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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.  

Aquest any, hem engegat un procediment, amb el departament de Benestar Social i Família de 

la Generalitat de Catalunya, per inscriure el Banc de Queviures en el Registre d’Entitats, Serveis 

i Establiments Socials perquè esdevingui un recurs de la Cartera de Serveis Socials. Ens han 

demanat una memòria funcional del servei i hem rebut la visita d’una inspectora per constatar 

que el servei reuneix els requisits.  

FUNCIONAMENT 
Segons consta  en el conveni de col·laboració cada entitat i l’Ajuntament té unes funcions 

concretes: 

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 i aporta personal 

tècnic els dies d’entrega. 

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 recollides 

solidàries puntuals, també aporta voluntaris/es i un tècnic els dies d’entrega. 

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 i aporta voluntaris/es. 

L’Escola Pia ofereix les seves instal·lacions i personal, per fer formació, quan cal. 

També han elaborat una pàgina web del Banc de Queviures que ens permet visualitzar 

el projecte a través de la xarxa.  
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L’horari d’atenció a les famílies és de dimarts a dijous de 10 a 1 del migdia. Per facilitar les 

entregues i evitar cues, dividim l’horari en 6 franges de 30 minuts;  s’atenen un màxim de nou 

famílies en cada franja horària.  

Les famílies accedeixen al servei a través de les prescripcions que emet del tècnic de serveis 

socials o Càritas, i explica, als beneficiaris, el funcionament del Banc de Queviures. 

Cada prescripció al Banc de Queviures donarà dret a un màxim de 6 lots, a raó d’una entrega 

quinzenal. Un cop obtinguts els 6 primers lots, el tècnic de referència haurà de renovar la 

derivació de la família si s’escau.  

Quan les famílies arriben al servei, se’ls atén en la zona de recepció, on es demana al 

beneficiari que s’identifiqui, i a través del programa informàtic eQuàliment,  es comprova que 

la família té una entrega d’aliments activa en aquell dia, quants membres té la família, si hi ha 

algun nadó o infant menor de tres anys i si el beneficiari pateix algun problema de salut que 

haguem de tenir en compte en el moment de proporcionar-li els aliments.  

En aquest moment, les famílies fan una contribució econòmica de 1€ en cada entrega. A 

proposta del tècnic derivant i de manera excepcional, es podran atendre persones que 

participaran amb una quota 0 o gratuïtat, quan concorrin circumstàncies socials d’especial 

gravetat. 

Després de la verificació de les dades, un membre de la família beneficiària, sempre 

acompanyat per un voluntari, accedeix al supermercat. 

La confecció del lot que es dóna a cada família té una part de lot bàsic, que varia en funció del 

nombre de membres i lot per punts, que es confecciona a partir dels productes que la família 

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

família.  

Finalment, els beneficiaris passen per una zona de validació on es verifica a través del 

programa informàtic si han bescanviat correctament els punts per productes i l’usuari signa 

digitalment l’entrega dels productes. 

Des de la creació del servei, existeix una comissió  tècnica de seguiment  del projecte,  

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, revisar el funcionament i l’organització del servei de 

distribució d’aliments i elevar les propostes de millora, continuïtat o modificació del projecte 

que es considerin necessàries.  

POBLACIÓ DESTINATÀRIA 
Accedeixen al projecte els nuclis familiars empadronats al municipi d’Igualada que es troben 

en situació de precarietat econòmica i que tenen dificultats per cobrir adequadament les seves 

necessitats d’alimentació i higiene. 
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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 servei es fa a partir de la derivació dels 

serveis socials municipals, de forma directa, o a proposta del servei de primera acollida de 

Càritas, a través de l programa informàtic. 

TIPOLOGIA DE LES FAMÍLIES ATESES AL BANC DE QUEVIURES 

Durant el 2015 s’han fet 6866 repartiments, que han suposat un  increment d’un 51,5% en 

relació a l’any anterior, dada directament relacionada en la doble entrega mensual que fem a 

les famílies, des de l’octubre del 2014; hem atès a 612 famílies, amb un total de 1.812 

beneficiaris.  El promig mensual de famílies ateses durant el 2015 ha estat de 317, ha 

representat donar cobertura a una mitja de 989 persones, mensualment.  

Totes les gràfiques posteriors fan referència a les entregues que s’han efectuat, suposant un 

95,07% del total de prescripcions realitzades des dels Serveis socials; el 5% restant són 

absències no justificades.  

Famílies ateses l’any 2015 

 

Mitja mensual de famílies i persones beneficiàries ateses pel Banc de Queviures (2010-2015) 
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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 2014, han seguit augmentat, lleugerament,  els nuclis 

unifamiliars i  la resta de famílies s’han mantingut en un percentatge molt similar. 

Relació de famílies i el nombre d’entregues obtingudes l’any 2015 
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Edat i gènere dels menors d’edat beneficiaris del servei 

 

Com observem en els gràfic, hi ha més dones que homes beneficiaries del servei, en concret, 
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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 el dia de l’entrega. 

La Comissió de seguiment del projecte la composen: 2 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, FAP, 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 hem comptat amb 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. Han Col·laborat 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, el primer trimestre de l’any 2015. 

