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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 es va fer un nou conveni el mes de desembre del 2013, ja que 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 i altres productes, 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 i altres productes, 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. 

El Banc de Queviures 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. Des del mes 

d’ octubre del 2013 també disposem d’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. 

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. 

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

aquest any 2014, personal i alumnes de l’Escola Pia han acabat l’elaboració d’una pàgina web 

del Banc de Queviures que ens permet visualitzar el projecte a través de la xarxa.  
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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 2014.  

CANVIS 

La població que atenem ha anat augmentant, també el temps d’espera dels usuaris per accedir 

al servei i les cues que es generen el mateix dia de l’entrega. Tots aquests indicadors i 

reflexionar en la possibilitat que la mateixa persona pugui escollir els productes que necessiti, 

ens va motivar a provocar un gran canvi en la metodologia d’entrega dels aliments, aplicats 

des del mes d’octubre del 2014, però pensats i dissenyats durant uns quants mesos abans. 

La confecció del lot que es dóna a cada família té una part de lot bàsic, les quantitats varien en 

funció del nombre de membres; i una altra part que és el lot per punts, que es confecciona a 

partir dels productes que la família elegeix en funció de les seves preferències i necessitats 

bescanviant els punts dels que disposa, que varien segons el nombre de membres de la família.  

A banda, es continua mantenint el lot infantil exempt de punts, per a nadons de fins a 3 anys. 

Les entregues, per part de les famílies, es fan quinzenalment de manera que tenen la 

possibilitat de rebre més aliments frescos i, alhora, han de carregar menys volum de productes 

fins a la seva llar en cada viatge. Això implica doblar les entregues que es feien fins aleshores, 

arribant a un 670 lliuraments al mes. Per a assumir aquesta nova freqüència, el Banc obre tres 

dies a la setmana, els dimarts, dimecres i dijous, de 10 a 1 del matí.  

Les famílies hauran de complir amb l’horari acordat amb el tècnic de serveis socials en el 

moment de la prescripció, el qual hem dividit en sis franges de 30 minuts, i així evitem cues i 

esperes innecessàries. 

La confecció del lot que es dóna a cada família té una part de lot bàsic, les quantitats varien en 

funció del nombre de membres; i una altra part que és el lot per punts, que es confecciona a 

partir dels productes que la família elegeix en funció de les seves preferències i necessitats 

bescanviant els punts dels que disposa, que varien segons el nombre de membres de la família.  

A banda, es continua mantenint el lot infantil exempt de punts, per a nadons de fins a 2 anys. 

Aquest nou sistema ha fet remodelar la distribució de l’espai del Banc de Queviures, que ha 

estat adequat com si fos un supermercat. Un membre de la família usuària, acompanyat per un 

voluntari, hi accedeix, tria els productes que desitja i els canvia pels punts que disposa. 

Les famílies adquireixen el compromís de contribuir amb 1 euro per cada lliurament, que es 

destinaran després a la compra d’aliments i productes d’higiene per al mateix Banc que no es 

reben habitualment per donacions. 
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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.  

TIPOLOGIA DE LES FAMÍLIES ATESES AL BANC DE QUEVIURES 

Durant el 2014 s’han fet 4.532 repartiments, que han suposat un  increment d’un 38,2% en 

relació a l’any anterior; hem atès a 644 famílies, amb un total de 1.878 beneficiaris. Aquest 

augment ha sigut progressiu, passant d’atendre a 288 famílies el mes de gener a 335 el mes de 

desembre. El promig mensual de famílies ateses durant el 2014 ha estat de 312, ha 

representat donar cobertura a una mitja de 958 persones, mensualment.  

Totes les gràfiques posteriors fan referència a les famílies que han recollit l’entrega/-ues, 

suposant un 95,6% i no a la totalitat de famílies a les que, des de Servei socials, s’ha prescrit i 

donat accés al servei del Banc de Queviures.  

Famílies ateses l’any 2014 

 
 

Mitja mensual de famílies i persones beneficiàries ateses pel Banc de Queviures (2010-2014) 
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Tipologia de famílies segons el nombre de membres de la unitat familiar l’any 2014 

 

En comparació a les famílies ateses l’any 2013, han augmentat els nuclis unifamiliars i han 

disminuït les famílies de 6, 7 i 8 membres. 

