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1. INTRODUCCIÓ 

Des del Servei de serveis socials de l’Ajuntament d’Igualada,conjuntament amb Creu Roja 

Anoia, Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra i Escola Pia d’Igualada es va signar un primer conveni 

de col·laboració el mes de novembre del 2009, que va permetre iniciar el Banc de Queviures 

d’Igualada, i que l’acord s’ha actualitzat en el mes de desembre del 2013 i entra en vigència al 

gener del 2014, on totes les entitats continuen constatant  la conveniència d’ajudar per a 

cobrir necessitats socials bàsiques d’un important nombre de famílies de la ciutat. 

El Banc de Queviures d’Igualada proporciona aliments, gratuïtament i de forma temporal, a 

persones i famílies, en situació  de dificultats socioeconòmiques, empadronades al municipi. 

Aquestes persones han de ser derivades, al Banc de Queviures, pels serveis socials bàsics 

municipals, de forma directa, o a proposta del servei de primera acollida de Càritas. 

En aquest sentit, la prestació d’aliments es podrà vincular al pla de treball individual i familiar 

plantejat pel personal tècnic de referència dels equips bàsics de serveis socials. A més, es 

podrà vincular a l’assistència i participació en tallers de formació continuada. 

Des del Banc de Queviures es canalitzen les fonts de proveïment d’aliments i es distribueixen 

als usuaris del servei, de manera proporcional, segons els membres i les edats de la unitat 

familiar.  Cada família pot accedir-hi un cop al mes. 

El Banc de Queviures obre els dijous, de 10 a 14h, i s’ubica en un espai de l’edifici de l’antic 

Hospital, que l’Ajuntament va adequar perquè complís les condicions adients per dur a terme 

aquesta activitat. En aquest any 2013, l’Ajuntament també ha reservat una part d’una cambra 

de congelació i una gàbia de  la cambra de refrigeració del Mercat municipal de la Masuca per 

emmagatzemar productes del Banc de Queviures i possibilitant la distribució d’aliment fresc o 

congelat, des del mes d’octubre d’aquest any. 

L’Ajuntament, Creu Roja, Càritas i l’Escola Pia aporten i coordinen personal tècnic, persones 

voluntàries i infraestructures, per al funcionament del projecte.  

L’Ajuntament d’Igualada vetlla per l’òptim funcionament del Banc de Queviures, fent-ne el 

seguiment directe de tota la gestió: comandes d’aliments, convocar les comissions, memòria 

anual del projecte, manteniment i adequació de l’espai, planificar el calendari, la formació i 

gestió del programa informàtic. 

La Creu Roja s’ocupa de transportar els aliments que ens arriben de les diferents fonts de 

proveïment: UE, Fundació Banc d’Aliments, Programa SERMA, i de vàries recollides solidàries 

puntuals, i els emmagatzema en un espai de l’entitat, sinó hi caben al propi Banc de Queviures. 

Càritas, a través del servei de primera acollida, proposa usuaris susceptibles a rebre el servei 

del Banc de Queviures i també col·labora en el transport en les recollides solidàries locals. 
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Un dels punts diferencials d’aquest projecte, és que l’inevitable assistencialisme que suposa la 

prestació d’aliments, va acompanyat d’una tasca educativa i d’enriquiment personal, 

organitzant tallers de formació adreçats als usuaris.  

L’Escola Pia ofereix les seves instal·lacions i personal per fer sessions pràctiques de cuina. I en 

aquest any 2013, personal i alumnes de l’Escola Pia han iniciat l’elaboració d’una pàgina web 

del Banc de Queviures que ens permetrà visualitzar el projecte a través de la xarxa.  

Existeix una comissió de seguiment  del Banc de Queviures,  formada per membres de totes 

les entitats que signen el conveni, que té com a objectiu  coordinar el treball en xarxa entre les 

entitats per optimitzar i rentabilitzar els recursos humans i materials dels quals disposem.  S’ha 

reunit amb una freqüència bimensual durant l’any 2013.  

 

2. POBLACIÓ DESTINATÀRIA 

Accedeixen al projecte els nuclis familiars empadronats 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. En aquest sentit, l’accés al servei es fa a partir de la 

derivació dels serveis socials municipals, de forma directa, o a proposta d’altres serveis de la 

ciutat, com Càritas.  

