
Lantmannen Unibake
Condis
LIDL
Esclat

Cooperativa Guisona
Patapan
Eroski
Simply-Sabeco
Super Plus Fresch
Coaliment Penedès SAU
Pago
El Corte Inglès
Bon Preu
Aldi
Bon Area
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3.6 Cooperatives agrícoles
Una part important dels productes distribuïts pels
Bancs d’Aliments correspon al programa de retirada
de fruita i hortalisses del mercat gràcies als ajuts de
la Unió Europea a les organitzacions de productors.
Entre els productes hi trobem: nectarina, prèssec, poma,
pera, tomàquet, prebot, cogombre, enciam o broquel. A
més per cinquè any consecutiu el Banc dels Aliments de
Tarragona ha participat en la transformació de prèssec
de retirada de suc, que s’ha repartit durant tot l’any a
les Entitats beneﬁciàries d’aquest programa.
El Banc d’Aliments de Tarragona ha rebut aliments
de les següents Cooperatives Agrícoles:
Una parte importante de los productos distribuidos por los Bancos de Alimentos
corresponde al programa de retirada de fruta y hortalizas del mercado gracias a las
ayudas de la Unión Europea a las organizaciones de productores. Entre los productos
encontramos: nectarina, melocotón, manzana, pera, tomate, prebot, pepino, lechuga
o broquel. Además por quinto año consecutivo el Banco de Alimentos de Tarragona
ha participado en la transformación de melocotón de retirada de zumo, que se ha
repartido durante todo el año a las Entidades beneﬁciarias de este programa.
El Banco de Alimentos de Tarragona ha recibido alimentos de las siguientes
Cooperativas Agrícolas:
Actel
Zumos Palma, S.l.u.
Coop. Agrícola Cambrils
Horto – Paloma
Murgiverde S.c.a.
Unió Corporació Alimentària
Fruselva, S.l.u.
Casur Soc. Coop. Andalucia
Exporta Diagris Alcanar, Sccl

Perichan Agricola
Vicasol
Citrics Terres D´Ebre, Sat
Nature Choice, S.a.t.
Urcisol
Ejidomar S.c.a.
Costa De Nijar S.a.t.
Bonny S.a.t
Agromark, S.l. O.p.f.h.
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3.7 Programa transformació
de la fruita en suc
Es tracta del programa de la UE
d’aproﬁtament dels excedents de fruita de
les cooperatives. Part d’aquest excedent
s’entrega com a fruita consumible i una
altra part es destina a la transformació
en sucs. Al Banc de Tarragona li han
correspós 63.360 l de suc de taronja i
66.960 l de nectarina.
La Generalitat de Catalunya també ha
realitzat un programa de transformació de
fruita en sucs i ens ha entregat 51.840 l de
suc de préssec.
Se trata del programa de la UE de aprovechamiento de los excedentes de fruta de
las cooperativas. Parte de este excedente se entrega como fruta consumible y otra
parte se destina a la transformación en zumos. En el Banco de Tarragona le han
correspondido 63.360 l de zumo de naranja y 66.960 l de nectarina.
La Generalidad de Cataluña también ha realizado un programa de transformación
de fruta en zumos y nos ha entregado 51.840 l de zumo de melocotón.

A tots ells el nostre més profund agraïment,
ja que sense la seva col·laboració el Banc
d’Aliments de les Comarques de Tarragona no
podria subsistir i desenvolupar la seva tasca.
A todos ellos nuestro más profundo
agradecimiento, ya que sin su colaboración el
Banco de Alimentos de las Comarcas de Tarragona
no podría subsistir y desarrollar su tarea.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
TARRAGONA 2014

10

4. Activitats de l’any 2014 i
objectius 2015
L’any 2014 s’ha caracteritzat per una gran
activitat del Banc a causa de que la crisi
econòmica i laboral, segueix sumint a les
famílies i als ciutadans en general, en una
situació d’angoixa, en trobar amb que no poden
disposar dels mitjans necessaris per portar
una vida digna i no poder satisfer les seves
necessitats primàries, com són l’alimentació i
l’habitatge.
D’acord amb el conveni que tenim amb la
Diputació de Tarragona, aquest any també ens
ha fet una aportació de 100.000 € que s’han
distribuït en la següent forma: 12.500 € per
l’Ajuntament de Reus per al programa Gestió
Alimentària, 12.000 € per al nostre Banc per a
les despeses de gestió i la resta per a compra
d’aliments importants com són el sucre,
patates, aliments infantils, llet, oli, conserves
de tota mena.
L’Ajuntament de Reus col·labora amb el Banc
d’Aliments fent-nos com en anys anteriors una
aportació de 5.000 €
Atès que l’ediﬁci del Magatzem és bastant
antic i ha estat una mica abandonat, comptant
que hem tingut algunes donacions importants
com han estat les de Repsol, l’Agència de
Residus i Diputació Tarragona, hem emprès
un programa d’de millores i reformes bastant
important.
El voluntari Sr.Vila ha dirigit les obres que
s’expliquen breument a continuació:
Reforç del sòl de la Nau Lateral amb una capa
de formigó de 8 cm ja que sota d’aquest sòl
hi ha uns dipòsits la part superior forma part
del sòl i aquest no era prou fort per aguantar

