MEMÒRIA D’ACTIVITATS DE L’ANY 2020
CENTRE D’ESTUDIS DELS BANCS DELS ALIMENTS

L'objectiu del Centre d'Estudis és donar suport als Bancs dels Aliments de Catalunya, aportant
documentació, elaborant informes i preparant material per la seva difusió, així com col·laborant en
projectes amb altres entitats i participant a diferents activitats com taules rodones, plataformes
ciutadanes, congressos, etc. en els àmbits del dret a l’alimentació i la lluita contra el malbaratament
d’aliments per tal d'assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la agenda 2030 de les
Nacions Unides.
En aquesta memòria no es refereixen totes les activitats programades per a l’any 2020 ja que
algunes van quedar paralitzades a l’inici de la pandèmia: l’estudi sobre les activitats diferents a la
distribució d’aliments de les entitats que treballen amb els Bancs dels aliments de Girona, Lleida i
Tarragona, és un dels casos.
Les entrevistes fetes pels estudiants s’engloben totes en un sol epígraf.
La memòria d’activitats s’estructura en els següents apartats:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Reunions o sessions de treball de jornades i projectes a nivell de Catalunya.
Preparació dels continguts per a exposicions.
Organització de jornades.
Assistència telemàtica a reunions a nivell Europeu organitzades per la FEBA.
Realització d’estudis.
Elaboració d’informes.
Presentació de projectes a convocatòries per aconseguir ajuts de recerca.
Mitjans de comunicació: articles, entrevistes, ....
Atenció a demandes d’informació d’estudiants de diferents universitats i entrevistes amb
els mateixos.

A. Reunions o sessions de treball de jornades i projectes a nivell de Catalunya
Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC): participació a les sessions de treball
sobre Sostenibilitat Social i Formació i Treball (21 de gener) i de Sostenibilitat Ambiental
(28 de gener).
Grup de treball sobre Consum Conscient i Transició Ecològica en el marc del projecte de
“l’Estratègia d’Economia Social i Solidària de Barcelona” de l’ Ajuntament de Barcelona (25
de febrer).
Participació en la priorització dels reptes dels tres eixos: Sostenibilitat Ambiental,
Sostenibilitat Social i Formació i Treball del PEAC (abril).
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Participació en la primera càpsula de formació del projecte “Economia del Bé Comú”, amb
títol “Transformació a través dels valors EBC” que es va haver d’abandonar per raó de la
pandèmia (9 de maig).
Assistència al webinar “La integración de los ODS en la estrategia de las empresas del sector
logístico” organitzat per Ingeniería Social, Barcelona-Catalunya Centre Logístic, Consorci de
la Zona Franca, Fundació Cares (26 de maig).
Participació telemàtica en la Comissió de Malbaratament Alimentari de la Generalitat de
Catalunya (10 de juliol).
“Seguridad Alimentaria: durante y Post-COVID-19”, àmbit espanyol i iberoamericà,
organitzat per INTEGRA, ponent pel Banc dels Aliments: Rosa Flos “Experiencia del BdA de
Barcelona durante la pandemia: unos meses difíciles que no han terminado” (9 de
setembre).
https://www.youtube.com/watch?v=ZGft6dYeRLw&feature=youtu.be&ab_channel=Asoci
aci%C3%B3nINTEGRA ponència del 27’00’’ al 45’00’’.
Assistència telemàtica al “8º Encuentro contra el desperdicio alimentario”, organitzat per
l’AECOC (29 de setembre).
Participació telemàtica a la conferència final del projecte Europeu “ECOWASTE4FOOD” (7
d’octubre).
Assistència a la “IV Jornada per a l'aprofitament dels aliments i la prevenció de les pèrdues
i el malbaratament” organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), la Institució
Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) i l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació, (16
d'octubre).
Ponència a la “2a Semana de la Responsabilidad Social Global”organitzada per Ingeniería
Social que se celebrà del 10 al 13 de novembre en un format 100% online. En la taula rodona
sobre l’alimentació "¿Cómo los ODS pueden revolucionar las estrategias del sector
alimentario?" en la que hi participaren les empreses Mercabarna, Restaurants TOKS de
Mèxic, Comsum Cooperativa Valenciana i el Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments,
Àngels Miralpeix presentà la ponència “Los Bancos de Alimentos: Los retos del futuro y cómo
afrontar los del presente.” (13 de novembre).
Taula rodona:
https://www.youtube.com/watch?v=tIDorHoL4L4&t=20s
“Los Bancos de Alimentos: Los retos del futuro y cómo afrontar los del presente”
del 44’30’’al 55’00’’ i des d’1h02’44’’.
Participació a la “XII Edició de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus amb el
material presentat a la jornada organitzada pel Banc dels Aliments de Barcelona i la
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el dia 17 de novembre del 2020: “La lluita contra
el malbaratament alimentari, una eina per assolir els objectius del desenvolupament
sostenible” (21-29 de novembre).
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B. Preparació dels continguts per a exposicions
Preparació dels tres projectes que havien de ser exposats en els plafons del 7è Congrés del
Tercer Sector. Els continguts van ser enviats a tots els Bancs dels Aliments de Catalunya,
donat que la representació a la taula del tercer sector és la FECATBAL. Congrés aplaçat sine
die per la pandèmia. Els textos van ser enviats als quatre Bancs per la seva adequació.
Preparació dels continguts i elaboració dels plafons per a l’exposició que estava prevista
que recolzés la Jornada “La lluita contra el malbaratament alimentari una eina per a assolir
els objectius del desenvolupament sostenible”. Davant l’impossibilitat de realitzar
l’exposició presencial degut a la pandèmia, el contingut dels plafons es convertí en un vídeo
i un document pdf que es va enviar als assistents a la jornada.