 

Relació de famílies i el nombre d’entregues obtingudes l’any 2014 

 
 

Segons la problemàtica de la família, s’utilitza el servei puntualment o de manera més crònica. 

A la gràfica s’observa un 27,8% de famílies han utilitzat el servei d’una manera més freqüent, 

amb més d’11 entregues l’any. Però també hi ha un repunt important en famílies que utilitzen 

el servei més esporàdicament, menys de 4 vegades l’any, que representen un 35,4%. 
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Edat i gènere dels beneficiaris del servei 

             

 

Edat i gènere dels menors d’edat beneficiaris del servei 

 
 

Com observem en els gràfic, hi ha paritat de gènere. Un 38,2% de la població que atenem són 

menors de 18 anys, en nombres absoluts són 719 dels 1.878 beneficiaris. Hem atès un total de 

128 nens fins a 2 anys amb el lot infantil. 

RECURSOS FORMATIUS 
L’any 2014, s’han organitzat tallers de formació continuada pels usuaris del Banc de Queviures. 

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

d’una tasca educativa i facilitadora d’eines. Un total de 70 persones  han participat d’algun 

dels tallers o xerrades que s’han fet al llarg de l’any de forma voluntària. 

Del total, 8 persones han participat a més d’un taller o xerrada, la qual cosa cal valorar i 

reforçar ja que fa evident l’ interés per l’aprenentatge.  S’ha fet un reconeixement a l’actitud i 

predisposició dels participants a les diferents activitats mitjançant un diploma d’assistència 

personalitzat i també se’ls ha recompensat amb un kit d’higiene. 

Taller d’iniciació a la costura (dividit en 3 sessions de costura i una sessió de planxa) 

Conductor grup: voluntàries de Càritas durant gener i febrer 2014. 

Assistència: 9 persones participen del taller, 6 persones hi van les 3 sessions, 3 persones van a  

1 sessió. 
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 Xerrada sobre alimentació infantil i higiene personal - 0-3 anys 

Conductor grup: infermera de l’Àrea Bàsica, març 2014. 

Assistència: 11 persones participen de la xerrada. 

 Xerrada de seguretat alimentària  

Conductor grup: mestre Escola Pia, març 2014. 

Assistència: 10 persones participen de la xerrada. 

Tràmits per Internet (metge, SOC, Webs,...)  

Conductor grup: tècnic Espai Cívic Centre, juny 2014. 

Assistència: 9 persones participen de la xerrada. 

Taller de cuina  a l’Escola Pia (3 sessions per 3 grups diferents) 

Conductor grup: mestre Escola Pia, durant el novembre 2014. 

Assistència: 31 persones participen de la xerrada. 

Aquest any també vam fer formació pels voluntaris, a través de l’Agència de Salut Pública del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, es va presentar la Guia de  pràctiques 

correctes d’higiene per a l’aprofitament segur del menjar,  incloent informació sobre  dates 

de  consum preferent, caducitat,  conservació dels aliments i etiquetatge.  

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 Sociocultural ATLAS, juntament amb els tècnics de l’Ajuntament i de 

Creu Roja. Un grup d’unes 10 persones, aproximadament, fa efectives les entregues. Comptem 

amb un equip d’uns 25 voluntaris, distribuïts entre els diferents dies  d’entrega, amb un gran  

compromís amb el projecte. 

També comptem els joves del projecte Jove, aprèn i participa, impulsat des dels Departaments 

de Joventut, Serveis Socials i Ensenyament de l’Ajuntament d’Igualada, centrat en els  joves 

que han estat sancionats amb la privació temporal del dret d’assistència al seu centre 

educatiu. Col·laboren al Banc de Queviures, realitzant tasques organització de palets, 

distribució dels aliments, neteja del mobiliari d’emmagatzematge, en el mateix servei del Banc 

de Queviures. 
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RECURSOS ECONÒMICS 

