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MEMÒRIA 2021 

CENTRE D’ESTUDIS DELS BANCS DELS ALIMENTS  

 

L'objectiu del Centre d'Estudis és donar suport als Bancs dels Aliments de Catalunya, aportant documentació, 
estadístiques, elaborant informes i preparant material per a 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 la alimentació saludable,  la seguretat alimentària i la lluita contra el 
malbaratament d'aliments per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la agenda 2030 de les 
Nacions Unides. 
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A.- Cursos, reunions o sessions de treball de jornades i projectes a nivell de Catalunya 

Gener 

Conferència  de Rosa Flos “Un any de pandèmia: com afrontar el repte des del Banc dels Aliments” al Club 
Rotary Prat centrada en els reptes que ha hagut i com hi està fent front diàriament el Banc dels Aliments 
per pal·liar els efectes d’una emergència social sense precedents, així com en la lluita contra el 
malbaratament alimentari. (19 de gener)  
Seguiment de l’acte:  https://drive.google.com/file/d/1wgbleU9y4tvC5eFHlaZIc50RDKFfefuX/view 
 
Participació a la reunió d’entitats del tercer sector convocats per la Generalitat per aportar idees en la 
consulta pública per elaborar el Reglament i el Pla estratègic contemplats a la Llei 3/2020 de l’11 de març 
de prevenció de pèrdues i malbaratament alimentaris. (22 de gener) 
 
Assistència a la presentació telemàtica de les subvencions per a projectes de foment de l’economia circular 
de la Generalitat de Catalunya. (25 de gener) 
 
Participació en l’elaboració del Mapa d’actors del procés “Barcelona Demà. Compromís Metropolità 2030”, 
desenvolupat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB).  
Contestada l’enquesta d’automapatge que inclourà el Banc dels Aliments al Mapa, amb la definició de 
l’entitat: El Banc dels Aliments de Barcelona (BdA) és una fundació independent, apolítica, aconfessional i sense 
ànim de lucre, que té com a objectius principals lluitar contra el malbaratament (ODS 12 Producció i consum 
responsable) recuperant excedents alimentaris aptes pel consum humà i lluitar contra la pobresa (ODS 1 Fi de 
la pobresa) , fent arribar els aliments recuperats, a persones en situació de precarietat alimentària del nostre 
entorn (ODS 2 Fam zero). A més la recuperació d’aliments fa que el CO2 equivalent que s’ha emès en la seva 
producció, transformació i distribució no s’hagi emès inútilment amb un resultat positiu pel medi (ODS 13 Acció 
pel clima). 
Apuntat el Banc dels Aliments a l’àmbit : “Cohesió social: habitatge i vulnerabilitats socials”, en les 
categories de “model alimentari”, “noves pobreses i vulnerabilitats” i “xarxes pel dret a l’alimentació”. 
(30 de gener) 
 

Febrer  
Assistència a la Jornada “Amb el malbaratament alimentari no tenim #ResAPerdre” organitzada en el marc 
del cicle d’UPC Diàlegs Agroalimentaris i de la càtedra UPC-Mercabarna per la Lluita contra el 
Malbaratament Alimentari impulsada per l'Escola d'Enginyeria Agroalimentària i Biosistemes de Barcelona i 
el Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari (CREDA). La jornada girà entorn les 
següents qüestions: Quina és la situació actual de la lluita contra el malbaratament alimentari? Existeix una 
normativa sobre el tema? Cap on va la investigació sobre el malbaratament? Quines són les experiències 
més interessants relacionades amb el malbaratament alimentari?  (11 de febrer) 
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Assistència a la conferència “Desigualtat social i pobresa a la metròpoli de Barcelona” impartida per Sergio 
Porcel, cap de l’Àrea de cohesió social i urbana de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona (ERMB) i organitzada pels Amics de la UAB. (17 de febrer) 

 
 
 
Assistència a la sessió informativa “Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021”. (22 de 
febrer) 

 
 
 
Assistència al curs “Alimentar la metròpoli en temps d’emergències” organitzat pel Pla Estratègic 
Metropolità de Barcelona (PEMB) que forma part de la programació de la Capital Mundial de l’Alimentació 
Sostenible Barcelona 2021. Projecte que té com a objectiu ser el catalitzador i mobilitzador de recursos i 
voluntats polítiques per a la implementació d’estratègies i polítiques alimentàries metropolitanes amb 
horitzó 2030. L’objectiu del curs ha estat visibilitzar els vincles entre les diferents emergències, sanitària, 
climàtica i ecològica i socioeconòmica, des d’una perspectiva de reducció de les desigualtats, posant 
l’alimentació sostenible en el centre de totes les agències com a palanca per impulsar les transformacions 
profundes que el moment actual demana vers un sistema alimentari mes sostenible, saludable i just. (22 i 
23 febrer) 

 

 



 

4 
 
 

Assistència a la jornada “Entitats i Universitats” i participació al taller en la dita jornada sobre “Alimentació 
Saludable i Sostenible”, en el que s’estableixen diversos grups de col·laboració per els projectes d’APS 
(aprenentatge servei): un d’ells entre el Banc dels Aliments, l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF). (23 de febrer) 
 

 
Març 

Assistència a la presentació de la “Alianza País Pobreza Infantil Cero” per part de l’Alt Comissionat per a la 
pobresa infantil zero; acte organitzat per la Delegació del Govern a Catalunya. (3 de març) 
 

 

 
Assistència a la presentació de l’estudi “La dona a la indústria alimentària a Catalunya” organitzat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA) de la Generalitat de Catalunya en el 
marc del Dia Internacional de les Dones. L’estudi, realitzat per la Universitat de Girona (UdG), descriu i 
analitza la situació de les dones a la indústria agroalimentària, i examina amb especial deteniment aspectes 
com ara el grau de feminització de la mà d’obra, les característiques de l’estructura social d’aquesta (edat, 
nivell educatiu, lloc de naixement), i la segregació horitzontal i vertical per sexe. Finalment, l’estudi 
presenta un seguit de recomanacions que permetrien avançar cap a la igualtat d’oportunitats en el sector. 
Intervingueren: Teresa Jordà, Consellera del DARPA; Cristina Sánchez, sociòloga i autora de l'estudi de la 
UdG; Judith Viader Codina, General Manager de Frit Ravich; Zoe Valero Miró, CEO de Torrons Fèlix. (9 de 
març) 
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Assistència al curs “Abordant grans reptes socials mitjançant eines d'innovació col·laborativa. El repte de 
l'alimentació sostenible”, organitzat pel Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF), juntament amb el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona en el marc del projecte europeu RiConfigure, sobre com innovar de manera efectiva i 
participativa entre l’administració, l’empresa, la universitat i la societat per tal d’abordar grans reptes 
socials. Una formació amb una orientació local i molt pràctica que té com a objectiu aprendre com millorar 
les habilitats de treball col·laboratiu per afrontar reptes que ens afecten a tots i totes, treballant 
directament amb un repte social real: l’alimentació sostenible: producció, distribució-comerç i persones 
consumidores. (16, 18, 23 i 25 de març) 

 

 

Abril 

Assistència a la presentació a l’esdeveniment “Alimentando el cambio juntos: Alimento local, ¿cómo 
logramos producir alimentos sanos de manera sostenible?”. L'agricultura, la nostra font d'aliment, està 
passant per moments de dificultat. La intensificació de la terra per cobrir la demanda d'aliments i la 
despoblació de camp ha generat insuficiències en el sistema productiu local que corre el perill de 
desaparèixer. Promovent l'agricultura regenerativa i el consum d'aliments locals es pot revertir aquesta 
situació; es poden crear oportunitats, repoblar l'Espanya buida, mentre s’impulsa un sistema alimentari 
més saludable i sostenible. (16 d’abril) 
 

 

 

Maig 

Assistència a la taula rodona "De la digitalització d'emergència a la Transformació digital del Tercer Sector". 
Acte organitzat des de l'Àrea de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
L'objectiu d'aquesta trobada ha estat ser un espai d'intercanvi i retroalimentació mútua de bones 
pràctiques entre les entitats i la Universitat i conduir a la reflexió sobre els reptes que planteja aquesta 
època de canvis.  
Les professores de la UOC Susanna Tesconi, professora dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i 
Telecomunicacions, i Gemma Abellán, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, han 
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conduït el debat entorn als reptes de la transformació digital de les entitats socials en temps de pandèmia, 
amb Adrià Conca, coordinador de l'm4Social de la Taula d'entitats de Tercer Sector de Catalunya, Begonya 
Gasch, directora de la Fundació El Llindar i vicepresidenta de l'Associació Espanyola d'Escoles de Segona 
Oportunitat i Gonzalo Sarmiento, coordinador de Programes de l'Associació Cultural la Kalle. 
 També s’ha presentat el Toolkit UOC per a la transformació digital d'entitats socials, una guia dirigida a 
totes les organitzacions de l'àmbit social que necessiten un acompanyament en el seu procés de 
digitalització. Aquesta eina ha estat creada a partir de les bones pràctiques compartides per diferents 
entitats col·laboradores de la Universitat i de l'anàlisi de les seves autores: Susanna Tesconi i Gemma 
Abellán. (5 de maig)  
Sessió gravada: https://www.youtube.com/watch?v=5noytdgIrso 
 

 
 
 

Assistència als “Diàlegs sobre (in)seguretat alimentària: precarització, risc i sostenibilitat.” El Medical 
Anthropology Research Center de la URV (MARC) va convocar el V Col·loqui orientat a generar un espai de 
debat per compartir experiències sobre les diverses formes d'inseguretat alimentària, tot analitzant 
problemàtiques vinculades a l’accés als aliments, la toxicitat o la innocuïtat en la cadena alimentària i la 
sostenibilitat dels sistemes alimentaris. El Col·loqui va esdevenir un àmbit de reflexió per pensar sobre allò 
en què treballem, i hi participaran persones procedents del món acadèmic, les entitats socials, l’activisme i 
l’administració pública. S’organitzà al voltant de tres taules de treball: Precarització alimentària i 
desigualtats socials; (in)Seguretat alimentària: riscos, salut i cos; Alimentació, salut i sostenibilitat. 
A més s’impatiren tres conferències: “Puntos críticos para la seguridad alimentaria en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires”, Dra. Patricia Aguirre (Instituto de Salud Colectiva, Buenos Aires). “Plásticos 
y desinfectantes. Seguridad alimentaria en tiempos COVID19”, Dr. Nicolás Olea (especialista mèdic, Hospital 
Clínico); “Agricultura, alimentació i canvi climàtic”, Marta Guadalupe Rivera (Càtedra d’Agroecologia i 
Sistemes Alimentaris, UVic). (13 i 14 de maig)  
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Conferència impartida per Rosa Flos, catedràtica emèrita de la UPC i directora del Centre d’Estudis dels 
Bancs dels Aliments "The project: the concept of food bank" al Master in Food and Beverage Sustainable 
Entrepreneurship organitzat per la Universitat Abad Oliva (CEU) i la SAA School of Management Turin 
(Itàlia). (14 de maig) 
 