C. Organització de jornades
Organització de la jornada “La lluita contra el malbaratament alimentari, una eina per
assolir els objectius del desenvolupament sostenible”. El 17 de novembre la UPC i el Banc
dels Aliments de Barcelona van celebrar un debat per analitzar què es pot fer des de la
pròpia Universitat per lluitar contra el malbaratament alimentari. Hi van participar diversos
ponents de la UPC: l’Escola d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona, la
Facultat d’Informàtica de Barcelona, el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament
Agroalimentari, Estudiants de la UPC CLIMA, així com del Banc dels Aliments de Barcelona.
Va obrir l’acte la vicerectora de la UPC, Gemma Fargas, i el va cloure la presidenta del Banc
dels Aliments, Roser Brutau; moderà la jornada el rector de la UPC des de l’any 1996 fins al
2002 i patró de La Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona, Jaume Pagès. Rosa Flos
va intervenir com a ponent pel Banc dels Aliments de Barcelona, presentant la ponència:
”Canvis induïts per la pandèmia, com afrontar l’actual repte” (17 de novembre).
Seguiment de l’acte: https://www.youtube.com/watch?v=oEIhvgE8RLM
Ponència del 40’35’’al 47’00’’ i conclusions a partir del 59’23’’.

D. Assistència telemàtica a reunions a nivell Europeu organitzades per la FEBA
Mid-Term Plenary Session del projecte europeu "Quantifying the Impact of European Food
Banks - From Farm to Fork" (15 de juliol).
“European Food Banks: concrete answers for the people, for the planet” (29 de setembre).
Skill sharing session: “European Food Banks: Food Collections at the time of COVID-19” (9
d’octubre).
Annual forum on food aid and social inclusion. “Eurpean Food Banks Federations:
competences and creativity to feed the future” (17 de desembre).
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E. Realització d’estudis
Valoració alimentària i econòmica de les donacions a les entitats (incloses les aportacions
de la Unió Europea 1995-2019), realitzat per Joan Acosta i Narcís Salvatella (abril).

F. Elaboració d’informes
Coordinació de l’informe de rendiment de comptes del projecte europeu ECOWASTE4FOOD
i participació al Comitè Estratègic (gener).
Relació de les activitats dels Bancs dels Aliments i els Objectius del Desenvolupament
Sostenible (abril).
Impacte ambiental de la recuperació d’aliments dels Bancs dels Aliments (actualització 18
de maig).

G. Presentació de projectes a convocatòries per aconseguir ajuts de recerca
Presentació a la convocatòria d’ajuts de la CRUE i el Banco Santander del projecte
“Digitizing Food Distribution for groups at risk in COVID-19 times” Equip: David Murillo
(ESADE, Universitat Ramon Llull), Josep Lluis Larriba (Arquitectura de Computadors, UPC) i
Rosa Flos (Banc dels Aliments de Barcelona). El projecte no és seleccionat (12 maig).

H. Mitjans de comunicació: articles, entrevistes,...
Entrevista per al butlletí Aprofita els aliments de la Generalitat de Catalunya sobre l’opinió
del Banc dels Aliments de Barcelona en relació a la Llei aprovada per unanimitat pel
Parlament de Catalunya sobre la prevenció de les pèrdues i malbaratament alimentari
(abril).
Resposta a l’enquesta realitzada en el marc del projecte Europeu FoodE on participen 24
socis de 8 països de la Unió Europea. (agost)
Entrevista telefònica per a radio Estel amb motiu d’haver-se atorgat el premi Nobel de la
Pau 2020 al World Food Programme. (octubre)
Participació telefònica a la tertúlia de RNE-4 (19 de novembre).
Gravació en format vídeo de l’entrevista per a la revista Fer Salut.cat, responent a les
preguntes següents:
a) Increment de la demanda arran de la pandèmia COVID19.
b) L’alimentació és una primera necessitat. Qui i com es pot accedir a les donacions que
feu des del Banc dels Aliments?
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c) Alimenteu a famílies senceres. Es tracta únicament de cobrir amb nutrients bàsics o feu
algun tipus de seguiment per controlar que les ingestes siguin completes i equilibrades?
Per exemple, establiu pautes alimentàries per franges d’edat (infants, gent gran...)?
d) Realment la falta d’aliments indica un augment de la pobresa? Quines accions preveieu
de cara al 2021 per intentar pal·liar l’emergència social?
(desembre)

I.

Atenció a demandes d’informació d’estudiants de diferents universitats i entrevistes amb
els mateixos
Comentaris a un treball final de màster sobre el Malbaratament Alimentari. Entrevistes
telefòniques, en alguns casos gravades, amb estudiants de periodisme de la UAB i amb
estudiants de la UPF. Entrevista relativa a un treball de recerca de batxillerat.
Codirecció d’un treball final de grau sobre “Models d’aprofitament dels aliments:
estratègies per la lluita contra les pèrdues i malbaratament alimentari” de l’Escola
d’Enginyeria Agroalimentària i de Biosistemes de Barcelona de la UPC.
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