Donatius econòmics d’entitats d’Igualada 

Rotary Club Igualada 8.745€ 
Invertits en alimentació i 

productes d’higiene infantil 

Concert  dels Messengers 3.556€ 
Invertits en la compra de 

productes bàsics 

Subvenció de La Caixa 3.000€ 
Invertits en el programa 

informàtic (migració de dades) i 
material  d’emmagatzematge 

AMPA Llar d’infants La Ginesta 2.146,30€ Invertits en bolquers 

TOTAL 17.447.30€ 

Aportació econòmica de l’Ajuntament al projecte 

Compra de bolquers a través de  Creu Roja  3.726€ 

Aportació a Creu Roja en concepte de transport 
i emmagatzematge 

4.628,25€ 

Aportació a Creu Roja en concepte de suport 
tècnic 

7.260€ 

Aportació a Creu Roja en concepte de donatius i 
altres productes 

205,10€ 

Aportació a Càritas (aliment fresc i altres 
productes bàsics) 

40.658,30€ 

Compra Àrea de Guissona 2.795,75 € 

Descodificador codi barres 87,65€ 

Manteniment de la infraestructura (neteja, 
alarmes, cambra frigorífica) 

2.013,07€ 

Armilles pels voluntaris 358,64€ 

Manteniment programa informàtic i innovació a 
lots per punts 

5.082€ 

Adequació de l’espai (tancament finestres, 
carrets, prestatgeries, material 
d’emmagatzematge) 

4.812,74€ 

Impressora 109€ 

TOTAL 69.724,43€ 

L’Ajuntament d’Igualada també assumeix les despeses, dels subministraments de l’espai 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 bolquers 2.585,25€ 

TOTAL 2.585,25€ 

 

Aportació econòmica dels usuaris del Banc de Queviures al projecte 

Octubre 405€ 

Novembre 544,40€ 

Desembre 550€ 

TOTAL 1.499,40€ 
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ALIMENTS I PRODUCTES 

TIPOLOGIA DELS ALIMENTS I PRODUCTES QUE COMPOSEN ELS LOTS 

La confecció del lot que es dóna a cada família té una part de lot bàsic, que inclou arròs, pasta, 

llegums, oli, fruita i verdura en unes quantitats que varien en funció del nombre de membres; i 

una altra part que és el lot per punts, que es confecciona a partir dels productes que la família 

elegeix en funció de les seves preferències i necessitats bescanviant els punts dels que disposa, 

que varien segons el nombre de membres de la família. Aquests seran, per exemple, llet, sucre, 

sal, galetes, sopa, cereals, farina, ous, formatge, iogurts, fruita en conserva, sabó de plats, sabó 

de roba, sabó de cos, pasta de dents, raspall de dents, hamburgueses, conserves de peix, 

productes d’higiene femenina, llaunes de tomàquet, xocolata,... i altres que ens puguin arribar 

de forma esporàdica. A banda, es continua mantenint exempt de punts, que inclou bolquers, 

cereals infantils amb o sense gluten, llet infantil, potets i tovalloletes per a nadons de fins a 2 

anys. Si manca qualsevol producte del lot bàsic o del lot de nadons l’Ajuntament ho compra. 

Per altra banda, tenim 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. Actualment s’atenen, amb lots específics, a persones que 

pateixen diabetis, i també, persones celíaques. Per malaltia i/o disminució, s’incrementa 

qualsevol producte que per prescripció mèdica s’aconselli.  

El mes de febrer del 2014, gràcies a l’acord de col·laboració entre de l’Associació de Botiguers 

del Mercat de la Masuca i el Banc de Queviures, amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i el 

Grup Escolta Jaume Caresmar, s’ iniciar una recollida de donacions dels paradistes i clients tots 

els dissabtes el migdia. Aquesta recollida la realitzen, voluntàriament, els Trucs del CAU, 

l’emmagatzemen al congelador que el Banc de Queviures disposa al Mercat i durant la 

setmana següent es reparteix. Aquesta col·laboració ha permès que els usuaris del Banc de 

Queviures hagin rebut aliments frescos de primera necessitat, com ara fruites i verdures, 

llegums, carn de tot tipus, peix, embotits i pasta, entre d’altres. Aliments bàsics molt apreciats 

i valorats pels beneficiaris d’aquest servei.  