Juliol 
 
Assistència a la primera sessió del Comitè de Profit, per donar continuïtat a la dinàmica de treball existent 
en el Comitè Estratègic de l’ECOWASTE4FOOD. Es van donar a conèixer projectes en curs de les diverses 
organitzacions presents a la trobada i es va plantejar el futur del Comitè; la composició d’aquest segueix la 
quàdruple hèlix: l’administració, l’acadèmia, la societat civil i l’empresa. Entre els diversos objectius de 
treball del Comitè plantejats, destaca el que el aquest esdevingui un consultor de referència per a noves 
polítiques respecte el malbaratament (13 de juliol) 
 

Octubre 

Participació de Rosa Flos a la taula rodona “Lluita contra el malbaratament” en les jornades “El futur de 
l’alimentació: com conjugar salut i sostenibilitat” organitzades per la Universitat de Barcelona, l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona els dies 13 i 14 d’octubre. (14 d’octubre) 
https://www.youtube.com/watch?v=TjT9lCDWB_g taula rodona 1h48’40’’ a 2h03’50” 
 

 
 

Novembre 

Assistència a la presentació on line de la “Guia per a la integració de la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentaris als sistemes de gestió ambiental”, com a side event en el marc del Circular 
Economy Hotspot Catalonia 2021. (18 de novembre) 
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2021/docs/Guia_integracio-i-
prevencio_PMA-als-SGA.pdf  
  
Sessió de treball amb Andròmines per analitzar la campanya de comunicació que realitzarà aquesta entitat 
contra el malbaratament alimentari. (22 de novembre)  
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B.- Assistència telemàtica a reunions a nivell Europeu  

Febrer 

Participació a la sessió final del primer any del projecte Europeu de quantificació de l’impacte dels Bancs 
dels Aliments i redacció de l’informe per als Bancs dels Aliments de Catalunya. (9 de febrer 2021) 
 

 

 
Març 

Participació a la “9a Reunió del Comitè Estratègic del projecte ECOWASTE4FOOD”. Aquesta reunió ha servit 
per resumir algunes actuacions que hi ha hagut en aquest projecte europeu, liderat a Catalunya per 
l’Agència de Residus de Catalunya i on han intervingut 7 països europeus. Ha estat una reunió de 
tancament del projecte, fent èmfasi en la bona relació i treball conjunt del Comitè. Això ha plantejat el que 
aquest pugui tenir una continuïtat en el futur. Atesa la situació creada per la pandèmia han quedat uns 
recursos disponibles a Europa que faran que es pugui demanar una pròrroga per un any més en una 
convocatòria que s’ha obert. El Banc dels Aliments de Barcelona ha participat en aquest projecte en les 
activitats que li són pròpies de lluita contra el malbaratament alimentari i en la participació al Comitè 
Estratègic. (17 de març) 
Els documents d’aquesta darrera sessió es poden consultar a: 
https://arc.fastfolder.net/index.php/s/OXhfMCigrNqQ5mH 
Enllaç al vídeo final del projecte:  
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=hfbTBMNfSoE 
 

 

 

Abril 

Assistència a la reunió de la FEBA SKILL-SHARING SESSION: “Donation cycle: from Planning to reporting (El 
cicle de la donació: des de la planificació als informes de rendiment de comptes)”. 
Com a convidats van participar: Amie Kegler, Impact Lead, Global Engagement in Food Recovery, General 
Mills Foundation; Bruce Learner, Senior CSR and Partnership Manager, Kellogg Europe; Cristina Aspesi, 
Head of Charity Fund, Chairman’s Technical Secretariat, Intesa Sanpaolo.  
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Se’ls va fer tres preguntes: per què feien donacions als Bancs dels Aliments?, en què podien millorar els 
Bancs dels Aliments? i com es podia millorar l’avaluació de l’impacte de les donacions?. Les donacions les 
fan per responsabilitat social, perquè busquen el benestar de la comunitat, perquè confien en els Bancs els 
Aliments que protegeixen les seves  marques, i perquè fer donacions els permet una comunicació especial 
amb els seus stakeholders i empleats.  
Es va posar de relleu la importància que te per a les empreses donants rebre el feedback de la FEBA i dels 
seus membres aportant indicadors. També és important que els Bancs dels Aliments  unifiquin criteris, per 
exemple, en el nombre de dies abans de les dates de consum preferent o de caducitat en els que accepten 
les donacions quan es tracta de donacions en espècies. 
Els interessa molt conèixer l’impacte de les donacions en la millora del benestar de les persones. Com a 
indicadors, interessen dades com les quantitats d’aliments, el nombre de donants, el nombre d’entitats 
socials, el nombre de beneficiaris, els augments en cada un d’aquests paràmetres com a conseqüència de la 
donació, l’impacte en la disminució de la pobresa, l’augment en la qualitat dels aliments i com els aliments 
recuperats es converteixen en menjades. També interessava saber fins a quin punt el fet de poder donar 
aliments permet que les entitats socials puguin destinar part dels seus recursos propis a activitats de 
inclusió. (12 d’abril) 

 

 

Assistència a la reunió de la FEBA SKILL-SHARING SESSION: “Hurdles and drivers for food redistribution. 
(Obstacles i motivacions per la donació d’aliments)”.  
Abans de la intervenció general, es va utilitzar el sistema de preguntes sobre què és un obstacle i què és un 
estímul per a la redistribució d’aliments. En relació als estímuls l’element destacat  és la solidaritat, en 
relació als obstacles la falta de recursos econòmics.  
La intervenció general va anar a càrrec de José Luis de Felipe Gardón, expert sènior de la DG Health and 
food safety de la Comissió Europea,  que treballa en els àmbits de la sostenibilitat alimentària, de la granja 
al plat, i en malbaratament alimentari. Va marcar com a èxits de la UE el fet de què existeixi la plataforma 
sobre pèrdues i malbaratament alimentari 
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en 
i que s’estiguin elaborant guies per prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari, així com per 
mesurar-los. 
És necessari que els diferents Estats facin cas de les recomanacions i estableixin les normatives adequades 
per tal d’augmentar la recuperació i renovar i modernitzar el sistema de donacions. Les guies fan 
referència, sobretot, a la higiene i seguretat alimentària, la informació i la redistribució (fent èmfasi en el 
tema de les dates de caducitat i consum preferent), les normes financeres sobre la donació d’aliments, tot 
evitant que el tema dels impostos signifiqui una barrera per les donacions.  
 
En relació als Bancs dels Aliments va emfatitzar que se’ls ha de considerar com a parts integrants de la 
cadena de valor alimentària. (22 d’abril) 
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Normes a destacar:  
 El Reg UE 2021/382 de 3 de març 2021 (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=ES) sobre temes de seguretat alimentària. 
 Que al juny 2021 sortirà la modificació del Reg 853/2004 en relació a facilitar la congelació de la carn al 

detall amb finalitats de donació.  
 Que sortiran propostes de revisió de les normes sobre el tema dates de caducitat i de consum preferent 

a l’any 2022.  
 
Enllaços d’interès: 
 Guia per a la donació d’aliments:  

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_eu-actions_food-donation_eu-
guidelines_es.pdf 

 Key recommendations for Action in Food Waste Prevention:  
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_eu-
actions_action_implementation_platform_key_recommendations.pdf 

 Food redistribution in the EU. Mapping and analysis of existing regulatory and policy measures 
impacting food redistribution from EU Member States:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/189fa4cd-b755-11ea-bb7a-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search 

 Redistribution of surplus food: Examples of practices in the Member States: 
https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en 
 

Infografies: 
 Informació general sobre la donació d’aliments a la Unió Europea: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_factsheet_fd_general_es.pdf 
 Informació I redistribució d’aliments: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_factsheet_fd_info-redist_es.pdf 
 Normes de seguretat i higiene alimentària: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_factsheet_fd_safety-hygiene_es.pdf 
 Normes financeres sobre la donació d’aliments: 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fw_factsheet_fd_financial-rules_es.pdf 
 
 

 
 

Maig 

Assistència a la reunió de la FEBA ANNUAL CONVENTION 2021, organitzada per l’European Federation of 
Food Banks (FEBA) amb la col·laboració de la Federació dels Bancs dels Aliments de Txèquia Česka Federace 
Potravinovych Bank. 
Hi assistiren 300 participants de 39 països. El primer dia hi van haver diverses ponències entre les que 
destaquem  “Transforming our food System, fighting food waste “Anne-Laure Gassin (DG SANTE Farm to 
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Fork Strategy), on, entre d’altres, es va fer referència a estratègies per facilitar la donació d’aliments. “La 
ESF+: a contribution to poverty erradication” Loris di Petrrantonio (DG employment, Social Affairs and 
Inclusion) on es va posar de manifest les diverses aportacions econòmiques que farà la UE.  La Conferència  
“Agri-food Systems Transformation and the role of food Banks in food System” Maximo Torero (FAO), en la 
que s’emfatitzà el paper dels Bancs dels Aliments com elements integrats en els sistemes alimentaris.  
El segon dia es va treballar en grups en els que podien participar els països membres (en el cas d’Espanya, 
la Fesbal). El Banc dels Aliments de Barcelona va ser convidat a participar en el grup de voluntariat. Els 
resultats es van portar a l’assemblea general. Els temes abordats van ser: Recollida de dades i 
transformació digital; Partnership Bancs d’Aliments / empreses, doble perspectiva; Repensant el discurs dels 
Bancs dels Aliments; Les generacions joves per al futur sostenible dels sistemes alimentaris; El Voluntariat; 
Noves fronteres per la redistribució dels aliments. (6 i 7 de maig) 
Es poden escoltar les presentacions i debat als següents enllaços: 
https://annualconvention.eurofoodbank.org/annual-convention-2021/6-may/ 
https://annualconvention.eurofoodbank.org/annual-convention-2021/7-may/ 
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C.- Sessions de treball amb els Bancs dels Aliments de Catalunya 