 

3. TOTAL DE FAMÍLIES I PERSONES BENEFICIÀRIES  

Cada unitat familiar té un dia determinat d’entrega d’aliments i pot accedir al Banc de 

Queviures, com a màxim, un cop al mes. Segons la problemàtica de la família, han utilitzat el 

servei puntualment o de manera més cronificada i el lot que se’ls entrega depèn del nombre 

de membres de la família i de les edats d’aquets. Durant el 2013 s’han fet 3280 repartiments, 

que han suposat un  increment d’un 25.5% més que l’any anterior, a més de 550 famílies. 

Aquesta tendència d’augment de famílies ja va començar a principis d’any i això va fer que 

decidíssim obrim quatre dijous al mes, enlloc de tres a partir del mes de març.  

El promig mensual de famílies ateses durant el 2013 ha estat de 273, arribant al mes de juny i 

desembre a atendre a més de 300 famílies. Ha representat donar cobertura a una mitja de 877 

persones, mensualment.  
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Mitja mensual de famílies i persones  beneficiàries ateses pel Banc de Queviures 

 

 

Tipus de famílies segons el nombre de membres de la unitat familiar 

 

En comparació a les famílies ateses l’any 2012, han augmentat els nuclis unifamiliars i els de dos 

membres i han disminuït les famílies de més de 5, 6, 7 i 8 membres. 
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4. RECURSOS FORMATIUS 

L’Escola Pia juntament amb l’Ajuntament i Càritas organitzaran els tallers de formació 

continuada per a usuaris del Banc de Queviures. També s’han realitzat xerrades a través de 

tècnics de Creu Roja. 

Amb la formació pretenem que l’assistencialisme inevitable del projecte, vagi acompanyat 

d’una tasca educativa i facilitadora d’eines. Durant aquest any s’han organitzat les següents 

xerrades realitzades entre abril i desembre del 2013: 

Data Xerrada Docent 
Persones 

proposades 
Persones assistents 

16 abril 

Alimentació per a nens de  

0-24 mesos i higiene 

personal. 

Judit Chaparro 

infermera CAP Nord 
9 persones 7 persones 

30 abril 
Alimentació per a nens de  

més de 2 anys. 

Judit Chaparro 

infermera CAP Nord 
16 persones 10 persones 

8 maig Productes de temporada Hortet de la Salut 11 persones 11 persones 

10 maig 

 

Seguretat alimentària 

 

Manel Cama 

Escola Pia 
14 persones 

(2  es van excusar) 

11 persones 

Abril - 

maig 

Xerrem 

 
La Kaserna 

Aprox. 41 

persones 

26 hi han anat, al 

menys, una sessió 

23 maig 

5 juny 

Economia domèstica i 

consum responsable 

Roger Boada 

Creu Roja 
26 persones 11 persones 

29 maig 

30 maig 

Estalvi de consum en els 

subministraments 

Roger Boada 

Creu Roja 
31 persones 15 persones 

4 juny 

 
Reciclatge i residus 

Salvador Turner 

Escola Pia 
Només 1 apuntat ANUL.LADA 

12 juny 

 

Visita  a la Biblioteca 

Municipal 

Tècnica de la 

Biblioteca 
21 persones 12 persones 

8,15,22 i 

29 

octubre 

 

2 sessions d’un TALLER DE 

CUINA (teòrica i pràctica ) 

per a 4 grups diferents 

 

Joan Alpuente 

Escola Pia (pràctica) 

Roger Boada 

Creu Roja (teòrica) 

80 persones 81 persones 

 

En total, 132 persones han participat de les activitats durant el 2013, de forma voluntària, 

malgrat no sempre han complert amb la seva voluntat i compromís.  

La constància i la dinàmica de continuïtat d’aquestes activitats formatives ha facilitat que 

siguin les pròpies persones beneficiàries del Banc de Queviures les que fan la demanda per 

assistir-hi, fent desaparèixer la sensació d’obligatorietat que s’observava els altres anys. 

S’ha fet un reconeixement a l’actitud i predisposició dels participants a les diferents activitats 

mitjançant un diploma d’assistència personalitzat.  
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Pel que fa a l’activitat de “Xerrem” hi van participar moltes persones amb ganes d’aprendre a 

parlar català i moltes d’elles van continuar assistint a l’activitat pel seu propi interès malgrat 

des de la formació només demanàvem 4 sessions. 