la rodadura dels carretons carregades amb els
aliments que transporten .
Enderroc d’una plataforma de formigó usada
en el seu dia per a càrrega i descàrrega dels
líquids que al seu dia es manejaven, però
totalment inútil per a les nostres necessitats
actuals ia més ocupaven un espai necessari per
a l’ampliació de les prestatgeries de col·locació
dels palets.
Cobrir el terra amb un vernís antipols per evitar
que el mateix afecti els aliments.
El voluntari Sr.Antonio García va assistir a
l’Assemblea General del Banc d’Aliments que
es va celebrar a Saragossa i que es van prendre
els següents acords:
Acceptar el cessament de l’actual president de
FESBAL Sr. Busto ja que complia el temps de
la seva elecció i no estava disposat a continuar.
Va fer un repàs dels seus principals activitats
realitzades durant la seva gestió al capdavant
de FESBAL i l’Assemblea li va donar les gràcies
i va considerar molt meritòria la seva labor.
Es va fer una votació per ocupar els càrrecs
de President, Director i membres del Comitè
Executiu, resultant ser elegit com a President el
Sr. Nicolás Palaus de Banc de Biscaia i Director
el Sr. Juan Raúl.
El Comitè estarà format per 10 membres i d’ell
formaran part dos representants de Catalunya
els Srs. Federico Gómez del Banc de Girona i
Pere Puigedó del Banc de Barcelona.
S’accepta la proposta que la Gran Recapte
d’Aliments es realitzi a nivell de tots els Bancs
d’Espanya.
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FESBAL subvencionarà el repartiment dels
aliments de la UE (Unió Europea) amb els
mateixos 20,70 € Tona que el 2013. El lliurament
es farà en dues fases i es realitzarà a compte
del préstec del Govern Espanyol de 40 milions
d’euros.
Per tal d’evitar accidents i segons normativa
de la Generalitat es realitzarà al Magatzem
el marcatge de passadissos, per a persones
i vehicles segons un estudi presentat pel
Departament de la Generalitat de Prevenció
de Riscos.
Un esdeveniment important de l’any passat
va ser el Gran Recapte d’aliments que es va
realitzar a tot Espanya en el mes de novembre
i que a Catalunya ja es realitzava des de fa cinc
anys amb el nom de GRAN RECAPTE.
En aquesta campanya van intervenir totes les
cadenes d’alimentació de Catalunya, amb els
seus supermercats i botigues de distribució
implantades a cada en província.
A la província de Tarragona van col·laborar
15 Cadenes d’Alimentació amb els seus 295
supermercats i botigues de distribució i l’ajuda
de 800 voluntaris per atendre al públic, recollir
els aliments i classiﬁcar-los en el Magatzem de
Reus.
La Campanya va necessitar un gran
desplegament de mitjans com van ser gran
quantitat de caixes, cartells, bosses, armilles
etc. Es van emprar 5 furgonetes per a transport
dels aliments des dels punts de recollida ﬁns al
Magatzem.
El resultat de la Campanya va ser un èxit, ja
que es van recollir 485.000 kg superant les
recollides d’anys anteriors.
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El 15 d’agost el famós cantant Melendi va
actuar a Tarragona a la Tarraco Arena que va
oferir un gran concert a beneﬁci dels Bancs
d’Aliments, el preu de les entrades era reduït
a canvi de portar un aliment, els voluntaris
del Banc d’Aliments es van encarregar de
la recollida dels aliments i el seu posterior
lliurament al Banc. Es van recollir 12.750 kg.
El corredor pedestre de fons Marc Fernández,
va realitzar la volta a Catalunya. A cada
província es va establir un punt d’arribada i es
va anunciar pels mitjans una gran propaganda
de la seva gesta, animant a la gent que portés
aliments perquè solidàriament es lliuressin al
Banc d’Aliments de la Província. A Tarragona
es va establir la meta d’arribada a l’Hospitalet,
es van recollir 700 kg que es van lliurar al Banc
d’Aliments de Tarragona.
Per a l’any 2016 es plantegen els següents
objectius:
Millora dels serveis higiènics, ampliació
d’oﬁcines per als serveis administratius i
ampliació de la sala de reunions.
Millorar l’organització
Magatzem.

del

personal

del

Atès que el nostre Almcén no té capacitat
per emmagatzemar i repartir els aliments
procedents del FEGA es reparteixen en una
plataforma logística llogada i s’està entrant de
trobar una altra plataforma que ens resulti més
econòmica.
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4. Actividades del año 2014 y
objetivos 2015
El año 2014 se ha caracterizado por una gran
actividad del Banco debido a que la crisis
económica y laboral, sigue sumiendo a las
familias y a los ciudadanos en general, en una
situación de angustia, al encontrarse con que
no pueden disponer de los medios necesarios
para llevar una vida digna y no poder satisfacer
sus necesidades primarias, como son la
alimentación y la vivienda.
De acuerdo con el convenio que tenemos con
la Diputación de Tarragona, este año también
nos ha hecho una aportación de 100.000 €
que se han distribuido en la siguiente forma:
12.500 € para el Ayuntamiento de Reus para el
programa Gestión Alimentaria, 12.000 € para
nuestro Banco para los gastos de gestión y el
resto para compra de alimentos importantes
como son el azúcar, patatas, alimentos
infantiles, leche, aceite, conservas de todo
tipo.
El Ayuntamiento de Reus colabora con el
Banco de Alimentos haciéndonos como en
años anteriores una aportación de 5.000 €
Dado que el ediﬁcio del Almacén es bastante
antiguo y ha estado un poco abandonado,
contando que hemos tenido algunas
donaciones importantes como han sido las de
Repsol, la Agencia de Residuos y Diputación
Tarragona, hemos emprendido un programa
de de mejoras y reformas bastante importante.
El voluntario Sr.Vila ha dirigido las obras que se
explican brevemente a continuación:
Refuerzo del suelo de la Nave Lateral con una
capa de hormigón de 8 cms ya que debajo
de este suelo existen unos depósitos cuya

parte superior forma parte del suelo y este no
era suﬁcientemente fuerte para aguantar la
rodadura de las carretillas cargadas con los
alimentos que transportan.
Derribo de una plataforma de hormigón usada
en su día para carga y descarga de los líquidos
que en su día se manejaban, pero totalmente
inútil para nuestras necesidades actuales y
además ocupaban un espacio necesario para
la ampliación de las estanterías de colocación
de los palets.
Cubrir el suelo con un barniz antipolvo para
evitar que el mismo afecte a los alimentos.
El voluntario Sr. Antonio García asistió a la
Asamblea General del Banco de Alimentos
que se celebró en Zaragoza y que se tomaron
los siguientes acuerdos:
Aceptar el cese del actual presidente de
FESBAL Sr. Busto ya que cumplía el tiempo de
su elección y no estaba dispuesto a continuar.
Hizo un repaso de sus principales actividades
realizadas durante su gestión al frente de
FESBAL y la Asamblea le dio las gracias y
consideró muy meritoria su labor.
Se hizo una votación para ocupar los cargos de
Presidente, Director y miembros del Comité
Ejecutivo, resultando ser elegido como
Presidente el Sr. Nicolás Palacios de Banco de
Vizcaya y Director el Sr. Juan Raúl.
El Comité estará formado por 10 miembros y
de él formarán parte dos representantes de
Cataluña los Srs. Federico Gómez del Banco
de Girona y Pere Puigedó del Banco de
Barcelona.
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Se acepta la propuesta de que la Gran
Recogida de Alimentos se realice a nivel de
todos los Bancos de España.