Maig 

Presentació del procés per a l’elaboració de l’Agenda 2030 en el marc dels objectius del desenvolupament 
sostenible i formació de grups de treball amb treballadors i voluntaris dels Bancs dels Aliments de 
Catalunya amb el suport i orientació del Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments El resultat de les sessions 
de treball serà presentat als patronats dels Bancs dels Aliments de Catalunya per a la seva 
aprovació/modificació/implementació si s’escau. (4 de maig) 
 
Presentació als Bancs d’Aliments de Catalunya dels nous continguts del material per a Centres Educatius 
elaborat pel departament d’Escoles del Banc dels Aliments de Barcelona amb el suport del Centre d’Estudis. 
S’han elaborat materials diferents per a primària i per a secundària, formació professional i també per a la 
Universitat. (21 de maig) 
 

Juny 

Sessions de treball dels grups de treball amb treballadors i voluntaris dels Bancs dels Aliments de Catalunya 
amb el suport i orientació del Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments per a l’elaboració de l’Agenda 2030 
en el marc dels objectius del desenvolupament sostenible i formació. (8 i 10 de juny) 
 

Juliol 

Sessions de treball dels grups de treball amb treballadors i voluntaris dels Bancs dels Aliments de Catalunya 
amb el suport i orientació del Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments per a l’elaboració de l’Agenda 2030 
en el marc dels objectius del desenvolupament sostenible i formació. (14 i 15 de juliol) 
 

Octubre 

Sessions de treball dels grups de treball amb treballadors i voluntaris dels Bancs dels Aliments de Catalunya 
amb el suport i orientació del Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments per a l’elaboració de l’Agenda 2030 
en el marc dels objectius del desenvolupament sostenible i formació. En aquestes sessions s’han incorporat  
les estratègies i els indicadors als objectius que es van elaborar els mesos de juny i juliol. (13 i 14 d’octubre) 
 
Sessió de debat dels membres del Consell del Centre d’Estudis sobre la importància de la utilització de les 
targetes moneder per part dels beneficiaris, entitats i/o Banc dels Aliments: anàlisi dels pros i contra. (21 
d’octubre) 
 

Novembre 

Lliurament als  patronats i direccions dels Bancs dels Aliments de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona del 
document final “Objectius, estratègies i indicadors per a l'elaboració de l'agenda 2030 dels Bancs dels 
Aliments de Catalunya en el marc dels objectius del desenvolupament sostenible 2030”, elaborat pel Centre 
d’Estudis dels Bancs dels Aliments, síntesi de les sessions de treball dels diversos grups de treballadors i 
voluntaris dels Bancs dels Aliments de Catalunya dutes a terme els mesos de juny, juliol i octubre de 2021. 
(29 de novembre) 
Veure document en l’annex 
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D.- Convenis amb les Universitats catalanes 

Maig 

El Banc dels Aliments de Barcelona ha signat un conveni marc de col·laboració amb la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF). Aquest acord té per objecte emmarcar i coordinar l’actuació de la Universitat amb la Fundació, 
a través del seu Centre d’Estudis, en accions o projectes de caire social, formatiu, divulgatiu i d’interès comú 
adreçades a la comunitat universitària. Els projectes comuns es desplegaran en convenis específics i podran 
estar relacionats amb la promoció de treballs de final de grau, màster o tesis doctorals, amb recerca i 
divulgació, amb pràctiques, voluntariat, aprenentatge-servei i qualsevol altra activitat en àmbits d’interès per 
ambdues institucions, especialment vinculats als objectius de desenvolupament sostenible. S’ha programat 
ja una primera activitat per els primers dies de juny en el marc de la setmana de l’Alimentació Sostenible que 
organitza la Pompeu Fabra amb motiu del dia del Medi Ambient. (4 de maig)  

Juny 

En el marc del conveni signat entre el Banc dels Aliments de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), 
Rosa Flos ha impartit  la conferència La recuperació d’aliments en la lluita contra el canvi climàtic, objectius 
del desenvolupament sostenible: l’experiència del Banc dels Aliments de Barcelona. (2 de Juny) 
https://youtu.be/xvWREUHHi9I 
 

 

E.- Realització d’estudis i projectes 

Redacció de propostes per la consulta pública de la Llei de Prevenció de Pèrdues i Malbaratament 
Alimentaris. Les propostes es pengen a la plataforma digital participa.gencat.cat (6 de febrer) 
 
Valoració alimentària i econòmica de les donacions a les entitats (incloses les aportacions de la Unió Europea 
1995-2020), realitzat per Joan Acosta i Narcís Salvatella (març). 
 
Elaboració de dues propostes de digitalització d’entregues puntuals i de minves en col·laboració amb la 
Universitat Politècnica de Catalunya i l’empresa Sparcity. Es dissenya l’esquema de dues aplicacions:  
 Gestió i entrega puntual dels aliments en els casos d’empreses que proporcionen aliments de forma 

esporàdica i no esperada o bé quan és important donar sortida a productes frescos que tenen un 
període de validesa curt.  

- Gestió de les minves que es produeixen a les empreses de distribució alimentària.  
En el moment en què es disposa ja de protocol de desenvolupament i de pressupost, s’estableix al Banc 
dels Aliments de Barcelona un projecte ampli de digitalització global del BdA, això provoca que el 
desenvolupament de les aplicacions descrites no es realitzi, atès que el projecte global resoldrà els 
problemes plantejats en la distribució puntual i en la gestió de les minves. (juny-juliol) 

Participació en la reunió de treball convocada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural (DACC) del grup de consulta sectorial del tercer sector amb l’objectiu d'aportar comentaris i 
observacions sobre l’esborrany del decret per al desenvolupament de la Llei 3/2020 de Prevenció de 
Pèrdues i Malbaratament Alimentari en el marc de la Comissió Interdepartamental de Prevenció de 
Pèrdues i Malbaratament Alimentari. (3 de desembre) 
 
Preparació d’una proposta per a l’estudi de l’impacte de la pandèmia de la COVID-19 en el perfil dels 
usuaris de les entitats socials que reben aliments dels Bancs dels Aliments de Catalunya amb l’objectiu de 
disposar d’una radiografia de com han canviat els perfils socials i econòmics d’aquests usuaris. Elaboració 
d’una proposta d’enquesta i presentació a la direcció del Banc dels Aliments de Barcelona. (desembre) 
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F.- Reconeixement 

Recepció del diploma agraint la Participació del Banc dels Aliments a la Setmana Europea de Prevenció de 
Residus. (febrer) 
 

 

 

G.- Incorporació voluntària internacional 

Acollida d’una persona voluntària de l’ONG Crisis Text Line dels Estats Units d’Amèrica al Centre d’Estudis 
amb l’objectiu de col·laborar quatre setmanes en diversos aspectes de recerca en l’àmbit de la prospectiva, 
així com desenvolupar tasques de suport en el Banc dels Aliments de Barcelona, tant en el departament 
d’informàtica com en el de logística. (octubre) 
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H.- ANNEX 
 
OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I INDICADORS PER A L’ELABORACIÓ DE 
L’AGENDA 2030 DELS BANCS DELS ALIMENTS DE CATALUNYA EN EL MARC 
DELS OBJECTIUS DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 2030 
 
Sessions de treball: 8 i 10  de juny, 14 i 15 de juliol, 13 i 14 d’octubre de 2021 
 
Document final 
 

 
 
Assistents en alguna o totes les sessions: 
 
Josep de Andrés, Banc dels Aliments de Barcelona 
Daniel Borrell, Banc dels Aliments de Barcelona 
Roser Brutau, Banc dels Aliments de Barcelona 
Oriol Dolader, Banc dels Aliments de Barcelona 
Rosa Flos, Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments 
Bosco Fonts, Banc dels Aliments de Barcelona 
Belén Giménez, Banc dels Aliments de Barcelona 
Paz Giró, Banc dels Aliments de Barcelona 
Jordi Granyó, Banc dels Aliments de Barcelona 
Sabine Hindersin, Banc dels Aliments de Barcelona 
Àlex Jaumandreu, Banc dels Aliments de Barcelona 
Inma Llamas, Banc dels Aliments de Barcelona  
Diego Madrid, Banc dels Aliments de les comarques de Girona 
Antonio Michelena, Banc dels Aliments de les comarques de Lleida 
M. Àngels Miralpeix, Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments 
Carmina Nogareda, Banc dels Aliments de les comarques de Girona 
Josep Maria Pagès, Banc dels Aliments de les comarques de Girona 
Jaume Pagès Centre d’Estudis dels Bancs dels Aliments  
Miquel Pongiluppi, Banc dels Aliments de Barcelona 
Maria Viñas, Banc dels Aliments de Barcelona 
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Relació d’objectius, sintetitzats a partir de les sis sessions de treball, endreçats per 
blocs temàtics: 
 

I. REDUCCIÓ DE LA POBRESA  

a. Incorporar els col·lectius que no estan identificats als serveis socials 
com a receptors d’aliments a les entitats socials (persones sense sostre, 
transeünts, immigrants no regularitzats a assentaments, persones amb 
limitacions legals o amb poc accés o adherència a serveis socials...), sempre i 
quan acompleixin els criteris i una nova normativa establerts pels Bancs dels 
Aliments.  

b. Potenciar el repartiment de targetes a partir de les donacions dineràries 
amb l’objectiu d’afavorir la capacitat d’elecció de les famílies, tot afavorint 
el seu consum responsable, per ser utilitzades en centres d’alimentació 
determinats; això permetria fomentar el petit comerç de proximitat.  

c. Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses 
donants dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  
 

II. RECUPERACIÓ D’ALIMENTS I ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

d. Fomentar el dret a l’alimentació saludable, augmentant i diversificant la 
recuperació d’aliments. 
 

III. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT DELS BANCS DELS 
ALIMENTS 

e. Potenciar la creació de magatzems dels Bancs dels Aliments arreu del 
territori amb l’objectiu d’optimitzar el transport i facilitar la recollida dels 
aliments per part de les entitats socials, evitant que s’hagin de desplaçar fins 
al magatzem central de cada Banc dels Aliments.  
 

f. Optimitzar la xarxa de transport a nivell de Catalunya amb l’objectiu 
d’incrementar l’eficiència i abaratir costos. 
 

g. Reduir l’impacte climàtic de les activitats dels Bancs dels Aliments. 
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IV. SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL DRET A L’ALIMENTACIÓ I LA LLUITA CONTRA 
EL MALBARATAMENT 

h. Potenciar les tasques de sensibilització i conscienciació de la ciutadania 
sobre el dret a una alimentació saludable, una nutrició equilibrada i la lluita 
contra el malbaratament d’aliments. 

i. Posicionar els Bancs dels Aliments en l’àmbit de la sostenibilitat 
mitjançant programes de comunicació per a tota la ciutadania, fent un especial 
èmfasi en la gent jove.  

 

V. XARXA D’ENTITATS SOCIALS 

j. Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels 
Aliments. 

 

VI. MILLORES ORGANITZATIVES I DE FUNCIONAMENT EN ELS BANCS DELS 
ALIMENTS 

k. Promoure elements que potenciïn la solidesa interna dels equips dels 
Bancs dels Aliments: protocols d’igualtat, d’assetjament, d’irregularitats, ... 
establint els canals de comunicació i les figures necessaris.  

l. Incrementar l’eficiència i la millora dels departaments/activitats dels 
Bancs dels Aliments mitjançant l’elaboració dels manuals de processos i 
procediments que donin solidesa al seu know how i ajudin a consolidar la 
institució; així com posar en marxa el procés de compliance. 

m. Incrementar la permeabilitat entre els quatre Bancs dels Aliments de 
Calalunya amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència.  

n. Establir una col·laboració entre els Bancs dels Aliments i altres 
Fundacions per aconseguir sinèrgies. 

o. Establir mecanismes per incrementar la transparència enfortint els 
lligams amb la societat.  
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Els principals objectius, les estratègies per a la seva implementació, així com els 
indicadors del grau d’implantació d’aquests, sintetitzats a partir de les sis sessions 
de treball i endreçats per blocs temàtics, són: 
 
I. REDUCCIÓ DE LA POBRESA  

 
a. Incorporar els col·lectius que no estan identificats als serveis socials 

com a receptors d’aliments a les entitats socials (persones sense sostre, 
transeünts, immigrants no regularitzats a assentaments, persones amb 
limitacions legals o amb poc accés o adherència a serveis socials...), sempre i 
quan acompleixin els criteris i una nova normativa establerts pels Bancs dels 
Aliments.  

Estratègies:  
 Identificar els col·lectius que no poden accedir als aliments dels 

Bancs dels Aliments. 
 Detectar les entitats socials que atenguin aquests col·lectius. 
 Establir la normativa que haurien de complir les persones d’aquests 

col·lectius per passar a ser beneficiaris dels Bancs dels Aliments. 
Indicadors: 

 Nombre de col·lectius identificats.  
 Nombre de persones dels diferents col·lectius.  
 Nombre d’entitats socials consultades.  
 Normativa. 

ODS 2 

 

b. Potenciar el repartiment de targetes a partir de les donacions dineràries 
amb l’objectiu d’afavorir la capacitat d’elecció de les famílies, tot afavorint 
el seu consum responsable, per ser utilitzades en centres d’alimentació 
determinats; això permetria fomentar el petit comerç de proximitat.  

Estratègies: 
 Analitzar l’experiència de les targetes del Gran Recapte de l’any 

2020. 
 Establir un protocol de seguiment que permeti comprovar el bon ús 

de les targetes. 
 Incrementar la xarxa d’establiments que acceptin targetes incloent 

el petit comerç. 
 Analitzar l’impacte de la transició de lots en espècies cap a targetes 

moneder des de diferents òptiques: 
 Cost/volum dels aliments comprats a grans distribuïdors o a 

minoristes i comerços per part dels beneficiaris en ús de la 
targeta moneder.  

 Tipologies. 
 Impacte en la dimensió i funcionaments dels Bancs dels 

Aliments en base a una progressiva reducció de beneficiaris. 
 Especificitat de quins col·lectius serien els target dels Bancs dels 

Aliments per no poder accedir a les targetes. 
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 Com complir l’objectiu de reduir el malbaratament en un 
escenari de targetes moneder generalitzat. 

Indicadors: 
 Nombre de targetes en els pròxims quatre anys. 
 Nombre d’establiments que accepten targetes. 

ODS 2, 10 

 

c. Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses 
donants dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  

Estratègia: 
 Desenvolupar i enfortir el projecte OMEGA. 

Indicador: 
 Nombre d’empreses contactades. 
 Nombre d’empeses interessades. 
 Nombre d’ofertes de treball. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre de contractes signats. 

ODS 1, 2, 8, 10, 17 

 

 

II. RECUPERACIÓ D’ALIMENTS I ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
 
d. Fomentar el dret a l’alimentació saludable, augmentant i diversificant la 

recuperació d’aliments. 
Estratègies: 

 Potenciar, en els casos que sigui possible, la fusió entre entitats 
socials petites a fi de facilitar la conservació i distribució dels 
aliments frescos. 

 Detectar quines entitats socials / agrupacions d’entitats socials 
tenen problemes amb la cadena del fred i són susceptibles de 
millorar la conservació dels aliments. 

 Ajudar aquestes entitats socials o agrupacions d’entitats socials 
amb material, formació i suport per presentar sol·licituds d’ajuda 
específica a les administracions i per buscar donacions. 

 Portar la iniciativa per un projecte amb Mercabarna per incorporar 
Mercapeix i Mercacarn a la lluita contra el malbaratament i 
augmentar la diversificació d’aliments que puguin distribuir els 
Bancs dels Aliments. 

 Proposar a la Generalitat un nou programa de recuperació del peix 
que ha de ser destruït per no complir amb la legislació. 
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 Investigar la possibilitat d’una aplicació dels Bancs dels Aliments per 
posar en contacte mercats, petit comerç i els beneficiaris, del tipus 
del too good to go, però sense pagament, i amb accés únic a les 
famílies ateses per les entitats socials. Caldrà tenir en compte la 
possible bretxa digital, especialment per a les persones grans, i la 
gestió específica de l’aplicació en l’alta i baixa dels usuaris.  

Indicadors: 
 Nombre de fusions d’entitats socials creades. 
 Nombre d’entitats socials que s’han incorporat als programes de 

productes frescos i congelats. 
 Quilos d’aliments frescos recuperats i/o repartits. 
 Nombre de comerços incorporats a la xarxa de recuperació 

d’aliments. 
ODS 2, 3, 12, 14 

 

 

III. MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I LA SOSTENIBILITAT DELS BANCS DELS 
ALIMENTS 
 
e. Potenciar la creació de magatzems dels Bancs dels Aliments arreu del 

territori amb l’objectiu d’optimitzar el transport i facilitar la recollida dels 
aliments per part de les entitats socials, evitant que s’hagin de desplaçar fins 
al magatzem central de cada Banc dels Aliments.  

Estratègies: 
 Fer una anàlisi del model de magatzem més idoni segons les 

característiques de cada zona. 
 Elaborar un pla de desenvolupament dels magatzems intermedis. 

Indicadors: 
 Nombre de magatzems. 
 Nombre de quilos gestionats. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen als magatzems 

intermedis. 
 Nombre de beneficiaris. 

ODS 9 

 

f. Optimitzar la xarxa de transport a nivell de Catalunya amb l’objectiu 
d’incrementar l’eficiència i abaratir costos. 

Estratègia: 
 Utilitzar la tecnologia digital per optimitzar les rutes. 
 Indicador: 
 Quilòmetres de la xarxa (tenir en compte en el càlcul si s’han 

incrementat el nombre de magatzems i/o entitats socials). 
ODS 9 
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g. Reduir l’impacte climàtic de les activitats dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Instal·lar aïllament tèrmic a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 Canviar la il·luminació per LEDS a les seus dels Bancs dels 

Aliments. 
 instal·lar plaques fotovoltaiques a les seus dels Bancs dels 

Aliments. 
 Substituir els vehicles de transport per vehicles elèctrics o híbrids.  
 Contractar proveïdors d’electricitat que utilitzen la major part de les 

fonts d’energies renovables. 
 Reduir el material fungible a les seus dels Bancs dels Aliments: 

paper, tòners d’impressores, ... 
 Potenciar l’ús del transport públic per part dels treballadors i 

voluntaris dels Bancs dels Aliments. 
Indicadors: 

 Comparar la despesa energètica abans i després de les actuacions. 
 % de vehicles híbrids o elèctrics respecte a la flota dels Bancs dels 

Aliments. 
 Comptabilitzar el material fungible. 

ODS 7, 13 

 
 
 

IV. SENSIBILITZACIÓ SOBRE EL DRET A L’ALIMENTACIÓ I LA LLUITA CONTRA 
EL MALBARATAMENT 

h. Potenciar les tasques de sensibilització i conscienciació de la ciutadania 
sobre el dret a una alimentació saludable, una nutrició equilibrada i la lluita 
contra el malbaratament d’aliments. 

Estratègies: 
 Revisar periòdicament els materials per a centres educatius i 

universitats per a dur a terme les activitats. 
 Realitzar activitats als centres educatius i les seves famílies i a les 

universitats. 
 Elaborar els materials específics per a les activitats a les empreses 

donants, a les entitats socials i als voluntaris i treballadors dels 
Bancs dels Aliments. 

 Realitzar activitats per a les empreses donants. 
 Realitzar activitats per a les entitats socials. 
 Realitzar activitats per als voluntaris i treballadors dels Bancs dels 

Aliments. 
Indicadors: 

 % dels materials per a centres educatius i universitats que han estat 
revisats. 

 Nombre de materials nous creats. 
 Nombre d’activitats realitzades als centres educatius i universitats.  
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 Nombre d’alumnes participants en les activitats de formació i 
sensibilització,. 