L’activitat del taller de cuina és l’única que s’ha repetit per a quatre grups de persones 

diferents ja que és una de les que té més èxit, tenint en compte que l’Escola Pia és qui  portava 

a terme la part pràctica i té molt adequat l’espai per a fer aquests tallers. 

La sessió teòrica enfocada a l’estalvi del consum energètic a l’hora de cuinar i les despeses 

alimentàries molt lligada a la part pràctica va anar a càrrec d’un professional de Creu Roja, 

oferint eines per l’estalvi amb les quals tots els participants van estar molt interessats. 

 

5. RECURSOS HUMANS 

Totes les entitats que signen el conveni, aporten capital humà: els tècnics, en relació a la gestió 

i els processos que se’n deriven, i els voluntaris de Càritas i Creu Roja que amb dedicació i 

fidelitat al projecte, són peça clau per preparar i distribuir els lots d’aliments el dia de 

l’entrega. 

La Comissió de seguiment del projecte la composen: 3 tècniques de l’Ajuntament, 2 

responsables de Creu Roja, 2 responsables de Càritas i 1 responsable de l’Escola Pia. 

El dia de l’entrega d’aliments, al Banc de Queviures hi conviuen voluntaris de Càritas, Creu 

Roja, l’ARMPA, i Fundació ATLAS, juntament amb els tècnics de l’Ajuntament i de Creu Roja. Un 

grup d’unes 10 persones, aproximadament, fa efectives les entregues. 

Des del mes de novembre, un grup més reduït de voluntaris i tècnics es troben els dimecres de 

12 a 14 al Banc de Queviures, on s’organitzen i recompten les recollides solidàries i es deixa a 

punt l’estoc pel dia d’entrega. 
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6. RECURSOS ECONÒMICS 

Donatius econòmics d’entitats i plataformes ciutadanes d’Igualada 

IGUALADA X IGUALADA (recollida 24/12/2012, 

entregada a Creu Roja el mes d’abril del 2013) 

 

2.325€ 

 

Invertits en 344 paquets de 

bolquers 

AL-PI-NISME Club Esportiu 120€ 
Invertits en 18 paquets de 

bolquers 

Subvenció de La Caixa 3.000€ 

Invertits en material 

d’emmagatzematge i 

transport 

Nòmines de 2 regidors de l’Ajuntament 

d’Igualada 
1.730€ Ampliació de pressupost 

Activitats a l’Octubre solidari 113€ Ampliació de pressupost 

TOTAL 7.288€ 

 

Aportació econòmica de l’Ajuntament al projecte: 

Compra de kits de suport social a Creu Roja 

(alimentació familiar i bolquers) 
6.739€  

Aportació a Creu Roja (transport i 

emmagatzematge) 
12.000€ 

Aportació a Càritas (aliment fresc i altres 

productes bàsics) 
34.520,36€ 

Manteniment de la infraestructura (neteja, 

alarmes, cambra frigorífica) 
1352,59€ 

Adequació d’una cambra de congelació del 

Mercat de la Masuca 
1183.09€ 

Manteniment programa informàtic 2904€ 

Cursos de formació 316€ 

Adhesius 303,71€ 

TOTAL 59.318,75€ 

L’Ajuntament d’Igualada també assumeix les despeses, dels subministraments dels espais que ocupa el 

Banc de Queviures i diversos materials consumibles, que no estan comptabilitzades en aquesta taula. 

Aportació econòmica de Creu Roja Anoia al projecte: 

Compra de kits de suport social 

(alimentació, neteja i bolquers) 
6.368,5€ 

TOTAL 6.368,5€ 
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7. TIPOLOGIA DELS ALIMENTS I PRODUCTES QUE COMPOSEN ELS LOTS 

Dels aliments i productes que tenim al Banc de Queviures, n’hi ha que els considerem bàsics i 

que sempre hi són presents en els lots, com ho són: arròs, pasta, verdura, fruita, llet, ous, 

iogurts, llegums, , oli, sabó, llaunes de tonyina i sardines, sucre, sal, galetes, farina, llauna de 

tomàquet, suc, hamburgueses. Com a productes infantils bàsics, sempre tenim llet infantil 1 i 

2, bolquers, tovalloletes i cereals infantils amb o sense gluten. Si manca qualsevol d’aquests 

aliments, l’Ajuntament ho compra. 