El resultado de la Campaña fue un éxito, ya
que se recogieron 485.000 kg superando las
recogidas de años anteriores.

FESBAL subvencionará el reparto de los
alimentos de la UE (Unión Europea ) con los
mismos 20,70 € Tona que el 2013. La entrega
se hará en dos fases y se realizará a cuenta del
préstamo del Gobierno Español de 40 millones
de euros.

El 15 de Agosto el famoso cantante Melendi
actuó en Tarragona en la Tarraco Arena que
ofreció un gran concierto a beneﬁcio de los
Bancos de Alimentos, el precio de las entradas
era reducido a cambio de llevar un alimento,
los voluntarios del Banco de Alimentos se
encargaron de la recogida los alimentos y su
posterior entrega en el Banco. Se recogieron
12.750 kg.

Con el ﬁn de evitar accidentes y según normativa
de la Generalitat se realizará en el Almacén el
marcado de pasillos, para personas y vehículos
según un estudio presentado por el Dpto de la
Generalitat de Prevención de Riesgos.
Un acontecimiento importante del año pasado
fue la Gran Recogida de alimentos que se
realizó en toda España en el mes de Noviembre
y que en Cataluña ya se realizaba desde hace
cinco años con el nombre de GRAN RECAPTE.
En esta campaña intervinieron todas las
cadenas de alimentación de Cataluña, con
sus supermercados y tiendas de distribución
implantadas en cada en provincia.
En la provincia de Tarragona colaboraron
15 Cadenas de Alimentación con sus 295
supermercados y tiendas de distribución y
la ayuda de 700 voluntarios para atender al
público, recoger los alimentos y clasiﬁcarlos en
el Almacén de Reus.
La Campaña necesitó un gran despliegue de
medios como fueron gran cantidad de cajas,
carteles, bolsas, chalecos etc. Se emplearon
cinco furgonetas para transporte de los
alimentos desde los puntos de recogida hasta
el Almacén.

El corredor pedestre de fondo Marc Fernández,
realizó la vuelta a Cataluña. En cada provincia
se estableció un punto de llegada y se
anunció por los medios una gran propaganda
de su hazaña, animando a la gente que
llevase alimentos para que solidariamente
se entregasen al Banco de Alimentos de la
Provincia. En Tarragona se estableció la meta
de llegada en Hospitalet, se recogieron 700 kg
que se entregaron al Banco de Alimentos de
Tarragona.
Para el año 2016 se plantean los siguientes
objetivos:
Mejora de los servicios higiénicos, ampliación
de oﬁcinas para los servicios administrativos y
ampliación de la sala de reuniones.
Mejorar la organización del personal del
Almacén.
Dado que nuestro Almcén no tiene capacidad
para almacenar y repartir los alimentos
procedentes del FEGA se reparten en una
plataforma logística alquilada y se está trando
de encontrar otra plataforma que nos resulte
más económica.
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5. Aliments entrats al Banc
Els aliments que van entrar al Banc d’Aliments de les Comarques de Tarragona
procedeixen de les següents fonts.
Los alimentos que entraron en el Banco de Alimentos de las Comarcas de Tarragona
proceden de las siguientes fuentes:
Empreses i indústria agroalimentàries

317.774 kg

Comerços minoristes

179.238 kg

Donacions d’aliments de particulars

31.397 kg

Col·lectes

532.138 kg

Majoristes i distribuïdors

245.990 kg

Verdures i fruites Cooperatives Agrícoles

395.495 kg

D’altres Bancs d’Aliments

117.720 kg

Projecte Gestió Alimentària

222.511 kg

Programa Unió Europea

429.252 kg

Organismes públics

TOTAL

9.929 kg

2.481.444 kg
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6. Aliments repartits pel Banc
d’Aliments de les Comarques
de Tarragona (BACT)
Els aliments gestionats pel Banc d’Aliments de Taragona, han estat repartits segons la següent
distribució:
Los alimentos gestionados por el Banco de Alimentos de Taragona, han sido repartidos según
la siguiente distribución:

Producte
Arròs
Sucre
Galetes
Bolleria
Carn
Cereals
Conserves varies
Farina
Fruita natural
Hortalitzes
Llet
Llegums en conserva
Llegums seques
Olis i greixos
Ous
Pa de motllo
Pa congelat
Pasta
Plats preparats
Sucs
Sopes
Salsas i condiments
Café, Cacao
Iogurs
Peix
Articles neteja
Aliments infantils
Productes no catalogats

TOTAL

Kg / L
40.432
10.346
26.112
42.813
12.734
27.890
122.277
10.536
159.861
106.940
144.552
257.272
46.302
48.454
6.193
6.289
11.527
3.508
91.983
151.131
2.701
7.401
585
3.297
303
6.212
54.168
122.259

1.524.091 kg
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Programa Unió Europea (UE)

La Unió Europea va entregar a Espanya aliments dins el marc del Programa Europeu de Suport als
més desfavorits. A Espanya aquest programa està gestionat pel Fons Espanyol de Garantia Agrària
(FEGA) del Ministeri d’Agricultura, i un 50 % dels aliments entregats a la província són distribuïts pel Banc
d’Aliments de les Comarques de Tarragona. Aquest any ens va correspondre distribuir 429.25227 Kg. i es
distribueixen en una plataforma logística situada en un polígon industrial molt proper al Banc.
Fins a l’any 2013 el programa de la UE es basava en els excedents que es generaven en els països
de la Comunitat però en l’any 2014, s’ha realitzat amb diners aportats per la UE, El Pla 2015 també es
realitzarà amb els diners aportats per la UE, però el Govern d’Espanya va avançar 40 millones d’euros
que recuperarà dels quals s’assigni la UE al Pla 2015.
Aquest any hi ha hagut una disminució de 272.279 kg en els aliments lliurats per la UE que s’han pogut
compensar, amb un major esforç del Banc de Tarragona en buscar altres fonts d’aliments.
La Unión Europea entregó en España alimentos en el marco del Programa Europeo de Apoyo a los más
desfavorecidos. En España este programa está gestionado por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del
Ministerio de Agricultura, y un 50% de los alimentos entregados en la provincia son distribuidos por el Banco de
Alimentos de las Comarcas de Tarragona. Este año nos correspondió distribuir 429.25227 Kg. y se distribuyen en
una plataforma logística situada en un polígono industrial muy cercano al Banco.
Hasta el año 2013 el programa de la UE se basaba en los excedentes que se generaban en los países de la
Comunidad pero en el año 2014, se ha realizado con dinero aportado por la UE, El Plan 2015 también se realizará
con el dinero aportado por la UE, pero el Gobierno de España adelantó adelantó 40millones de euros que
recuperarà de los que se asigne la UE al Plan 2015.
Este año ha habido una disminución de 272.279 kg en los alimentos entregados por la UE que se han podido
compensar, con un mayor esfuerzo del Banco de Tarragona en buscar otras fuentes de alimentos.
Entrades d’aliments (U.E.)