 

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 2014, ha donat 34.712,20kg  

l’Ajuntament d’Igualada i  11.967,76kg la Creu Roja Anoia, els quals s’han aportat 

íntegres al Banc de Queviures de la ciutat, hi ha hagut un augment del  58% respecte la 

quantitat rebuda l’any 2013, en termes absoluts representen uns 17.133kg d’aliments 

més.  
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 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 37.220kg durant l’any 2014, en 

els quals s’inclou, els quilos d’aliments obtinguts en la campanya del Gran Recapte. A 

través de la Fundació també hem rebut 20.705kg 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 

agricultors (SERMA, Servei de Regulació de Mercats Agrícoles), ens arriba el segon i 

tercer dimecres del mes. hi ha hagut un augment del  48% respecte la quantitat 

rebuda l’any 2013, en termes absoluts representen uns 18.959kg d’aliments. 

 Les aportacions solidàries locals: 

o Aportacions fixes: 

 Paradistes del Mercat de la Masuca aliments frescos de primera necessitat 

setmanalment, arribant als 1.055Kg. 

 Forn de Pa Jaume i Vicenç, ens  dóna el pa sobrant els dijous al matí, per poder-lo 

entregar el mateix dia, un total de 600kg.  

 Forn Garnier, ens dóna el pa sobrant els dimecres el matí, per poder-lo entregar el 

mateix dia, aquesta col·laboració ha començat el mes d’octubre d’aquest any, un 

total de 100kg. 

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

d’higiene, aportant 381kg. 

 Gust Àuria ens ha portat plates de menjar cuinat tres o quatre cops al mes. No 

tenim els Quilos d’aliments comptabilitzats. 

o  Aportacions esporàdiques: 

 Creu Roja Anoia aporta productes d’higiene femenina, paper higiènic, llet infantil 

1, potets infantils, bolquers,sucs, sabó de plats, sabó de roba de 2.051kg. 

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

durant el mes de juny i juliol, en la qual s’hi van acollir diverses entitats 

igualadines: Penya Blanc i Blava d’Igualada, Club Bàsquet Igualada, Restaurant les 

Olles, Pastisseria Pla, EGAN, Associació Barri Set Camins, Clínica Sant Josep, Oficina 

d’Hisenda, Fundació Privada Àuria, Centre Arian, Hospital de Dia Sant Jordi, 

Residència Pare Vilaseca, Pisos ViuB1 i ViuB2, CAP Urbà, CAP Nord, Clínica Sant 

Josep, Casal del Passeig, Rotary Club Igualada, Hospital d’Igualada, particulars i 

Equipaments Municipals. S’han recollit uns 1.700kg 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 d’abril i maig del 2014, ha 

proporcionant al Banc de Queviures 3.248 kg d’aliments no peribles com pasta, 

llet, arròs, llegums, oli i conserves. 

 Campanya de Nadal 2014, diverses entitats i establiments locals:  Club Bàsquet 

Igualada, Fundació Privada Àuria, Igualada Vòlei Club, Supermercat Ros, Stikets, 

CAP Nord Igualada, La Munich, Associació Nou Quitxalles, escola Montclar, Centre 
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Obert Municipal, Saló de l’ Infància han fet recollida d’aliments i productes 

d’higiene els mesos de novembre i desembre s’han recollit uns 3.636Kg.  

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

municipi, ha aportat 1.912kg d’aliments bàsics. 

 Altres recollides solidàries, diverses entitats, equipaments i particulars, participen 

esporàdicament durant el 2014 fent aportacions solidàries: Okey Food Creps, Grup 

de teatre La Brillante, Grup Escolta Torxa, Grup Escolta Jaume Caresmar, Ñaming, 

Kyoukai Budo Igualada, Escola Pia Igualada, La Munich, Closa i fills, Igualada Urban 

Running Night Show, Ateneu Igualadí, Estiuet Municipal, Cap Nord Igualada, Escola 

Mestral i particulars. Aportant uns 4.900kg d’aliments bàsics. 

 Aliments bàsics comprats: 

 Fruiteria: patates, cebes, pastanagues i pomes. 

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

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

 Carnisseria: hamburgueses 

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

bolquers. 

