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A l’any 2009, sorgeix aquest projecte per tal de donar una resposta ràpida i garantir la 
cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació en la població més vulnerable del municipi. El 
projecte té sentit dins la xarxa d’entitats de la ciutat i dóna potencialitat als seus recursos.  

L’Ajuntament d’Igualada ha adequat, per al Banc de Queviures, una part d’espai a l’antic 
Hospital. A nivell tècnic, vetlla per l’òptim funcionament del banc fent-ne el seguiment directe 
de tota la gestió.  

Els usuaris venen derivats des dels Serveis Socials Bàsics i des de Càritas. 

Els voluntaris que participen en la preparació i distribució dels lots provenen de Càritas i de 
Creu Roja. L’associació ARMPA hi col·labora. 

Altres entitats de caire cultural, associatiu i veïnal han organitzat recollides solidàries 
d’aliments que han aportat a aquest projecte. La més significativa, la del dia 24 de desembre, 
organitzada per la plataforma ciutadana “Igualada X Igualada”, va recollir 22 tones d’aliments i 
més de 3.000€ que invertirem al llarg del 2012. 

 

 

OBJECTIUS  

- Donar resposta unificada a la situació de demanda creixent d’atenció per a cobrir 
necessitats bàsiques  

- Coordinar el treball en xarxa amb les entitats per optimitzar i rentabilitzar els recursos 
materials, tècnics i de voluntariat de què disposen.   

- Sensibilitzar empreses i comerços perquè esdevinguin font de proveïment del banc de 
queviures (tant d’aliments com de productes d’higiene) 

- Preparar i entregar les cistelles d’aliments de manera organitzada, àgil i humana. 

- Aconseguir que l’assistencialisme inevitable del projecte vagi acompanyat d’una tasca 
educativa i facilitadora d’eines per poder superar la situació de vulnerabilitat i evitar la 
cronicitat.  
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QUI HI PARTICIPA? 

Creu Roja Anoia, Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra i Escola Pia d’Igualada i el Departament 
d’Acció Social i Promoció Personal de l’Ajuntament d’Igualada, van signar el conveni el mes de 
novembre del 2009, que va permetre iniciar el projecte Banc de Queviures d’Igualada. 

Més endavant, ARMPA amb el Club Social Aidar participa oferint el suport dels seus associats a 
través de Creu Roja.  

Es constitueix una comissió de seguiment amb l’objectiu d’anar avaluant i planificant de 
manera dinàmica el projecte. Durant el 2011 la Comissió s’ha reunit amb una freqüència 
bimensual i ha estat formada per dues persones de Creu Roja, dues de Càritas, tres de 
l’Ajuntament i una de l’Escola Pia. 

 

 

A QUI S’ADREÇA ? 

El banc d’aliments dona atenció a nuclis familiars o unitats de convivència empadronades al 
municipi d’Igualada en situació de vulnerabilitat econòmica i social.  

Els professionals dels serveis socials prioritzen i formulen els criteris d’accés al projecte per tal 
de garantir l’òptima utilització del servei. L’accés al banc es vincula al pla de treball individual i 
familiar plantejat pel personal tècnic de referència dels equips bàsics de serveis socials 
municipals i de Càritas. 

 

RECURSOS HUMANS 

Provenen de diferents entitats i de l’Ajuntament d’Igualada: Creu Roja, Càritas, Escola Pia, 

ARMPA/Club Social Aidar. 

- Voluntaris: 

 Creu Roja 

 ARMPA 

 Càritas 

 A títol particular 

 

- Tècnics: 

 2 Tècnics de l’Escola Pia que participen en els Tallers de Formació 

 1 Tècnic de Creu Roja 

 2 Tècnics de l’Ajuntament d’Igualada 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2011: 

 

 
 

Despeses Ingressos 

 
Donatius Rotari 
Altres donatius 

  
11000€ 

100€ 

 
Aportació municipal compra d’oli  

 
1.825,04€ 

 

 
Aportació municipal a Creu Roja  
Cofinançament Creu Roja 

 
18.912,78€ 
17.894,20€ 

 

 
Aportació municipal a Càritas  

 
31.633,87€ 

 

 
Obra Social La Caixa: 
Programa de gestió informàtica 

 
5.644€ 

 
5.664€  

 
Creu Roja: projecte de kids de suport 
social 

  
17.894,2€ 

 
Diputació de Barcelona: Mesures de 
crisi 

  
22.838,26€ 

 
Generalitat de Catalunya: Mesures 
anticrisi 

 
 

 
18.433,43€ 

 
TOTALS 

 
75.947,89€ 

 
75.947,89€ 
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TOTAL DE FAMÍLIES I PERSONES BENEFICIARIES DURANT EL 2011 

Durant el 2011 s’han fet 2.238 repartiments. Ha suposat un 6,2% més que l’any anterior. 