Quilos

Aliments entregats 1a Fase
Aliments entregats 2a Fase

132.345
296.907

TOTAL
Aliments repartits
(U.E.)

429.252
Empresa

Arròs blanc
Arròs blanc
Arròs blanc
Llet UHT
Llet UHT
Potitos
Llet continuació
Macarrons
Tomàquet fregit
Galetes
Llenties
Llenties
Mongetes tendres
Llenties
Llenties
TOTAL

Herba Ricemills
Herba Ricemills
Herba Ricemills
C.A. Peñasanta, S.A.
C.A. Peñasanta, S.A
Hero España, S.A.
Ind-Lac. Asturiana, S.A.
Ind. Gallo, S.A.
Tomcoex
Galletas Gullón, S.A.
Antonio Caballero, S.A.
Legumbres Luengo, S.A.
Packalia, S.L.
Acico
Legumbres La Cochura, S.A.

TOTAL

429.252

Quilos
1a fase

Quilos
2a fase

9.948
51.720
20.880,00
20.880,00
23.250,00
38.502
15.246,00
1.296,00
3.027
2.212,80
5.160
11.964,00
27.912
11.443,20
11.452
15.225,00
35.534
25.250
39.600
18.579
8.049
32.120
132.345 296.907
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8. Gestió alimentària (GA)
8.1. Objecte del programa

Recuperar els aliments frescos i secs (fruites, hortalisses, verdures, carn, conserves) que
encara que són aptes per al consum humà, no són comercialment aptes per a la venda,
i els supermercats llancen a destruir, encara que alguns d’ells són encara aproﬁtables. La
selecció dels aproﬁtables s’efectua al Centre Associació Taller Baix Camp i es distribueixen
posteriorment a les persones amb pocs recursos econòmics, aportant així aliments frescos i
carnis a aquestes persones i minimitzant la generació de residus.
La implementació d’aquest programa és a càrrec de l’Area de Benestar Social de l’Ajuntament
de Reus amb la col·laboració de la Fundació Banc dels Aliments Comarques de Tarragona,
del Taller Baix Camp i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Els aliments són distribuïts
a través de la Xarxa de distribució d’Aliments, és un projecte de la ciutat de Reus que
impulsa el Pla Local d’Inclusiò Social de l’Àrea de Benestar Social (PLIS) i consisteix en el
treball en xarxa entre l’Administració local i les entitats socials, per tal de donar cobertura a
les necessitats bàsiques de les persones necessitades i a la seva promoció social.
Aquest programa és l’origen d’un projecte que Anna Puigdomènech i Jordi Baldirà treballaran
durant dos anys en el marc d’un màster en MBA (gestió i direcció d’empreses) de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona.
Recuperar los alimentos frescos y secos (frutas, hortalizas, verduras, carne, conservas)que
aunque son aptos para el consumo humano, no son comercialmente aptos para la venta,
y los supermercados lanzan a destruir, aunque algunos de ellos son todavía aprovechables.
La selección de los aprovechables se efectúa en el Centro Asociación Taller Baix Camp y
se distribuyen posteriormente a las personas con pocos recursos económicos, aportando así
alimentos frescos y cárnicos a estas personas y minimizando la generación de residuos.
La implementación de este programa es a cargo del Area de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Reus con la colaboración de la Fundación Banc dels Aliments Comarques de Tarragona, del
Taller Baix Camp y de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Los alimentos son distribuidos
a través de la Xarxa de distribución de Alimentos, es un proyecto de la ciudad de Reus
que impulsa el Pla Local d´Inclusiò Social de l´Area de Benestar Social (PLIS) y consiste
en el trabajo en red entre la Administración local y las entidades sociales, con el ﬁn de dar
cobertura a las necesidades básicas de las personas necesitadas y a su promoción social.
Este programa es el origen de un proyecto que Ana Puigdomènech y Jordi Baldirà van a
trabajar durante dos años en el marco de un master en MBA ( gestión y dirección de empresas
)de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona.