Hi ha altres aliments o productes que tenim i donem de forma esporàdica, depenent dels 

donatius, com són: cacau soluble, formatge, crema de verdures, natilles,pa, caldo, infusions, 

sabó de roba, sabó de plats, pasta de dents i raspall de dents, sopa de fideus, taronjada, 

llaunes de fruita amb almívar, raviolis de llauna,  xocolata, torrons, olives, cereals, productes 

d’higiene íntima femenina, xampú i acondicionador. 

Per altra banda, des del mes de març s’ha començat a implementar la mesura 6  del Pacte 

Social, que té l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de tots els usuaris del Banc de 

Queviures d’Igualada tenint en compte, les intoleràncies i al·lèrgies alimentàries, malalties 

cròniques, necessitats específiques; ampliar els lots  infantils amb productes imprescindibles 

com llet, bolquers, cereals, fruita i productes d’higiene; i incrementar l’aliment fresc que 

permeti una dieta sana i equilibrada. Actualment s’atenen, amb lots específics a persones que 

pateixen diabetis i que són al·lèrgics al gluten. S’ha incrementat el lot de nadons amb més 

bolquers i productes d’higiene i el lot infantil amb més llet. Per malaltia i/o disminució, 

s’incrementa qualsevol producte que per prescripció mèdica s’aconselli.Des del mes de maig 

també s’ha incrementat el producte fresc i és reparteixen hamburgueses. 

 

8. PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS 
 

Els aliments i productes de primera necessitat del Banc de Queviures provenen de: 

 

 El Pla d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea l’any 2013, ha donat 21.483 kg  

l’Ajuntament d’Igualada i 8.064 kg la Creu Roja Anoia, els quals s’han aportat íntegres 

al Banc de Queviures de la ciutat, hi ha hagut una disminució del 20,1% respecte la 

quantitat rebuda l’any 2012, en termes absoluts representen uns 7.500 kg d’aliments 

menys. Aquest Pla d’Ajuda té un futur incert, durant aquest any hem rebut notícies en 

tots sentits i no tenim la seguretat de la continuïtat d’aquesta important aportació. 

 La Fundació Banc dels Aliments, a través de Creu Roja Anoia, ens ha aportat aliments 

bàsics variats, el 2n dimarts de cada mes, un total de 18.126 kg durant l’any 2013. A 

través de la Fundació també hem rebut 20.840 kg de fruites i hortalisses que 

subvenciona la U.E si es destinen a altres usos al marge del mercat, com ara l’ajut 

humanitari, a fi d’estabilitzar els mercats i mantenir un nivell de rendibilitat pels 
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agricultors. (SERMA, Servei de Regulació de Mercats Agrícoles). El primer semestre de 

l’any ho rebíem un cop al mes i des del juny, ens arriba el primer i tercer dimecres del 

mes. 

 Les aportacions solidàries locals: 

 Creu Roja Anoia aporta productes d’higiene femenina, tovalloletes, bolquers, 

xampú, condicionador, crema hidratant, sabó de plats, sabó de roba, joguina 

infantil, un total de 1767 kg. 

 AMPA Escolàpies fa una recollida mensual a l’escola d’aliments i productes 

d’higiene, aportant 345 kg. 

 Campanya La fam no fa vacances, organitzada per la Fundació Banc dels Aliments, 

en la qual s’hi van acollir diverses entitats igualadines: l’Escola Municipal de Teatre 

La Tarima, Escola Municipal de Música, CEIP Dolors Martí, Equipament Polivalent 

de l’Anoia, SIAD, Espai d’Arts, AMPA del CEIP Ramón Castelltort, Escola Pia, 

Associació de veïns passatge de la Tossa, Grup de Mestres de l’Anoia, Escolàpies, 

Coral MIgtó, Llar Municipal d’Infants La Lluna, Grup de joves la Galleda de la 

Kaserna, Escola de música Acord’s, Unió Empresarial de l’Anoia i particulars. Que 

van organitzar activitats, durant el mes de juny i juliol,i, gràcies a les seves accions, 

s’han recollit uns 900 kg d’aliments destinats al Banc de Queviures. 