 Nombre de visites dels centres educatius als Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades amb les famílies. 
 Nombre d’activitats realitzades a les universitats. 
 Materials elaborats per realitzar activitats a les empreses donants, 

entitats socials i voluntaris i treballadors dels Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades a les empreses donants. 
 Nombre d’activitats realitzades a les entitats socials. 
 Nombre d’activitats realitzades amb els voluntaris i treballadors dels 

Bancs dels Aliments. 
ODS 3, 4, 12 

 

i. Posicionar els Bancs dels Aliments en l’àmbit de la sostenibilitat 
mitjançant programes de comunicació per a tota la ciutadania, fent un especial 
èmfasi en la gent jove.  

Estratègia: 
 Elaborar un programa anual de comunicació sobre la lluita contra el 

malbaratament d’aliments. 
Indicador: 

 Nombre d’activitats del programa realitzades. 
ODS 16 

 

 

V. XARXA D’ENTITATS SOCIALS 
 
j. Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels 

Aliments. 
Estratègies: 

 Aprofundir en el coneixement de les entitats socials receptores dels 
Bancs dels Aliments i de la vulnerabilitat dels seus usuaris 
augmentant el nombre de visitadors. 

 Ampliar la informació digitalitzada sobre les entitats socials: 
organització, dinàmica de funcionament, dates i formes de 
repartiment, programes en que participa, transport, etc. 

 Potenciar el paper dels visitadors dels Bancs dels Aliments com a 
referents de les entitats socials i promoure la seva funció de 
dinamitzadors de les sinèrgies entre entitats socials del mateix 
territori per afavorir aliances. 

 Incrementar el suport a les entitats socials i el seu acompanyament 
a partir de l’anàlisi de les mesures ja establertes, tant en la gestió 
com en les infraestructures, tot establint mesures d’optimització i 
ampliació.  
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 Facilitar que totes les entitats socials puguin accedir a tots els 
programes dels Bancs dels Aliments. 

 Realitzar tasques de formació a les persones que treballen a les 
entitats socials amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre 
la necessitat de lluita contra el malbaratament d’aliments i la 
sensibilització entorn a l’alimentació saludable, així com oferir-los 
formació sobre seguretat alimentària. 

 Promoure les aliances entre entitats socials per part dels Bancs dels 
Aliments amb l’objectiu d’evitar la pèrdua i el malbaratament 
d’aliments, ja que algunes de les entitats socials amb les que es 
treballa actualment no tenen prou capacitat per repartir tots els 
aliments que en moltes ocasions els ofereixen els Bancs dels 
Aliments.  

Indicadors: 
 Programa de digitalització de les entitats socials amb totes les 

informacions incorporades. 
 Nombre de visitadors. 
 Nombre de visites de seguiment/entitat/any. 
 Pla de suport i acompanyament a les entitats socials. 
 Protocol de les funcions dels visitadors. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen a tots els programes. 
 Nombre de sessions de formació realitzades. 
 Nombre d’aliances establertes. 

ODS 2, 3, 4, 12, 16 

 

 

VI. MILLORES ORGANITZATIVES I DE FUNCIONAMENT EN ELS BANCS DELS 
ALIMENTS 

k. Promoure elements que potenciïn la solidesa interna dels equips dels 
Bancs dels Aliments: protocols d’igualtat, d’assetjament, d’irregularitats, ... 
establint els canals de comunicació i les figures necessaris.  

Estratègies: 
 Elaborar protocols per una política d’igualtat de gènere, 

assetjament, denúncia d’irregularitats... 
 Establir la figura del síndic de greuges. 

Indicador: 
 Protocols redactats, aprovats i donats a conèixer a tota la comunitat 

dels Bancs dels Aliments. 
ODS 5, 16 
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l. Incrementar l’eficiència i la millora dels departaments/activitats dels 
Bancs dels Aliments mitjançant l’elaboració dels manuals de processos i 
procediments que donin solidesa al seu know how i ajudin a consolidar la 
institució; així com posar en marxa el procés de compliance. 

Estratègies: 
 Redactar i implementar el manual de processos i procediments de 

cada departament amb l’objectiu de garantir-ne la qualitat. 
 Posar en marxa el procés de compliance. 

Indicadors: 
 Manuals redactats i aprovats.  
 Aprovació per part dels Patronats dels Bancs dels Aliments del 

sistema de compliance elaborat. 
ODS 16 

 

m. Incrementar la permeabilitat entre els quatre Bancs dels Aliments de 
Calalunya amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència.  

Estratègies: 
 Optimitzar la xarxa de transport entre les seus dels Bancs dels 

Aliments.  
 Utilitzar intensivament les tecnologies per a l’organització logística i 

la distribució. 
 Establir contractacions col·lectives: companyies elèctriques, serveis 

d’informàtica, ... 
Indicador: 

 Avaluació de l’evolució dels costos. 
ODS 17 

 

n. Establir una col·laboració entre els Bancs dels Aliments i altres 
Fundacions per aconseguir sinèrgies. 

Estratègies: 
 Plantejar la possibilitat d’establir una col·laboració amb la Fundació 

PROBITAS (Fundació que té com a missió utilitzar l'experiència i el 
coneixement de l’empresa Grifols SA amb l'objectiu de donar suport 
a les poblacions locals i capacitar-les, així com reforçar els sistemes 
sanitaris de tot el món, amb especial atenció a les regions amb 
menys recursos. Els accionistes de Grifols SA cedeixen el 0,7% 
dels beneficis anuals de l'empresa a la Fundació PROBITAS).  

 Endegar una prospecció d’altres fundacions. 
Indicador: 

 Nombre d’aliances establertes. 
ODS 17 
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o. Establir mecanismes per incrementar la transparència enfortint els 
lligams amb la societat.  

Estratègies: 
 Mantenir actualitzat l’apartat de transparència de la web. 
 Publicar les empreses donants, ressaltant la rellevància de la seva 

col·laboració.  
 Donar rellevància a totes les col·laboracions: empreses, 

administracions, ... 
 Disposar d’una eina d’actualització immediata lligada a les bases de 

dades dels Bancs dels Aliments. 
 Establir una marca de qualitat i compromís social de les empreses, 

establiments i petits comerç amb el dret a l’alimentació per a 
tothom. 

 Promoure que la marca de qualitat tingui un reconeixement en els 
concursos de serveis públics aportant puntuació en l’apartat de 
compromís social. 

Indicadors: 
 Dades publicades. 
 Obtenció de la marca de qualitat. 

ODS 16 
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 ODS 1 FI DE LA POBRESA  

Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses donants 
dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  

Estratègia: 
 Desenvolupar i enfortir el projecte OMEGA. 

Indicador: 
 Nombre d’empreses contactades. 
 Nombre d’empeses interessades. 
 Nombre d’ofertes de treball. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre de contractes signats. 

ODS 1, 2, 8, 10, 17 

 

 

 

 ODS 2 FAM ZERO 

Incorporar els col·lectius que no estan identificats als serveis socials com a 
receptors d’aliments a les entitats socials (persones sense sostre, transeünts, 
immigrants no regularitzats a assentaments, persones amb limitacions legals o amb 
poc accés o adherència a serveis socials...), sempre i quan acompleixin els criteris i 
una nova normativa establerts pels Bancs dels Aliments.  

Estratègies:  
 Identificar els col·lectius que no poden accedir als aliments dels Bancs 

dels Aliments. 
 Detectar les entitats socials que atenguin aquests col·lectius. 
 Establir la normativa que haurien de complir les persones d’aquests 

col·lectius per passar a ser beneficiaris dels Bancs dels Aliments. 
Indicadors: 

 Nombre de col·lectius identificats.  
 Nombre de persones dels diferents col·lectius.  
 Nombre d’entitats socials consultades.  
 Normativa. 

ODS 2 
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Potenciar el repartiment de targetes a partir de les donacions dineràries amb 
l’objectiu d’afavorir la capacitat d’elecció de les famílies, tot afavorint el seu 
consum responsable, per ser utilitzades en centres d’alimentació determinats; això 
permetria fomentar el petit comerç de proximitat.  

Estratègies: 
 Analitzar l’experiència de les targetes del Gran Recapte de l’any 2020. 
 Establir un protocol de seguiment que permeti comprovar el bon ús de 

les targetes. 
 Incrementar la xarxa d’establiments que acceptin targetes incloent el 

petit comerç. 
 Analitzar l’impacte de la transició de lots en espècies cap a targetes 

moneder des de diferents òptiques: 
 Cost/volum dels aliments comprats a grans distribuïdors o a 

minoristes i comerços per part dels beneficiaris en ús de la 
targeta moneder.  

 Tipologies. 
 Impacte en la dimensió i funcionaments dels Bancs dels 

Aliments en base a una progressiva reducció de beneficiaris. 
 Especificitat de quins col·lectius serien els target dels Bancs dels 

Aliments per no poder accedir a les targetes. 
 Com complir l’objectiu de reduir el malbaratament en un 

escenari de targetes moneder generalitzat. 
Indicadors: 

 Nombre de targetes en els pròxims quatre anys. 
 Nombre d’establiments que accepten targetes. 

ODS 2, 10 

 

Fomentar el dret a l’alimentació saludable, augmentant i diversificant la 
recuperació d’aliments. 

Estratègies: 
 Potenciar, en els casos que sigui possible, la fusió entre entitats socials 

petites a fi de facilitar la conservació i distribució dels aliments frescos. 
 Detectar quines entitats socials / agrupacions d’entitats socials tenen 

problemes amb la cadena del fred i són susceptibles de millorar la 
conservació dels aliments. 

 Ajudar aquestes entitats socials o agrupacions d’entitats socials amb 
material, formació i suport per presentar sol·licituds d’ajuda específica a 
les administracions i per buscar donacions. 

 Portar la iniciativa per un projecte amb Mercabarna per incorporar 
Mercapeix i Mercacarn a la lluita contra el malbaratament i augmentar 
la diversificació d’aliments que puguin distribuir els Bancs dels 
Aliments. 

 Proposar a la Generalitat un nou programa de recuperació del peix que 
ha de ser destruït per no complir amb la legislació. 



 

28 
 

 Investigar la possibilitat d’una aplicació dels Bancs dels Aliments per 
posar en contacte mercats, petit comerç i els beneficiaris, del tipus del 
too good to go, però sense pagament, i amb accés únic a les famílies 
ateses per les entitats socials. Caldrà tenir en compte la possible bretxa 
digital, especialment per a les persones grans, i la gestió específica de 
l’aplicació en l’alta i baixa dels usuaris.  