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
TARRAGONA 2014

20

8.2. Finançament del programa
El programa ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats públiques i
privades que participen en el ﬁnançament: Premi Integra BBVA, Agència de Residus de la
Generalitat, Diputació de Tarragona, Fundació Pere Mata, Fundació Privada Redis, Rotary
Reus, Cargill i el propi Ajuntament de Reus.
El programa ha sido posible gracias a la colaboración de diversas entidades públicas y
privadas que participan en el ﬁnanciamiento: Premio Integra BBVA, Agencia de Residuos
de la Generalitat, Diputación de Tarragona, Fundación Pere Mata, Fundación Privada Redis,
Rotary Reus, Cargill y el propio Ayuntamiento de Reus.
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8.3. Balanç actual del programa
GESTIÓ ALIMENTÀRIA està funcionant des de l’agost de l’any 2012.
D’aquest projecte es beneﬁcien 15 Institucions Benèﬁques de la ciutat de Reus que ajuden a 890
famílies que comprenen 3.500 Persones.
Cada any ha anat augmentant les quantitats aproﬁtades i així en l’any 2012 es van aproﬁtar
24.921 kg i el 2014 222.511 kg, sent la quantitat recuperada des de la seva iniciació 426.700 kg
També s’ha de valorar el seu impacte ambiental, un dels objectius d’aquest programa és reduir
l’impacte mediambiental dels residus, és a dir que les restes dels aliments per al consum humà
no es converteixin en residus a destruir. Per a això es compta amb la col·laboració de l’Agència
de Residus de Catalunya, una empresa pública adscrita al Departament Territori i Sostenibilitat
que té com a ﬁnalitat aconseguir millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya en
l’àmbit de la prevenció i gestió dels residus.
GESTIÓN ALIMENTARIA está funcionando desde agosto del año 2012.
De este proyecto se beneﬁcian 15 Instituciones Benéﬁcas de la ciudad de Reus que ayudan a 890
familias que comprenden 3.500 personas.
Cada año ha ido aumentando las cantidades aprovechadas y así en el año 2012 se aprovecharon
24.921 kg y en el 2014 222.511 kg, siendo la cantidad recuperada desde su iniciación 426.700 kg
También se ha de valorar su impacto ambiental, uno de los objetivos de este programa es reducir
el impacto medioambiental de los residuos, es decir que los restos de los alimentos para el
consumo humano no se conviertan en residuos a destruir. Para ello se cuenta con la colaboración
de la Agencia de Residuos de Cataluña, una empresa pública adscrita al Departamento Territorio
y Sostenibilidad que tiene como ﬁnalidad conseguir mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
de Cataluña en el ámbito de la prevención y gestión de los residuos.

8.4. Aliments recuperats
Fruita
Ous
Verdura
Pa
Càrnics
Làctics
Varis
Al. animal

TOTAL

Quilos
53.361
725
82.370
14.931
19.186
9.986
10.017
31.936

222.512
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9. Programes de captació
d’aliments
9.1. Resum “Gran Recapte 2014”
Durant la campanya de recollida d’aliments del GR dels dies 28 i 29 de novembre de 2014 en les
comarques de Tarragona s’han recollit 485.000 quilos d’aliments, que representa un 20 % més
que l’anterior campanya 2013. Aquest bon resultat es va aconseguir gràcies a l’extraordinària
col·laboració de les Cadenes d’Alimentació que han ofert els seus establiments i supermercats
per recollir els aliments i contribuir, totes elles amb una aportació d’aliments.
La Campanya es va realitzar en 295 establiments, 40 més que l’any passat.
Tota esta labor intensiva de treball en tan poc temps, s’ha pogut realitzar gràcies a més de 800
voluntaris que de forma desinteressada han dedicat el seu temps a la realització d’una labor
social tan necessària en el temps actual.
Ha estat també fonamental la generositat de les persones que han acudit a les botigues i
es van solidaritzar amb la ﬁnalitat de la Campanya que era la recollida d’aliments per a gent
necessitada.
S’ha de destacar, d’una manera especial, les campanyes de sensibilització que es van dur a
terme per diferents mitjans de comunicació i que van donar a conèixer al públic la Campanya
animant a la seva participació i col·laboració.
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9. Programas de captación de
alimentos
9.1. Resumen “Gran Recapte 2014”
Durante la campaña de recogida de alimentos del GR de los días 28 y 29 de noviembre de 2014
en las comarcas de Tarragona se han recogido 485.000 kilos de alimentos, que representa un
20% más que la anterior campaña 2013. Este buen resultado se logró gracias a la extraordinaria
colaboración de las Cadenas de Alimentación que han ofrecido sus establecimientos y
supermercados para recoger los alimentos y contribuir, todas ellas con un aporte de alimentos.
La Campaña se realizó en 295 establecimientos, 40 más que el año pasado.
Toda esta labor intensiva de trabajo en tan poco tiempo, se ha podido realizar gracias a más de
800 personas voluntarias que de forma desinteresada han dedicado su tiempo a la realización
de una labor social tan necesaria en el tiempo actual.
Ha sido también fundamental la generosidad de las personas que han acudido a las tiendas
y se solidarizaron con el ﬁn de la Campaña que era la recogida de alimentos para gente
necesitada.
Se debe destacar, de manera especial, las campañas de sensibilización que se llevaron a
cabo por diferentes medios de comunicación y que dieron a conocer al público la Campaña
animando a su participación y colaboración.
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9.2. Resum “La fam no fa vacances“
Al mes de juny es va organitzar una campanya titulada “La fam no fa vacances” per recollir
aliments per les persones desfavorides i per poder rebre aliments durant l’estiu. La campanya
la va portar a terme els quatre Bancs d’Aliments de Catalunya.
En general la campanya consisteix en animar a col·laborar a tot tipus d’associacions: clubs
esportius, entitats culturals i socials, empreses, centres educatius, escoles i tota classe de grups
de Catalunya, que coordinats pels Bancs d’Aliments de les quatre demarcacions, realitzen
activitats i actes amb l’objectiu de recollir aliments per beneﬁci d’una entitat benèﬁca propera
a la xarxa de Bancs. Els aliments s’entreguen directament a la Institució Benèﬁca sense pasar
pel Banc. Es van recollir en Tarragona 6.600 quilos.
En el mes de junio se organizó una campaña titulada “El hambre no hace vacaciones” para
recoger alimentos para las personas desfavorecidas y para poder recibir alimentos durante el
verano. La campaña la llevó a cabo los cuatro Bancos de Alimentos de Cataluña.
En general la campaña consiste en animar a colaborar en todo tipo de asociaciones: clubes
deportivos, entidades culturales y sociales, empresas, centros educativos, escuelas y toda
clase de grupos de Cataluña, que coordinados por los Bancos de Alimentos de las cuatro
demarcaciones, realizan actividades y eventos con el objetivo de recoger alimentos para
beneﬁcio de una entidad benéﬁca cercana a la red de Bancos. Los alimentos se entregan
directamente a la Institución Benéﬁca sin pasar por el Banco. Se recogieron en Tarragona 6.600
kilos.

9.3. Col·lectes
Dues vegades a l’any es realitzen col·lectes en els Supermercats d’Eroski i Carrefour, recollint
els aliments que voluntàriament donen els clients d’aquests supermercats i que aquest any per
aquest sistema s’han recollit 47.138 kg.
Dos veces al año se realizan colectas en los Supermercados de Eroski y Carrefour, recogiéndose
los alimentos que voluntariamente dan los clientes de estos supermercados y que este año
por este sistema se han recogido 47.138 kg.
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10. Intercanvi amb altres Bancs
d’Aliments
Hi ha cops que un Banc no pot repartir tots els aliments que en un moment donat pot rebre.
L’excés es reenviat a un altra banc que el pot aproﬁtar millor.
Hay veces que un Banco no puede repartir todos los alimentos que en un momento dado
puede recibir. El exceso se reenviado a otra banco que puede aprovechar mejor.