 La campanya Operació Quilo, organitzada conjuntament entre la cadena de 

supermercats Carrefour i el Banc dels Aliments, el mes de maig i octubre del 2013, 

ha proporcionant al Banc de Queviures 5.278 kg d’aliments no peribles com pasta, 

llet, arròs, llegums, oli i conserves. 

 Recollida de Convergència Democràtica en un acte de partit fet a Igualada on es va 

recollir 2500 kg de sal, sucre i llet. 

 Activitats en el marc de l’Octubre Solidari es van recollir 323 kg d’aliments. 

 El Gran Recapte d’Aliments, organitzat per la Fundació Banc dels Aliments amb la 

col·laboració d’alguns supermercats d’Igualada, va aconseguir recaptar 15.000 kg 

d’aliments bàsics destinats al Banc de Queviures. 

 Campanya de Nadal 2013, diverses entitats i establiments locals:  Iogurteria 

Llagurt, Mi Dulce Paco, Stikets, CAP Nord Igualada, Escola Pia, Els Pastorets 

d’Igualada, Escola Municipal de Música,La Caixa, Llar d’Infants La Rosella, Llar 

d’Infants la Ginesta, Saló de l’Infància, Cartrobox, Manipulats Estels, Ajuntament 

de Castellolí i particulars, han fet recollida d’aliments i productes d’higiene els 

mesos de novembre i desembre s’han recollit uns 3.265 Kg.  

 Càritas, a través de la recollida d’aliments que ha organitzat a les escoles del 

municipi, ha aportat 1900 kg d’aliments bàsics. 

 L’empresa igualadina Cosantex, ha proporcionat gratuïtament 20 armilles de 

treball, amb el logo del Banc de Queviures, pels voluntaris del projecte. 
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Resum dels quilos d’aliments i altres productes recollits al 2013 

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS I ALTRES 
PRODUCTES  

QUILOS 
RECOLLITS 

Pla d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea   29.547 kg 

Fundació Banc d’Aliments  18.126 kg 

SERMA (fruites i hortalisses)  20.840 kg 

 
68.513 kg 

Recollides solidàries locals: 
 Donatius Creu Roja Anoia 1.767 kg 

AMPA Ecolàpies 345 kg 

Campanya La fam no fa vacances  900 kg 

Campanya Operació Quilo  5.278 kg 

Recollida Convergència Democràtica 2.500 kg  

Recollida Octubre Solidari 323 kg  

Gran recapte d'Aliments 15.000 kg  

Campanya de Nadal 2013 3.265 kg  

 Recollida d’aliments a les Escoles - Càritas 1.900 kg  

 
32.378 kg 

 TOTAL 99.791 kg 

 

 Empreses que ens aporten els seus excedents: 

 Gust Àuria ens ha portat plates de menjar cuinat tres o quatre cops al mes. 

 Forn de Pa Jaume i Vicenç, ens ha donat el pa sobrant els dijous al matí, per 

poder-lo entregar el mateix dia. Aquesta col·laboració va començar el novembre 

del 2013. 

  Compres d’aliments bàsics quan en manquen: 

 Fruiteria: patates, cebes, pastanagues i pomes. 

 Supermercat: ous, iogurts, llet, llaunes, oli, llet infantil, ... i productes especials per 

persones amb  intoleràncies, al·lèrgies i/o malalties. 

 A baix preu a través de Creu Roja:, Kits de suport social d’alimentació familiar i 

bolquers. 

 

9. GESTIÓ INFORMÀTICA DE LES DADES 

Durant aquest any 2013, hem consolidat l’utilització del programa informàtic per prescriure el 

servei de Banc de Queviures a les famílies, des dels serveis socials municipals i Càritas, per 

gestionar l’estoc del magatzem on es reben els aliments,per  realitzar les entregues dels 

aliments a les famílies i extreure informació en forma d’estadístiques. 
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L’objectiu s’està complint i la valoració és positiva ja que ens facilita i agilitza la feina en el 

moment de la prescripció i de les entregues i poder conèixer en tot moment l’estoc del qual 

disposem, i compartint informació amb Càritas, evitem duplicitats. 

 

 

10.  VISUALITZACIÓ DEL PROJECTE 

Aquest any hem disposat d’uns adhesius que donem a totes les entitats, empreses, 

establiments, escoles... que col·laboren amb el Banc de Queviures, perquè és visualitzi la seva 

col·laboració solidària.  

 

 

 

 