Resum dels quilos d’aliments i altres productes recollits al 2014 

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS I ALTRES 
PRODUCTES EN CONCEPTE DE DONATIU 

QUILOS RECOLLITS 

Pla d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea 46.679,96 kg 

Fundació Banc d’Aliments 37.220 kg 

SERMA (fruites i hortalisses) 20.705 kg 

Recollides solidàries locals:  

Donatius Creu Roja Anoia 2.051 kg 

Donatius Mercat de la Masuca 1.055 Kg 

Pa: Forn Jaume i Vicenç i Forn Garnier 700 Kg 

AMPA Escolàpies 381 kg 

Campanya La fam no fa vacances 1.700 kg 

Campanya Operació Quilo 3.248 kg 

Campanya Nadal 2014 3.636 Kg 

Càritas recollida escoles 1.912 kg 

Altres recollides 4.900 kg 

 124.187,96 kg 

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS I ALTRES 
PRODUCTES EN CONCEPTE DE DONATIU 

QUILOS COMPRATS 

Fruita 26.824 kg 

Supermercat 7.337 kg 

Carnisseria 325,44 kg 

Bolquers 1.384 kg 

Altres 2.339 Kg 

 38.209,44 kg 

TOTAL 162.397,4 kg 

 

Hi ha hagut un augment de quasi 25 tones d’aliment de donatiu respecte l’any passat. 
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AVALUACIÓ 
Les comissions de seguiment ens permeten un treball conjunt entre entitats i administració 

per tirar endavant el Banc de Queviures. Després d’haver signat un conveni nou de 

col·laboració, a finals del 2013, el compromís adquirit per part de tots  ens permet anar més 

enllà de sumar esforços, fent gran un recurs que dóna resposta a la situació de vulnerabilitat 

econòmica de famílies igualadines i que absorbeix la solidaritat local de manera àgil, fent-la 

arribar ràpidament al Banc de Queviures. 

Volem destacar la resposta solidària de la ciutat d’Igualada, sobretot en èpoques de Nadal, o 

en la campanya d’estiu. Algunes recollides solidàries han sigut especialment emotives, com la 

cadena humana solidària que van realitzar els alumnes de l'Escola Pia d'Igualada, on van 

participar des dels més petits de P0, fins als més grans de batxillerat, que es van anar passant 

aliment per aliment, de mà en mà des de l'escola fins al Banc de Queviures. Van aconseguir 

recollir 1.125 kg d'aliments.  

 

          
 

També volem destacar el voluntariat que 

ha realitzat el grup escolta Jaume Caresmar 

que, per una banda, han recollit les 

mimbes dels paradistes del Mercat de la 

Masuca, cada dissabte, aconseguint 1055kg 

de producte fresc i per l’altra, han 

organitzat una macarronada solidària, i  

que s’han volgut implicar al projecte fent 

una recollida d’aliments en un dinar 

solidari i durant els mesos d’abril, maig i 

juny van muntar un punt d’intercanvi 

d’aliments, amb l’objectiu d’intercanviar 

pasta i arròs, ja que el Banc de Queviures 

en rep grans quantitats, per altres aliments 

i productes higiene també necessaris. 
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En relació al proveïment d’aliments hi ha vàries coses a millorar: el Pla d’Ajuda Alimentària de 

la Unió Europea té futur incert, durant aquest any hem rebut notícies en tots sentits i no tenim 

la seguretat de la continuïtat d’aquesta important aportació. Comptem amb l’arribada de 

l’última fase del 2014 durant l’any 2015. 

Respecte la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona valorem diversos aspectes que caldria 

millorar, no tots els aliments que rebem són de primera necessitat, ens han entregat molts 

quilos de xocolatines i altres productes que no conviden a portar una dieta sana, tot i que està 

bé poder oferir algun d’aquests productes, però és excessiu la quantitat que ens arriba, i que 

ens m’implica èticament. També ens han arribat productes caducats o bé amb una duració 

molt curta, o fruita en mal estat, que ens ha obligat, en ocasions, repartir una quantitat 

exagerada d’algun aliment o bé haver-lo de llençar. També volem fer un incís en la campanya 

del Gran recapte que la FBA lidera, ja que sabem que no tot el què es recull a Igualada arriba al 

Banc de Queviures de la ciutat, i pensem que seria just per totes les persones que hi 

col·laboren, aportant aliments, que és digui la veritat sobre el destí dels aliments que es 

recullen, ja que la solidaritat es fa més generosa quan pensem que els receptors són 

conciutadans. Ha través de Creu Roja Anoia fem arribar les nostres queixes de totes aquestes 

incidències que han anat passat al llarg de l’any.  