Província del Banc

Quilos
rebuts
(entrades)

Quilos
entregats
(sortides)

Banc d’Aliments - (FESBAL) federació

11.632

Banc d’Aliments d’Alacant

10.361

1.010

Banc d’Aliments d’Àvila

1.746

301

Banc d’Aliments de Badajoz

2.143

291

Banc d’Aliments de Barcelona
Banc d’Aliments de Burgos
Banc d’Aliments de Santander
Banc d’Aliments de Girona

52.098
1.392

1.146

499

584

3.705

576

Banc d’Aliments de Lleida

924

Banc d’Aliments de Múrcia

675

Banc d’Aliments de Navarra-Pamplona

15.327

1.708

Banc d’Aliments de Rioja-Logronyo

3.304

Banc d’Aliments de Salamanca

1.127

777

Banc d’Aliments de Valladolid

4.112

2.548

Banc d’Aliments de Vitòria

5.747

1.382

Banc d’Aliments de Biscaia-Bilbao

817

Banc d’Aliments de Saragossa

480

1.833

116.089

12.156

TOTAL
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10. Relació d’institucions
benefiques ateses
Institució
Centre Pastoral Barri Gaudí (Reus)
Societat Vicenç Paul (Reus)
Centre Maria Immaculada (Reus)
Fundació Frederic Bara (Reus)
Monges Mínimes (Valls)
Carmelitas Descalzas (Tarragona)
Germanetes dels Pobres (Reus)
Religiosas Oblatas (Tarragona)
Càritas Parròquia Immaculada (Reus)
Resid. Inf. Mare Déu Mercè
Càritas Interparroquial Salou
Càritas Iunterparroquial Reus
Càritas Interparroquial La Sang (Reus)
Càritas Parroquial Tarragona
Betània (Tarragona)
Càritas Parroquial (Montblanc)
Càritas Parroquial La Sènia
Creu Roja Montroig
Carmelites Misió Teresianes
Càritas Parroquial Constantí
Oﬁc. Com. Alt Camp Creu Roja
Càritas Parroquial Montroig
Oﬁc. Com. Alt Camp
Ajuntament Valls Serveis Socials
Càritas Parroquial L´Aldea
Granja Escuela Castelló (Reus)
Creu Roja Ametlla de Mar
Càritas Parroquial S. Salvador (Tarragona)
Càritas Parroquial l’Arboç
Càritas La Selva
Càritas Les Borges
Càritas Riudoms

tipus
Associació Asistencial
Associació Asistencial
Convent
Comedor Social
Convent
Convent
Residència
Convento
Càrites
Residència Pers. Grans
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Associació Asistencial
Menjador
Càritas
Creu Roja
Convent
Càritas
Creu Roja
Càritas
Creu Roja
Ajuntament
Càritas
Centre Reinserció
Creu Roja
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
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Institució
Casa Misericòrdia
Fundació l’Amic Camp Clar (Tarragona)
Càritas Parroquial S. Josep Obrer (Reus)
Associació Prov. Paràlisis Cerebral
Iglésia Eva. Juventut i Vidal (Tarragona)
Eluzai-Betània (Salou)
Església Evangelista Ríos de Vida (Reus)
Càritas Parroquial Riudecanyes
Càritas Parroquial Ulldemolins
Càritas Parroquial S. Carles de la Ràpita
Associació Montsant-Llar Garbinada
Càritas Parr. S. Pere Apòstol (Tarr/Reus)
Càritas Parroquial Camp Clar
Càritas Parroquial S. Francesc (Reus)
Càritas Parroquial Cris Rei (Reus)
Càritas Parroquial Falset
Càritas Parroquial S. Bernat Calbó (Reus)
Càritas Parroquial Creixell
Càritas Parroquial Hospitalet de l’Infant
Càritas Parroquial S. Clara (Tarragona)
Càritas Parroquial.S. Joan (Reus)
ARSU (Reus)
Càritas Parroquial S. Pau (Tarragona)
Càritas Tortosa
Càritas Interparroquial Amposta
Associació Gitana Cata. S. Josep (Reus)
Càritas Parroquial Vendrell
Càritas S. Josep Obrer Torreforta (Tarragona)
Església Bethània (Tarragona)
Creu Roja Provincial (Tarragona)
Aprodisca Taller Ocupacional
Consell Comarcal Alt Camp
Càritas Parroquial Roquetes
Centre Obert Castell Aj. Amposta
Càritas Vinyols i els Arcs
Càritas Arxiprestral Alt Camp (Valls)
Càritas Parroquial Alcanar
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tipus
Centre d’acullida
Associació Asistencial
Càritas
Associació Asistencial
Iglésia Evangèlica
Iglésia Evangèlica
Iglésia Evangèlica
Càritas
Càritas
Càritas
Centre acollida
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Centre Reinserció
Càritas
Càritas
Càritas
Associació Asistencial
Càritas
Càritas
Església Evangelista
Creu Roja
Centre Asistencial
Menjador Social
Càritas
Centre Reinserció
Càritas
Càritas
Càritas
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Institució
Càritas Parroquial Bellvei
Ajuntament La Bisbal del Penedés
Càritas Parroquial Bonavista (Tarragona)
Càritas Parroquial Serrallo (Tarragona)
Càritas Parroquial S. Francesc (Tarragona)
Parròquia Santíssima Trinidad (Tarragona)
Ajuntament Amposta
Ajuntament Calafell
Església Pentecostal Missional (Reus)
Càritas Parroquial dels Guiamets
Càritas Parroquial Torredembarra
Càritas Móra d’Ebre
Tarraco por la Vida (Tarragona)
Càritas Ametlla de Mar
Càritas Riudecols
Ajuntament Banyeres del Penedés
Ajuntament Morell
Càritas Parroquial S. Maria de Cambrils
Càritas Bonastre
Càritas S. Pere Cambrils
Fundació Privada RESILIS
ADRA Església Adventista (Reus)
Càritas Vilanova d’Escornalbou
Associació SILOE
Càritas Parroquial Montbrió
Càritas Santa Oliva
Associació MORIAH
Càritas Vandellós
Associació Cultural Amistat i Arrels
Carmelites Vedruna de la Caritat
Càritas Interparroquial Tarragona
Càritas Maspujols
Càritas Botarell
Centre Català de Solidaritat CECAS
Càritas Parroquial Aleixar
Càritas Móra La Nova
Càritas Alforja
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tipus
Càritas
Ajuntament
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Ajuntament
Ajuntament
Església Evangèlica
Càritas
Càritas
Càritas
Associació Assistencial
Càritas
Càritas
Ajuntament
Ajuntament
Càritas
Càritas
Càritas
Associació Assistencial
Església Adventista
Càritas
AssociacióAssistencial
Càritas
Càritas
Centre Reinserció
Càritas
Associació Assistencial
Convento
Càritas
Càritas
Càritas
Centre Acollida
Càritas
Càritas
Càritas
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Institució