Indicadors: 
 Nombre de fusions d’entitats socials creades. 
 Nombre d’entitats socials que s’han incorporat als programes de 

productes frescos i congelats. 
 Quilos d’aliments frescos recuperats i/o repartits. 
 Nombre de comerços incorporats a la xarxa de recuperació d’aliments. 

ODS 2, 3, 12, 14 

 

Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Aprofundir en el coneixement de les entitats socials receptores dels 
Bancs dels Aliments i de la vulnerabilitat dels seus usuaris augmentant 
el nombre de visitadors. 

 Ampliar la informació digitalitzada sobre les entitats socials: 
organització, dinàmica de funcionament, dates i formes de repartiment, 
programes en que participa, transport, etc. 

 Potenciar el paper dels visitadors dels Bancs dels Aliments com a 
referents de les entitats socials i promoure la seva funció de 
dinamitzadors de les sinèrgies entre entitats socials del mateix territori 
per afavorir aliances. 

 Incrementar el suport a les entitats socials i el seu acompanyament a 
partir de l’anàlisi de les mesures ja establertes, tant en la gestió com en 
les infraestructures, tot establint mesures d’optimització i ampliació.  

 Facilitar que totes les entitats socials puguin accedir a tots els 
programes dels Bancs dels Aliments. 

 Realitzar tasques de formació a les persones que treballen a les 
entitats socials amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre la 
necessitat de lluita contra el malbaratament d’aliments i la 
sensibilització entorn a l’alimentació saludable, així com oferir-los 
formació sobre seguretat alimentària. 

 Promoure les aliances entre entitats socials per part dels Bancs dels 
Aliments amb l’objectiu d’evitar la pèrdua i el malbaratament d’aliments, 
ja que algunes de les entitats socials amb les que es treballa 
actualment no tenen prou capacitat per repartir tots els aliments que en 
moltes ocasions els ofereixen els Bancs dels Aliments.  

Indicadors: 
 Programa de digitalització de les entitats socials amb totes les 

informacions incorporades. 
 Nombre de visitadors. 
 Nombre de visites de seguiment/entitat/any. 
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 Pla de suport i acompanyament a les entitats socials. 
 Protocol de les funcions dels visitadors. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen a tots els programes. 
 Nombre de sessions de formació realitzades. 
 Nombre d’aliances establertes. 

ODS 2, 3, 4, 12, 16 

 

Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses donants 
dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  

Estratègia: 
 Desenvolupar i enfortir el projecte OMEGA. 

Indicador: 
 Nombre d’empreses contactades. 
 Nombre d’empeses interessades. 
 Nombre d’ofertes de treball. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre de contractes signats. 

ODS 1, 2, 8, 10, 17 
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 ODS 3 SALUT I BENESTAR 

Fomentar el dret a l’alimentació saludable, augmentant i diversificant la 
recuperació d’aliments. 

Estratègies: 
 Potenciar, en els casos que sigui possible, la fusió entre entitats socials 

petites a fi de facilitar la conservació i distribució dels aliments frescos. 
 Detectar quines entitats socials / agrupacions d’entitats socials tenen 

problemes amb la cadena del fred i són susceptibles de millorar la 
conservació dels aliments. 

 Ajudar aquestes entitats socials o agrupacions d’entitats socials amb 
material, formació i suport per presentar sol·licituds d’ajuda específica a 
les administracions i per buscar donacions. 

 Portar la iniciativa per un projecte amb Mercabarna per incorporar 
Mercapeix i Mercacarn a la lluita contra el malbaratament i augmentar 
la diversificació d’aliments que puguin distribuir els Bancs dels 
Aliments. 

 Proposar a la Generalitat un nou programa de recuperació del peix que 
ha de ser destruït per no complir amb la legislació. 

 Investigar la possibilitat d’una aplicació dels Bancs dels Aliments per 
posar en contacte mercats, petit comerç i els beneficiaris, del tipus del 
too good to go, però sense pagament, i amb accés únic a les famílies 
ateses per les entitats socials. Caldrà tenir en compte la possible bretxa 
digital, especialment per a les persones grans, i la gestió específica de 
l’aplicació en l’alta i baixa dels usuaris.  

Indicadors: 
 Nombre de fusions d’entitats socials creades. 
 Nombre d’entitats socials que s’han incorporat als programes de 

productes frescos i congelats. 
 Quilos d’aliments frescos recuperats i/o repartits. 
 Nombre de comerços incorporats a la xarxa de recuperació d’aliments. 

ODS 2, 3, 12, 14 

 

Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Aprofundir en el coneixement de les entitats socials receptores dels 
Bancs dels Aliments i de la vulnerabilitat dels seus usuaris augmentant 
el nombre de visitadors. 

 Ampliar la informació digitalitzada sobre les entitats socials: 
organització, dinàmica de funcionament, dates i formes de repartiment, 
programes en que participa, transport, etc. 

 Potenciar el paper dels visitadors dels Bancs dels Aliments com a 
referents de les entitats socials i promoure la seva funció de 
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dinamitzadors de les sinèrgies entre entitats socials del mateix territori 
per afavorir aliances. 

 Incrementar el suport a les entitats socials i el seu acompanyament a 
partir de l’anàlisi de les mesures ja establertes, tant en la gestió com en 
les infraestructures, tot establint mesures d’optimització i ampliació.  

 Facilitar que totes les entitats socials puguin accedir a tots els 
programes dels Bancs dels Aliments. 

 Realitzar tasques de formació a les persones que treballen a les 
entitats socials amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre la 
necessitat de lluita contra el malbaratament d’aliments i la 
sensibilització entorn a l’alimentació saludable, així com oferir-los 
formació sobre seguretat alimentària. 

 Promoure les aliances entre entitats socials per part dels Bancs dels 
Aliments amb l’objectiu d’evitar la pèrdua i el malbaratament d’aliments, 
ja que algunes de les entitats socials amb les que es treballa 
actualment no tenen prou capacitat per repartir tots els aliments que en 
moltes ocasions els ofereixen els Bancs dels Aliments.  

Indicadors: 
 Programa de digitalització de les entitats socials amb totes les 

informacions incorporades. 
 Nombre de visitadors. 
 Nombre de visites de seguiment/entitat/any. 
 Pla de suport i acompanyament a les entitats socials. 
 Protocol de les funcions dels visitadors. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen a tots els programes. 
 Nombre de sessions de formació realitzades. 
 Nombre d’aliances establertes. 

ODS 2, 3, 4, 12, 16 

 

Potenciar les tasques de sensibilització i conscienciació de la ciutadania sobre 
el dret a una alimentació saludable, una nutrició equilibrada i la lluita contra el 
malbaratament d’aliments. 

Estratègies: 
 Revisar periòdicament els materials per a centres educatius i 

universitats per a dur a terme les activitats. 
 Realitzar activitats als centres educatius i les seves famílies i a les 

universitats. 
 Elaborar els materials específics per a les activitats a les empreses 

donants, a les entitats socials i als voluntaris i treballadors dels Bancs 
dels Aliments. 

 Realitzar activitats per a les empreses donants. 
 Realitzar activitats per a les entitats socials. 
 Realitzar activitats per als voluntaris i treballadors dels Bancs dels 

Aliments. 
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Indicadors: 
 % dels materials per a centres educatius i universitats que han estat 

revisats. 
 Nombre de materials nous creats. 
 Nombre d’activitats realitzades als centres educatius i universitats.  
 Nombre d’alumnes participants en les activitats de formació i 

sensibilització,. 
 Nombre de visites dels centres educatius als Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades amb les famílies. 
 Nombre d’activitats realitzades a les universitats. 
 Materials elaborats per realitzar activitats a les empreses donants, 

entitats socials i voluntaris i treballadors dels Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades a les empreses donants. 
 Nombre d’activitats realitzades a les entitats socials. 
 Nombre d’activitats realitzades amb els voluntaris i treballadors dels 

Bancs dels Aliments. 
ODS 3, 4, 12 
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 ODS 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 

Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Aprofundir en el coneixement de les entitats socials receptores dels 
Bancs dels Aliments i de la vulnerabilitat dels seus usuaris augmentant 
el nombre de visitadors. 

 Ampliar la informació digitalitzada sobre les entitats socials: 
organització, dinàmica de funcionament, dates i formes de repartiment, 
programes en que participa, transport, etc. 

 Potenciar el paper dels visitadors dels Bancs dels Aliments com a 
referents de les entitats socials i promoure la seva funció de 
dinamitzadors de les sinèrgies entre entitats socials del mateix territori 
per afavorir aliances. 

 Incrementar el suport a les entitats socials i el seu acompanyament a 
partir de l’anàlisi de les mesures ja establertes, tant en la gestió com en 
les infraestructures, tot establint mesures d’optimització i ampliació.  

 Facilitar que totes les entitats socials puguin accedir a tots els 
programes dels Bancs dels Aliments. 

 Realitzar tasques de formació a les persones que treballen a les 
entitats socials amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre la 
necessitat de lluita contra el malbaratament d’aliments i la 
sensibilització entorn a l’alimentació saludable, així com oferir-los 
formació sobre seguretat alimentària. 

 Promoure les aliances entre entitats socials per part dels Bancs dels 
Aliments amb l’objectiu d’evitar la pèrdua i el malbaratament d’aliments, 
ja que algunes de les entitats socials amb les que es treballa 
actualment no tenen prou capacitat per repartir tots els aliments que en 
moltes ocasions els ofereixen els Bancs dels Aliments.  

Indicadors: 
 Programa de digitalització de les entitats socials amb totes les 

informacions incorporades. 
 Nombre de visitadors. 
 Nombre de visites de seguiment/entitat/any. 
 Pla de suport i acompanyament a les entitats socials. 
 Protocol de les funcions dels visitadors. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen a tots els programes. 
 Nombre de sessions de formació realitzades. 
 Nombre d’aliances establertes. 

ODS 2, 3, 4, 12, 16 
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Potenciar les tasques de sensibilització i conscienciació de la ciutadania sobre 
el dret a una alimentació saludable, una nutrició equilibrada i la lluita contra el 
malbaratament d’aliments. 