S’ha atès a 533 famílies. Això ha significat que 1.503 persones s’han beneficiat del Banc de 

Queviures.  

El promig mensual de famílies ateses durant el 2011 ha estat de 187. Ha representat donar 

cobertura a 550 persones mensualment.  

Respecte l’any anterior hi ha hagut un augment del 6% en el nombre de famílies ateses 

malgrat això no ha significat un augment de la mateixa proporció en el nombre de persones 

beneficiàries. 

Cada família té un dia determinat d’entrega d’aliments assignat i pot accedir al banc un cop al 

mes com a màxim. La distribució de les famílies es fa repartint-les en tres grups. Així en un mes 

s’obre el local tres vegades per tal de distribuir aliments a la població beneficiària. 

 

TOTAL DE FAMÍLIES I PERSONES BENEFICIARIES PER MESOS 

 

 

Mesos Famílies Beneficiaris   Mesos Famílies Beneficiaris 

Gener 174 517   Juliol 177 506 

Febrer 183 544   Agost 154 461 

Març 224 677   Setembre 168 515 

Abril 217 615   Octubre 170 496 

Maig 226 643   Novembre 173 516 

Juny 213 628   Desembre 159 482 
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TIPUS DE FAMÍLIES SEGONS EL NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

 

 

 

Nombre de membres Total famílies % sobre el total 

1 membre 173 32% 

2 membres 89 17% 

3 membres 93 17% 

4 membres 81 15% 

5 membres 57 11% 

6 membres 20 4% 

7 membres 16 3% 

8 membres 4 1% 

Total 533 100 

 

L’any passat, en aquest apartat, només es van comptabilitzar les persones adreçades al Banc 

de Queviures des dels Serveis Socials Bàsics. Aquest any s’hi mostren també les adreçades des 

de Càritas. 
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TEMPS DE PERMANÈNCIA EN EL BANC 

 

Percentatge de famílies i mesos que utilitzen el Banc

 

 

Les entregues a cada família es fan de manera mensual i corresponen a una cistella al mes. 

El promig de les cistelles que les famílies recullen en al Banc suposa uns 4 repartiments1 l’any. 

 

Nombre de repartiments o cistelles Total % 

1 cistella 118 22 

2 cistelles 84 15,7 

3 65 12,1 

4 56          10,4 

5 53 9,9 

6 44 8,2 

7 40 7,5 

8 17 3,2 

9 27 5 

10 14 2,6 

11 13 2,4 

12 4 0,7 

 

 

                                                           
1
 El total de repartiments fets és de 2238 / 535 famílies = 4,2 cistelles 
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TIPUS D’ALIMENTS I PRODUCTES REPARTITS 

Arròs Oli 

Brou en tetrabrick Ous 

Cacau soluble (si hi ha nens) Pasta 

Cebes Pastanagues 

Crema d’espàrrecs en sobre Patates 

Farina Pomes 

Formatge  Sal  

Galetes Sardines en llauna 

Iogurts Sopa de fideus en sobre 

Llegums (cigrons, llenties, mongetes) Sucre  

Llet  Tomàquet triturat 

Natilles Tonyina en llauna  

  

Kit neteja de la llar (trimestral)  

Pasta de dents i raspall Bolquers 

Sabó del cos Paquets infantils  

 

 

Els paquets infantils contenen diferents productes en funció de l’edat del bebè. Així: 

 Infants de 0 a 6 mesos: Bolquers 

 Infants de 6 a 9 mesos: Bolquers, 3 pots de llet de continuació II, 2 caixes de cereals, 1 

paquet de galetes, 1 bossa de pomes. 

 Infants de 9 a 12 mesos: Bolquers, 2 pots de llet de continuació II, 1 caixa de cereals, 1 

paquet de galetes, 1 bossa de pomes. 

 Infants de 12 mesos a 3 anys: Bolquers, 1 pot de llet de continuació II, 1 caixa de 

cereals, 1 paquet de galetes, 1 bossa de pomes. 

Durant el mes de desembre no s’ha repartit aliment fresc degut a les dificultats de 

finançament.  

 

D’ON VENEN ELS ALIMENTS? 

L’Ajuntament d’Igualada i Creu Roja aporten els aliments que els corresponen del programa 
d’Aliments per a la Solidaritat de la Unió Europea.  