tipus

Càritas S. Jaume d’Enveja
Hermanas Carmelitas Clausura (Tarragona)
Casa Acollida S. Auguri (Tarragona)
Ajuntament Montmell
Càritas Almoster
Associació Belén Casa del Pa (Pla de S. Maria)
Fundació Obra Pia Montserrat (Tarragona)
Càritas Ampolla
Càritas Deltebre S. Miquel
Càritas Gandesa
Parròquia Assumpció Pla de S. Maria
Càritas Vilallonga
Càritas El Rourell
Parròquia Assumpció Deltebre
Ajuntament Ulldecona
Càritas Villalba dels Arcs
Creu Roja Cambrils
Creu Roja Valls
Solidari Tots Plegats (Cambrils)
Càritas Sant Fructuós
Ajuntament Castellvell
Càritas Sant Cristòfol Cunit
Càritas Els Pallaresos
Creu Roja Reus
Centre obert Castell Amposta
Ajuntament Ulldecona

TOTAL
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134 institucions

Càritas
Convent
Centre acollida
Ajuntament
Càritas
Centre Reinserció
Centre Acollida
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Càritas
Ajuntament
Càritas
Càritas
Creu Roja
Associació Assistencial
Associació Assistencial
Ajuntament
Càritas
Càritas
Creu Roja
Ajuntament
Ajuntament

FUNDACIÓ BANC DELS ALIMENTS
TARRAGONA 2014

31

12. Resum tipus d’Institucions
benéfiques atendidas
Institució

Número

Quilos rebuts

Convents

7

25.707

Menjadors

4

16.062

Càritas

74

1.027.915

Centres Assistencials

13

259.171

Creu Roja

8

37.078

Esglésies Evangèliques

5

112.036

10

73.654

Centres de Reinserció

6

44.856

Centres d’acollida

5

16.205

Residències

2

10.345

134

1.623.029

Ajuntaments

TOTAL
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13. Resum de dades anuals de
l’actividad del Banc
El Banc d’Aliments de les Comarques de Tarragona, després de 19 anys d’activitat en
la seva lluita contra la fam, pot presentar un balanç força positiu. Això ha estat gràcies
a l’entusiasme del grup de voluntaris del Banc, a la generositat de les empreses
alimentàries i als col·laboradors que ens han ajudat amb les seves aportacions
econèmiques. Tot seguit detallem les dades de cada any:
El Banco de Alimentos de las Comarcas de Tarragona, después de 19 años de actividad
en su lucha contra el hambre, puede presentar un balance muy positivo. Esto ha
sido gracias al entusiasmo del grupo de voluntarios del Banco, a la generosidad
de las empresas alimentarias y a los colaboradores que nos han ayudado con sus
aportaciones económicas. A continuación detallamos los datos de cada año.

Any

Quilos
entregats

Institucions
ateses

Persones
ateses

1996

96.623

34

1.644

1997

199.200

55

2.187

1998

124.256

59

3.946

1999

109.527

58

4.639

2000

165.310

58

5.235

2001

148.084

64

5.430

2002

181.583

59

4.876

2003

164.043

60

5.587

2004

139.251

64

6.187

2005

364.364

54

6.881

2006

981.656

101

15.884

2007

1.217.672

113

18.638

2008

1.118.727

130

19.943

2009

1.196.051

132

19.114

2010

1.557.500

138

23.738

2011

2.155.383

125

23.683

2012

1.429.531

124

26.000

2013

2.437.330

133

30.000

2014

2.175.854

134

31.832
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14. Compte de pèrdues i guanys
INGRESSOS

Tancament
real
2014

previsió
2015

11.050

14.000

185.328

205.000

360

400

197.130

219.800

Tancament
real
2014

previsió
2015

120.888

225.000

12.341

12.500

69.658

70.814

Serveis Exteriors
Cánones, Tasas, Cuota Federació
Reparacions i Conservació
Serveis Profesionals Independ.
Transports Contratas
Transports Propis
Transports i Distribució U.E.
Primas Segurs
Serveis Bancarios
Publicitat, Propaganda, Rela.Públics
Subministres
Altres Serveis
Tributs

1.791
825
10.540
745
15.331
7.669
16.930
2.481
445
1.875
5.915
4.447
664

1.500
850
11.000
800
16.000
8.000
16.000
2.500
500
2.000
6.000
5.000
664

Amortizacions

6.103

6.103

Total despesses

208.990

214.417

Resultat tancament

11.860 Déﬁcit Exercici 2014

1- Import Net de la xifra de Negoci
Vendes d’envasos i embalatges

392

2- Altres Ingressos de Explotació
Ingressos Fesbal per pagaments delegats
Subvencions, donacions i
llegats a l’explotació
11-Ingressos Extraordinaris

Total Ingressos
DESPESSES

4- Aprovisionamients
Despesses de personal
7- Altres despesses d’explotació

Resultat

-11.860

400

5.383
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15. Resum de dades de
l’activitat any 2014
Aliments entregats pel Banc (BACT)
Aliments entregats de Gestió Alimentària (GA)
Aliments entregats de UE
Total aliments entregats
Número de proveïdors Empreses i Distribuïdors
Número de Cooperatives proveïdores
Número de entitats beneﬁciaries
Persones ateses

16.