Un altre aspecte a treballar és amb els supermercats de la ciutat, establir contactes i gestionar 

un sistema de recollida dels excedents d’aquests establiments, intentem aconseguir el màxim 

de donatius per poder tenir quantitat i diversitat d’aliments i productes, però ens cal més feina 

de prospecció d’empreses. En aquests moments, obrint tres dies a la setmana podríem assumir 

productes de caducitat curta. 

Valorem positivament, els canvis en la metodologia d’entrega: en el sistema de lots per punts, 

els beneficiaris poden escollir els productes que més necessiten; les dues entregues al mes 

permet que  s’enduguin més productes frescos; la concreció de la franja horària en la recollida 

dels aliments evita cues i esperes innecessàries; a través de l’aportació econòmica aconseguim 

la corresponsabilitat del beneficiari i comprar més aliments i productes pel Banc de Queviures, 

pensàvem que seria més complicada l’acceptació d’aquesta mesura, però un 95% dels 

beneficiaris la compleixen, la tècnica referent de serveis socials,  té l’opció de eximir al 

beneficiari de l’aportació econòmica, si així ho valora. 

La flexibilitat que provoca el nou sistema a l’hora d’escollir els productes, dificulta saber amb 

exactitud els productes que hem de comprar, ja que els beneficiaris no segueixen sempre el 

mateix patró de recollida i en algunes ocasions se’ns han acabat alguns productes bàsics com 

ous, hamburgueses, tonyina, que ha provocat algunes queixes. Tampoc podem ser 

estrictament equitatius amb alguns productes com per exemple les aportacions del mercat, ja 

que cada setmana, la quantitat i els aliments que rebem són diferents, i tot i que no repartim 

els aliments que provenen del mercat el mateix dia de la setmana ni la mateixa hora, no 

arriben a tothom. Això pot provocar que el beneficiari intueixi que segons quin dia obtenen 

més productes que un altre. 
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Per part del voluntari, la valoració també és positiva, poden atendre a les persones amb més 

tranquil·litat i dedicant-li un espai d’interrelació, mentre el beneficiari elegeix els productes, 

amb el suport del voluntari. 

A principis de juny des de serveis socials vam voler visibilitar la feina que fan els voluntaris a 

diferents projectes, un gran gruix dels quals són voluntaris del Banc de Queviures.  Vam 

organitzar un acte de reconeixement als voluntaris i a les entitats que ens els proporcionen, 

unes quaranta persones es van aplegar per tal de compartir les bones experiències viscudes en  

aquest curs. En l’acte es va comptar amb la presència de Joan Torras que va agrair a les 

entitats i als seus voluntaris la tasca de suport que ha fet possible que es consolidin i creixin 

iniciatives impulsades des de l’Ajuntament com: acompanyaments a persones vulnerables, 

Aula d’Alfabetització, Banc de Queviures, Centres Oberts, Estudi Assistit al Gabriel Castellà, 

Passa Pantalla, Reforç Escolar i Xerrem en Català. Les entitats que nodreixen actualment, de 

voluntaris, els projectes impulsats des de Serveis Socials són: Càritas, Creu Roja, Fundació 

Sociocultural Atlas, Club Social Aidar i Agrupament Escolta Jaume Caresmar. 

                     

També volem fer referència en aquest apartat a la formació que reben els beneficiaris del Banc 

de Queviures. Des de Serveis socials de l’Ajuntament valorem la necessitat de desenvolupar un 

programa de formació global per a tots els usuaris del servei i no vincular la formació a un 

recurs en concret. Veurem com s’entoma aquest tema durant l’any 2015. 

Finalment, pensem que hem de visibilitzar més el projecte, utilitzant les xarxes socials, com ara 

el facebook, que ens permetrà una relació més directe i freqüent amb la ciutadania en general. 

La pàgina web, no té molt ressó i és més difícil que la gent hi accedeixi. 

El dinamisme del projecte demana una implicació i dedicació important de tots els tècnics i 

voluntaris que hi treballem in situ, sabem que hi ha aspectes a millorar, però el projecte 

motiva i sempre tenim ganes de millorar. 