Donatius: 

 Ampa de les Escolàpies 

 Associació de Veïns Les Comes: pastes de dents i raspalls 

 Campanya de Nadal de Càritas  

 Creu Roja 

 Unió Europea 
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- Compres fetes: 

 Preu de súper: verdura, iogurts i altres. 

 A baix preu a través de Creu Roja: oli, bolquers, cistelles d’alimentació 

per famílies de 5 o més membres. 

 

VALOR ECONÒMIC DE LES ENTREGUES 

El valor de les cistelles entregades s’ha calculat tenint en compte els productes que s’inclouen 

d’acord als membres de la unitat familiar. Quan hi ha infants menors de tres anys es té una 

consideració especial, essent de la següent manera: 

Els infants de 0 a 12 mesos no es comptabilitzen com a membres de la unitat familiar i se’ls 

entrega el paquet infantil corresponent a la seva edat.  

Els infants de 1 any fins a 3 anys se’ls compta com un membre de la unitat familiar, per tant 

se’ls dona aliments, a més se’ls atorga el paquet infantil corresponent a la seva edat. 

El valor dels lots o cistelles entregades és el següent: 

1 membre 
2 membres  

27,33€ 
32,81€ 

3 membres  
4 membres    

34,90€ 
46,10€ 

5 o més membres 96,60€ 
Bolquers 11,00€ 
Paquet Infantil 6 a 9 mesos     
Paquet Infantil 9 a 12 
Paquet Infantil 12m a 3 anys 

56,65€ 
40,65€ 
28,65€ 

 

Durant el 2011 s’han fet 2.238 repartiments a famílies derivades des dels Serveis Socials Bàsics 

Municipals i des de Càritas. 

 

 

FORMACIÓ ALS BENEFICIÀRIS DEL BANC 

Es va programar una activitat formativa per trimestre, essent els dos primers trimestres una 

formació amb un caire pràctic, l’elaboració de menús equilibrats i saludables. Es van utilitzar 

les instal·lacions i el personal de l’Escola Pia per fer-los. El tercer trimestre es va fer una 

xerrada amb la llevadora tractant temes d’anticoncepció i maternitat. El darrer trimestre es 

van fer xerrades d’economia domèstica amb personal de la Creu Roja. 
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Detall dels continguts de la formació i l’assistència. 

 Primer trimestre: Es prepara un menú d’ Amanida de llegums amb verdures i ou dur + 

Base per pizza farcida amb tomàquet, albergínia i pebrot escalivat. S’entrega un 

dossier de menús saludables, amb el càlcul econòmic i el valor energètic. 

Grup 1 (16.03.11). Convocats: 15. Assisteixen: 11. Participació: 73,3% 
Grup 2 (23.03.11). Convocats: 18. Assisteixen: 13. Participació: 72,2% 
Grup 3 (30.03.11). Convocats: 19. Assisteixen:    9. Participació: 47,3% 
 
 

 Segon trimestre: Es prepara un menú d’ Amanida de llenties amb verdures crues + 

Pastís de fruita amb pasta brisa. S’entrega un dossier de menús equilibrats, on es 

tracta el tema de les grasses saturades i els aliments no saludables. 

Grup 1 (01.06.11). Convocats: 14. Assisteixen: 9. Participació: 64,3% 
Grup 2 (08.06.11). Convocats: 14. Assisteixen: 5. Participació: 35,7% 
Grup 3 (15.06.11). Convocats: 17. Assisteixen: 6. Participació: 35,3% 

 

Els Tallers de Menús del primer i segon trimestre ha tingut un promig  de 9 persones per taller. 

El percentatge mig d’assistència per sessió ha estat del 47% dels convocats. 

 

 Tercer trimestre: Es prepara una xerrada amb la llevadora adreçada a dones en edat 

fèrtil. Es va fer una única xerrada el 14 de setembre. 

 Es va convocar a 24 dones de les quals n’assisteixen 19. El percentatge de participació ha estat 

del 79,2%. 

 

 Quart trimestre: S’ha fet xerrades amb grups més nombrosos de persones. La 

temàtica ha estat l’Economia Domèstica i l’ha fet personal de la Creu Roja. 

Grup 1 (14.10.11). Convocats: 94. Assisteixen: 37. Participació: 45,6% 
Grup 2 (21.10.11). Convocats: 79. Assisteixen: 36. Participació: 44,7% 
Grup 3 (28.10.11). Convocats: 73. Assisteixen: 43. Participació: 58,9% 

 

Les xerrades d’economia domèstica han tingut un promig de 39 persones per xerrada. El 

percentatge mig d’assistència ha estat del 50% dels convocats. 

 

 