Estratègies: 
 Revisar periòdicament els materials per a centres educatius i 

universitats per a dur a terme les activitats. 
 Realitzar activitats als centres educatius i les seves famílies i a les 

universitats. 
 Elaborar els materials específics per a les activitats a les empreses 

donants, a les entitats socials i als voluntaris i treballadors dels Bancs 
dels Aliments. 

 Realitzar activitats per a les empreses donants. 
 Realitzar activitats per a les entitats socials. 
 Realitzar activitats per als voluntaris i treballadors dels Bancs dels 

Aliments. 
Indicadors: 

 % dels materials per a centres educatius i universitats que han estat 
revisats. 

 Nombre de materials nous creats. 
 Nombre d’activitats realitzades als centres educatius i universitats.  
 Nombre d’alumnes participants en les activitats de formació i 

sensibilització,. 
 Nombre de visites dels centres educatius als Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades amb les famílies. 
 Nombre d’activitats realitzades a les universitats. 
 Materials elaborats per realitzar activitats a les empreses donants, 

entitats socials i voluntaris i treballadors dels Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades a les empreses donants. 
 Nombre d’activitats realitzades a les entitats socials. 
 Nombre d’activitats realitzades amb els voluntaris i treballadors dels 

Bancs dels Aliments. 
ODS 3, 4, 12 
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 ODS 5 IGUALTAT DE GÈNERE 

Promoure elements que potenciïn la solidesa interna dels equips dels Bancs 
dels Aliments: protocols d’igualtat, d’assetjament, d’irregularitats, ... establint els 
canals de comunicació i les figures necessaris.  

Estratègies: 
 Elaborar protocols per una política d’igualtat de gènere, assetjament, 

denúncia d’irregularitats... 
 Establir la figura del síndic de greuges. 

Indicador: 
 Protocols redactats, aprovats i donats a conèixer a tota la comunitat 

dels Bancs dels Aliments. 
ODS 5, 16 

 

 

 

 ODS 7 ENERGIA ASSEQUIBLE I NO CONTAMINANT 

Reduir l’impacte climàtic de les activitats dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Instal·lar aïllament tèrmic a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 Canviar la il·luminació per LEDS a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 instal·lar plaques fotovoltaiques a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 Substituir els vehicles de transport per vehicles elèctrics o híbrids.  
 Contractar proveïdors d’electricitat que utilitzen la major part de les 

fonts d’energies renovables. 
 Reduir el material fungible a les seus dels Bancs dels Aliments: paper, 

tòners d’impressores, ... 
 Potenciar l’ús del transport públic per part dels treballadors i voluntaris 

dels Bancs dels Aliments. 
Indicadors: 

 Comparar la despesa energètica abans i després de les actuacions. 
 % de vehicles híbrids o elèctrics respecte a la flota dels Bancs dels 

Aliments. 
 Comptabilitzar el material fungible. 

ODS 7, 13 
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 ODS 8 TREBALL DECENT I CREIXEMENT ECONÒMIC 

Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses donants 
dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  

Estratègia: 
 Desenvolupar i enfortir el projecte OMEGA. 

Indicador: 
 Nombre d’empreses contactades. 
 Nombre d’empeses interessades. 
 Nombre d’ofertes de treball. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre de contractes signats. 

ODS 1, 2, 8, 10, 17 

 ODS 9 INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA 

Potenciar la creació de magatzems dels Bancs dels Aliments arreu del territori 
amb l’objectiu d’optimitzar el transport i facilitar la recollida dels aliments per part de 
les entitats socials, evitant que s’hagin de desplaçar fins al magatzem central de 
cada Banc dels Aliments.  

Estratègies: 
 Fer una anàlisi del model de magatzem més idoni segons les 

característiques de cada zona. 
 Elaborar un pla de desenvolupament dels magatzems intermedis. 

Indicadors: 
 Nombre de magatzems. 
 Nombre de quilos gestionats. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen als magatzems intermedis. 
 Nombre de beneficiaris. 

ODS 9 

 

Optimitzar la xarxa de transport a nivell de Catalunya amb l’objectiu 
d’incrementar l’eficiència i abaratir costos. 

Estratègia: 
 Utilitzar la tecnologia digital per optimitzar les rutes. 

Indicador: 
 Quilòmetres de la xarxa (tenir en compte en el càlcul si s’han 

incrementat el nombre de magatzems i/o entitats socials). 
ODS 9 
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 ODS 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 

Potenciar el repartiment de targetes a partir de les donacions dineràries amb 
l’objectiu d’afavorir la capacitat d’elecció de les famílies, tot afavorint el seu 
consum responsable, per ser utilitzades en centres d’alimentació determinats; això 
permetria fomentar el petit comerç de proximitat.  

Estratègies: 
 Analitzar l’experiència de les targetes del Gran Recapte de l’any 2020. 
 Establir un protocol de seguiment que permeti comprovar el bon ús de 

les targetes. 
 Incrementar la xarxa d’establiments que acceptin targetes incloent el 

petit comerç. 
 Analitzar l’impacte de la transició de lots en espècies cap a targetes 

moneder des de diferents òptiques: 
 Cost/volum dels aliments comprats a grans distribuïdors o a 

minoristes i comerços per part dels beneficiaris en ús de la 
targeta moneder.  

 Tipologies. 
 Impacte en la dimensió i funcionaments dels Bancs dels 

Aliments en base a una progressiva reducció de beneficiaris. 
 Especificitat de quins col·lectius serien els target dels Bancs dels 

Aliments per no poder accedir a les targetes. 
 Com complir l’objectiu de reduir el malbaratament en un 

escenari de targetes moneder generalitzat. 
Indicadors: 

 Nombre de targetes en els pròxims quatre anys. 
 Nombre d’establiments que accepten targetes. 

ODS 2, 10 

 

Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses donants 
dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  

Estratègia: 
 Desenvolupar i enfortir el projecte OMEGA. 

Indicador: 
 Nombre d’empreses contactades. 
 Nombre d’empeses interessades. 
 Nombre d’ofertes de treball. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre de contractes signats. 

ODS 1, 2, 8, 10, 17 
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 ODS 12 PRODUCCIÓ I CONSUM RESPONSABLES 

Fomentar el dret a l’alimentació saludable, augmentant i diversificant la 
recuperació d’aliments. 

Estratègies: 
 Potenciar, en els casos que sigui possible, la fusió entre entitats socials 

petites a fi de facilitar la conservació i distribució dels aliments frescos. 
 Detectar quines entitats socials / agrupacions d’entitats socials tenen 

problemes amb la cadena del fred i són susceptibles de millorar la 
conservació dels aliments. 

 Ajudar aquestes entitats socials o agrupacions d’entitats socials amb 
material, formació i suport per presentar sol·licituds d’ajuda específica a 
les administracions i per buscar donacions. 

 Portar la iniciativa per un projecte amb Mercabarna per incorporar 
Mercapeix i Mercacarn a la lluita contra el malbaratament i augmentar 
la diversificació d’aliments que puguin distribuir els Bancs dels 
Aliments. 

 Proposar a la Generalitat un nou programa de recuperació del peix que 
ha de ser destruït per no complir amb la legislació. 

 Investigar la possibilitat d’una aplicació dels Bancs dels Aliments per 
posar en contacte mercats, petit comerç i els beneficiaris, del tipus del 
too good to go, però sense pagament, i amb accés únic a les famílies 
ateses per les entitats socials. Caldrà tenir en compte la possible bretxa 
digital, especialment per a les persones grans, i la gestió específica de 
l’aplicació en l’alta i baixa dels usuaris.  

Indicadors: 
 Nombre de fusions d’entitats socials creades. 
 Nombre d’entitats socials que s’han incorporat als programes de 

productes frescos i congelats. 
 Quilos d’aliments frescos recuperats i/o repartits. 
 Nombre de comerços incorporats a la xarxa de recuperació d’aliments. 

ODS 2, 3, 12, 14 

 

Potenciar les tasques de sensibilització i conscienciació de la ciutadania sobre 
el dret a una alimentació saludable, una nutrició equilibrada i la lluita contra el 
malbaratament d’aliments. 

Estratègies: 
 Revisar periòdicament els materials per a centres educatius i 

universitats per a dur a terme les activitats. 
 Realitzar activitats als centres educatius i les seves famílies i a les 

universitats. 
 Elaborar els materials específics per a les activitats a les empreses 

donants, a les entitats socials i als voluntaris i treballadors dels Bancs 
dels Aliments. 
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 Realitzar activitats per a les empreses donants. 
 Realitzar activitats per a les entitats socials. 
 Realitzar activitats per als voluntaris i treballadors dels Bancs dels 

Aliments. 
Indicadors: 

 % dels materials per a centres educatius i universitats que han estat 
revisats. 

 Nombre de materials nous creats. 
 Nombre d’activitats realitzades als centres educatius i universitats.  
 Nombre d’alumnes participants en les activitats de formació i 

sensibilització,. 
 Nombre de visites dels centres educatius als Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades amb les famílies. 
 Nombre d’activitats realitzades a les universitats. 
 Materials elaborats per realitzar activitats a les empreses donants, 

entitats socials i voluntaris i treballadors dels Bancs dels Aliments. 
 Nombre d’activitats realitzades a les empreses donants. 
 Nombre d’activitats realitzades a les entitats socials. 
 Nombre d’activitats realitzades amb els voluntaris i treballadors dels 

Bancs dels Aliments. 
ODS 3, 4, 12 

 

Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Aprofundir en el coneixement de les entitats socials receptores dels 
Bancs dels Aliments i de la vulnerabilitat dels seus usuaris augmentant 
el nombre de visitadors. 

 Ampliar la informació digitalitzada sobre les entitats socials: 
organització, dinàmica de funcionament, dates i formes de repartiment, 
programes en que participa, transport, etc. 

 Potenciar el paper dels visitadors dels Bancs dels Aliments com a 
referents de les entitats socials i promoure la seva funció de 
dinamitzadors de les sinèrgies entre entitats socials del mateix territori 
per afavorir aliances. 

 Incrementar el suport a les entitats socials i el seu acompanyament a 
partir de l’anàlisi de les mesures ja establertes, tant en la gestió com en 
les infraestructures, tot establint mesures d’optimització i ampliació.  

 Facilitar que totes les entitats socials puguin accedir a tots els 
programes dels Bancs dels Aliments. 