1.524.091 kg
222.511 kg
429.252 kg
2.175.854 kg
35
18
134
31.382

Dades econòmiques
e índexs d’eficiència
Valor mig estimat d’1 kg d’aliment entregat
Valor estimat dels aliments entregats pel Banc
Despesses de l’exercici del Banc d’Aliments
Despessa d’1 quilo d’aliments del Banc
Quilos distribuïts per la persona atesa pel Banc i GA
Quilos distribuïts per persona atesa pel Banco i UE

2,1 €
3.200.591 €
208.990 €
0,065 €
48,56 kg
62,24 kg
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Diari
Dimecres, 15 d’octubre de 2014

| REUS

REUS
SOLIDARIDAD

■

17

El Memorimage 2015 da a conocer algunas de las películas
que proyectará. El certamen se celebrará del 5 al 8 de noviembre en el
Teatre Bartrina y Cal Massó. P 20

CON LA COLABORACIÓN DE CATERINGS LOS COMEDORES SOCIALES TAMBIÉN HAN PODIDO REPARTIR MENÚS A 300 PERSONAS

Tres escuelas cederán su comida
sobrante a las familias necesitadas
Es la nueva línea del
programa ‘Gestió
Alimentària’ que ha
recuperado 350.000
kg de alimentos en dos
años para 890 familias

L A S C I F RA S

350.000
kilos de comida
■ Es el total de alimentos que el
programa ha recuperado y que
han quedado fuera del circuito
comercial.

ESTER PAGÈS

3.560

En el segundo año del proyecto
‘Gestió Alimentària’ que recupera los alimentos frescos que quedan fueran del circuito comercial de los supermercados para
las familias desfavorecidas de
Reus, se suman otros participantes que quieren colaborar en el
programa. Un total de tres escuelas reusenses se han interesado
por el proyecto y una de ellas, a finalesdeestemes,yacederálosexcedentes de su comedor escolar
al programa.
Con esta nueva línea de trabajo, el proyecto consigue su objetivo principal: «recibir más comida», aseguró la concejal de Benestar Social, Montserrat Vilella.
Durante estos dos primeros
años de funcionamiento del programa, que arrancó el 27 de agostode2012,sehanrecuperadohasta 350.000 kilos de alimentos que
proceden de los13 establecimientos alimentarios que participan
-uno más que el año pasado- cediendo la comida que desecharían.
A través de la quincena de entidades que distribuyen esta comida, se han podido beneficiar

personas
■ Son las que se han podido
beneficiar de los productos
frescos que distribuye ‘Gestió
Alimentària’.

MEDICINA

■

19.095
menús
■ Son los que se ha repartido en
los comedores sociales de Càritas y del barrio Sant Josep
Obrer en formato de fiambrera para que las familias puedan comerlo en casa.

Con la furgoneta con frigorífico se reparte la comida a las entidades que distribuyen los alimentos. FOTO: A.MARINÉ
alrededor de 3.560 personas que
suponen, aproximadamente, 890
familias con necesidades.
Cada mes, se han aprovechado, de media, 18’5 toneladas de
comida que en otro caso irían a
la basura y es que el proyecto de
‘Gestió Alimentària’ tiene un doble objetivo: cubrir las necesidades de las familias desfavorecidas y evitar el despilfarro alimentario.
Además,segúnMontserrat Vilella, «si comprásemos la comida,
paraesteproyectogastaríamostres

veces más». La plataforma logística del programa tiene un coste total de 60.000 euros, cada
año, de los cuales la Diputació de
Tarragona financia 24.500 euros,
lo que ha permitido la compra de
una furgoneta nueva.
De los supermercados y establecimientos como el Mercat del
Camp, entre otros, que ceden la
comida -aún comestible-, las verduras son los alimentos que más
se recogen, mientras que los huevos o los lácticos son que los que
menor presencia tienen.

Desde el setiembre del año pasado, se inició otra linea de trabajo a través de la participación de
dos empresas de catering y un
restaurante reusense que también ceden sus menús sobrantes.
Esta iniciativa permite ofrecer
fiambreras a las familias que lo
necesiten en el comedor social
deCàritasyelqueestáubicadoen
elbarriodeSantJosepObrer.«De
esta forma, podemos llegar a más
familias», aseguró la concejal de
Benestar Social. La comida de las
fiambreras se complementa tam-

bién con la comida fresca procedente de otro supermercado. Lo
que ha permitido repartir 19.095
menús a 300 personas.

Talleres de cocina
El centenar de voluntarios que
forman parte de la Xarxa de Distribució d’Aliments y también
los beneficiarios han podido participar en las 25 sesiones de formación para que sepan «manipular, cocinar y hacer una dieta
equilibradaconlosalimentosque
reciben», declaró Vilella.

ASÍ LO REVELA UN ESTUDIO DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA URV

El aceite de oliva y los frutos secos ayudan
a disminuir la obesidad abdominal
■ El trabajo liderado por el catedrático de la URV, Jordi SalasSalvadó y por investigadores de
la Unidad de Nutrición Humana
de la Facultad de Medicina de la
URV -con la participación de 16
universidades- llevó a cabo un
ensayoclínicoconhombresymujeres de 55 a 80 años con alto riesgo de sufrir enfermedades del corazón. Los participantes se les
asignó una dieta al azar: un gru-

po seguía una dieta mediterránea complementada con aceite
de oliva virgen extra, otro una
dieta mediterránea complementada con frutos secos, y un tercero una dieta baja en grasa.
En este estudio se analizó los
efectos de la dieta mediterránea
alargoplazosobreelsíndromemetabólico en 5.801 personas. Cerca del 64% de los participantes
tenía síndrome metabólico al ini-

ciar el estudio. Después de un periodo de seguimiento de cerca
de 5 años, descubrieron que las
personas que pertenecían a los
dos grupos que habían seguido
la dieta mediterránea disminuyeron el perímetro de la cintura
(obesidad abdominal) y los niveles de glucosa en la sangre. El
estudio se publicó ayer en la revista científica CMAJ (Canadian
Medical Association Journal). –E.P

La Unidad de Nutrición Humana de la Facultad de Medicina y Ciencias de
la Salud de la Universitat Rovira i Virgili ha liderado el proyecto. FOTO: D.T
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