 Realitzar tasques de formació a les persones que treballen a les 
entitats socials amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre la 
necessitat de lluita contra el malbaratament d’aliments i la 
sensibilització entorn a l’alimentació saludable, així com oferir-los 
formació sobre seguretat alimentària. 
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 Promoure les aliances entre entitats socials per part dels Bancs dels 
Aliments amb l’objectiu d’evitar la pèrdua i el malbaratament d’aliments, 
ja que algunes de les entitats socials amb les que es treballa 
actualment no tenen prou capacitat per repartir tots els aliments que en 
moltes ocasions els ofereixen els Bancs dels Aliments.  

Indicadors: 
 Programa de digitalització de les entitats socials amb totes les 

informacions incorporades. 
 Nombre de visitadors. 
 Nombre de visites de seguiment/entitat/any. 
 Pla de suport i acompanyament a les entitats socials. 
 Protocol de les funcions dels visitadors. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen a tots els programes. 
 Nombre de sessions de formació realitzades. 
 Nombre d’aliances establertes. 

ODS 2, 3, 4, 12, 16 

 

 

 

 ODS 13 ACCIÓ PEL CLIMA 

Reduir l’impacte climàtic de les activitats dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Instal·lar aïllament tèrmic a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 Canviar la il·luminació per LEDS a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 instal·lar plaques fotovoltaiques a les seus dels Bancs dels Aliments. 
 Substituir els vehicles de transport per vehicles elèctrics o híbrids.  
 Contractar proveïdors d’electricitat que utilitzen la major part de les 

fonts d’energies renovables. 
 Reduir el material fungible a les seus dels Bancs dels Aliments: paper, 

tòners d’impressores, ... 
 Potenciar l’ús del transport públic per part dels treballadors i voluntaris 

dels Bancs dels Aliments. 
Indicadors: 

 Comparar la despesa energètica abans i després de les actuacions. 
 % de vehicles híbrids o elèctrics respecte a la flota dels Bancs dels 

Aliments. 
 Comptabilitzar el material fungible. 

ODS 7, 13 
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 ODS 14 VIDA SUBMARINA 

Fomentar el dret a l’alimentació saludable, augmentant i diversificant la 
recuperació d’aliments. 

Estratègies: 
 Potenciar, en els casos que sigui possible, la fusió entre entitats socials 

petites a fi de facilitar la conservació i distribució dels aliments frescos. 
 Detectar quines entitats socials / agrupacions d’entitats socials tenen 

problemes amb la cadena del fred i són susceptibles de millorar la 
conservació dels aliments. 

 Ajudar aquestes entitats socials o agrupacions d’entitats socials amb 
material, formació i suport per presentar sol·licituds d’ajuda específica a 
les administracions i per buscar donacions. 

 Portar la iniciativa per un projecte amb Mercabarna per incorporar 
Mercapeix i Mercacarn a la lluita contra el malbaratament i augmentar 
la diversificació d’aliments que puguin distribuir els Bancs dels 
Aliments. 

 Proposar a la Generalitat un nou programa de recuperació del peix que 
ha de ser destruït per no complir amb la legislació. 

 Investigar la possibilitat d’una aplicació dels Bancs dels Aliments per 
posar en contacte mercats, petit comerç i els beneficiaris, del tipus del 
too good to go, però sense pagament, i amb accés únic a les famílies 
ateses per les entitats socials. Caldrà tenir en compte la possible bretxa 
digital, especialment per a les persones grans, i la gestió específica de 
l’aplicació en l’alta i baixa dels usuaris.  

Indicadors: 
 Nombre de fusions d’entitats socials creades. 
 Nombre d’entitats socials que s’han incorporat als programes de 

productes frescos i congelats. 
 Quilos d’aliments frescos recuperats i/o repartits. 
 Nombre de comerços incorporats a la xarxa de recuperació d’aliments. 

ODS 2, 3, 12, 14 
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 ODS 16 PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES 

Reforçar la xarxa d’entitats socials col·laboradores dels Bancs dels Aliments. 
Estratègies: 

 Aprofundir en el coneixement de les entitats socials receptores dels 
Bancs dels Aliments i de la vulnerabilitat dels seus usuaris augmentant 
el nombre de visitadors. 

 Ampliar la informació digitalitzada sobre les entitats socials: 
organització, dinàmica de funcionament, dates i formes de repartiment, 
programes en que participa, transport, etc. 

 Potenciar el paper dels visitadors dels Bancs dels Aliments com a 
referents de les entitats socials i promoure la seva funció de 
dinamitzadors de les sinèrgies entre entitats socials del mateix territori 
per afavorir aliances. 

 Incrementar el suport a les entitats socials i el seu acompanyament a 
partir de l’anàlisi de les mesures ja establertes, tant en la gestió com en 
les infraestructures, tot establint mesures d’optimització i ampliació.  

 Facilitar que totes les entitats socials puguin accedir a tots els 
programes dels Bancs dels Aliments. 

 Realitzar tasques de formació a les persones que treballen a les 
entitats socials amb l’objectiu d’incrementar la conscienciació sobre la 
necessitat de lluita contra el malbaratament d’aliments i la 
sensibilització entorn a l’alimentació saludable, així com oferir-los 
formació sobre seguretat alimentària. 

 Promoure les aliances entre entitats socials per part dels Bancs dels 
Aliments amb l’objectiu d’evitar la pèrdua i el malbaratament d’aliments, 
ja que algunes de les entitats socials amb les que es treballa 
actualment no tenen prou capacitat per repartir tots els aliments que en 
moltes ocasions els ofereixen els Bancs dels Aliments.  

Indicadors: 
 Programa de digitalització de les entitats socials amb totes les 

informacions incorporades. 
 Nombre de visitadors. 
 Nombre de visites de seguiment/entitat/any. 
 Pla de suport i acompanyament a les entitats socials. 
 Protocol de les funcions dels visitadors. 
 Nombre d’entitats socials que accedeixen a tots els programes. 
 Nombre de sessions de formació realitzades. 
 Nombre d’aliances establertes. 

ODS 2, 3, 4, 12, 16 
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Posicionar els Bancs dels Aliments en l’àmbit de la sostenibilitat mitjançant 
programes de comunicació per a tota la ciutadania, fent un especial èmfasi en la 
gent jove.  

Estratègia: 
 Elaborar un programa anual de comunicació sobre la lluita contra el 

malbaratament d’aliments. 
Indicador: 

 Nombre d’activitats del programa realitzades. 
ODS 16 

 

Promoure elements que potenciïn la solidesa interna dels equips dels Bancs 
dels Aliments: protocols d’igualtat, d’assetjament, d’irregularitats, ... establint els 
canals de comunicació i les figures necessaris.  

Estratègies: 
 Elaborar protocols per una política d’igualtat de gènere, assetjament, 

denúncia d’irregularitats... 
 Establir la figura del síndic de greuges. 

Indicador: 
 Protocols redactats, aprovats i donats a conèixer a tota la comunitat 

dels Bancs dels Aliments. 
ODS 5, 16 

 

Incrementar l’eficiència i la millora dels departaments/activitats dels Bancs 
dels Aliments mitjançant l’elaboració dels manuals de processos i procediments 
que donin solidesa al seu know how i ajudin a consolidar la institució; així com posar 
en marxa el procés de compliance. 

Estratègies: 
 Redactar i implementar el manual de processos i procediments de cada 

departament amb l’objectiu de garantir-ne la qualitat. 
 Posar en marxa el procés de compliance. 
Indicadors: 
 Manuals redactats i aprovats.  
 Aprovació per part dels Patronats dels Bancs dels Aliments del sistema 

de compliance elaborat. 
ODS 16 

 

Establir mecanismes per incrementar la transparència enfortint els lligams 
amb la societat.  

Estratègies: 
 Mantenir actualitzat l’apartat de transparència de la web. 
 Publicar les empreses donants, ressaltant la rellevància de la seva 

col·laboració.  
 Donar rellevància a totes les col·laboracions: empreses, 

administracions, ... 
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 Disposar d’una eina d’actualització immediata lligada a les bases de 
dades dels Bancs dels Aliments. 

 Establir una marca de qualitat i compromís social de les empreses, 
establiments i petits comerç amb el dret a l’alimentació per a tothom. 

 Promoure que la marca de qualitat tingui un reconeixement en els 
concursos de serveis públics aportant puntuació en l’apartat de 
compromís social. 

Indicadors: 
 Dades publicades. 
 Obtenció de la marca de qualitat. 

ODS 16 
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 ODS 17 ALIANCES PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS 

Realitzar programes d’inserció laboral mitjançant les xarxes d’empreses donants 
dels Bancs dels Aliments i les entitats socials receptores.  

Estratègia: 
 Desenvolupar i enfortir el projecte OMEGA. 

Indicador: 
 Nombre d’empreses contactades. 
 Nombre d’empeses interessades. 
 Nombre d’ofertes de treball. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre d’entitats socials vinculades als Bancs dels Aliments 

contactades. 
 Nombre de contractes signats. 

ODS 1, 2, 8, 10, 17 

Incrementar la permeabilitat entre els quatre Bancs dels Aliments de Calalunya 
amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència.  

Estratègies: 
 Optimitzar la xarxa de transport entre les seus dels Bancs dels 

Aliments.  
 Utilitzar intensivament les tecnologies per a l’organització logística i la 

distribució. 
 Establir contractacions col·lectives: companyies elèctriques, serveis 

d’informàtica, ... 
Indicador: 

 Avaluació de l’evolució dels costos. 
ODS 17 

Establir una col·laboració entre els Bancs dels Aliments i altres Fundacions 
per aconseguir sinèrgies. 

Estratègies: 
 Plantejar la possibilitat d’establir una col·laboració amb la Fundació 

PROBITAS (Fundació que té com a missió utilitzar l'experiència i el 
coneixement de l’empresa Grifols SA amb l'objectiu de donar suport a 
les poblacions locals i capacitar-les, així com reforçar els sistemes 
sanitaris de tot el món, amb especial atenció a les regions amb menys 
recursos. Els accionistes de Grifols SA cedeixen el 0,7% dels beneficis 
anuals de l'empresa a la Fundació PROBITAS).  

 Endegar una prospecció d’altres fundacions. 
Indicador: 

 Nombre d’aliances establertes. 
ODS 17 
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