Comptem amb l’ajuda puntual del grup d’alumnes del Passapantalla, projecte de diversificació 

curricular, format per alumnes amb dificultats en l’aprenentatge que combinen les classes 

ordinàries amb tallers, part d’aquests tallers s’organitzen des del Pla d’Inclusió i Cohesió de 

l’Ajuntament, amb el suport d’un educador social; els alumnes del taller de fusteria, han 

arreglat alguns desperfectes a l’espai del Banc de Queviures i ens han fet un penjador, per ús 

dels voluntaris. Aquests alumnes també dediquen un dia a la setmana a cuidar l’hort ubicat a 

l’exterior del Banc de Queviures. 

Aquest any, s’han sumat a l’equip de voluntaris noies i noies del servei de formació laboral de 

la FAP. Des del mes novembre, cada dimarts al matí van al supermercat ALDI a recollir les 

minves, que porten al Banc de Queviures, on les pesen i col·loquen al prestatge. També ens 

ajuden en altres tasques com embossar o reomplir. 
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RECURSOS ECONÒMICS 

Donatius econòmics d’entitats d’Igualada al projecte 

Subvenció de La Caixa 11.306,46 € 

Invertits en millorar la 
l’adequació del magatzem i 
la  instal·lació elèctrica del 
local. 

Fundació Privada Mútua Igualadina 5.169,97 € 
Invertits en la compra d’un 
congelador, 200 pollastres i 
150 paquets de bolquers. 

TOTAL 16.476,43€ 

Aportació econòmica de l’Ajuntament al projecte 

Compra de bolquers a través de  Creu 
Roja  

8.677 € 

Aportació a Creu Roja en concepte de 
transport i emmagatzematge 

6.875,88 € 

Aportació a Creu Roja en concepte de 
suport tècnic 

8.228 € 

Aportació a Creu Roja en concepte de 
donatius  

267,3 € 

Aportació a Càritas per la compra 
d’aliment fresc i altres productes, el 
mes de gener. 

4.800 € 

Compra de fruita i verdura 15.026,65 € 

Compra d’altres productes bàsics 29.122,29 € 

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

487,86 € 

Armilles pels voluntaris 401,72 € 

Manteniment programa informàtic  3.300 € 

TOTAL 77.186,35 € 

 

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 2.892 € 

TOTAL 2.892 € 

 

Aportació econòmica dels usuaris del Banc de Queviures al projecte (gestionats per Càritas) 

Hamburgueses 3.432,43€ 

Despeses de manteniment 695€ 

Romanen de caixa 1004,57€ 

TOTAL 5.132€ 
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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 confecciona la família a partir dels productes que la 

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, els lots per nadons i  

infants fins a tres anys, que inclou bolquers, cereals infantils amb o sense gluten, llet infantil, 

potets i tovalloletes. 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. El tècnic de referència, en el moment de la prescripció 

especifica la problemàtica i/o malaltia de la persona; i actualment s’atenen, amb lots 

específics, a persones que pateixen diabetis, i també, persones celíaques. També per malaltia 

i/o disminució, s’incrementa qualsevol producte que per prescripció mèdica s’aconselli.  

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, es fa 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. Aquests aliments són exempts de punts. 

A través del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament d’Igualada, vam contactar amb el 

Supermercat Aldi (de l’estació de tren) i, des de finals del mes de novembre a través de 

diferents voluntaris, anem a recollir les minves que generen. Aquestes minves, són aliments i 

productes de tot tipus: iogurts, llet, sucs, llaunes, fruita, verdura, embotits,pa, pastes... , que 

caduquen el mateix dia o al cap de dos màxim o bé que l’embalatge  no està en bon estat. Els 

dies d’entrega al banc de Queviures, dimarts, dimecres i dijous, a primera hora, diferents 

voluntaris, van al supermercat a buscar aquestes minves, que porten al Banc de Queviures, 

pesem i exposem en una prestatgeria, perquè les famílies puguin escollir els productes que 

vulguin, exempts de punts. 
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Cada dia d’entrega podem repartir pa, gràcies als acords amb el forn Jaume i Vicenç i el forn 

Garnier, on anem un dia a la setmana a recollir els pans de ½ o de 1 kg, sense tallar. El pa està 

exempt de punts i tothom n’agafa. 

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS 

El Banc de Queviures té diverses fonts de proveïment d’aliments i productes de primera 

necessitat, que ens arriben com a donatius i altres que comprem.  

Donatius 

La Unió Europea ha substituït l’antic Programa d’Ajuda Alimentària, vinculat a la Política 

Agrària Comuna, per un fons de contingut més social, vinculat al Fons Social Europeu, Fons 

d’Ajuda Europea per les persones més desfavorides (FEAD). Des d’aquest programa ens 

arriben aliments com oli, arròs, llegum, cereals infantils,llaunes de tonyina, crema de verdures, 

galetes, mongetes verdes, llet, pasta, llaunes de tomàquet fregit, llet de continuació, potets 

infantils. Ha disminuït en un 17% respecte el què vam rebre l’any 2014. 

Des de la Fundació Banc dels Aliments, que en som beneficiaris  a través de Creu Roja Anoia, 

ens ha aportat aliments bàsics variats, el 2n dimarts de cada mes, i fruites i verdures 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. També 

organitza el Gran Recapte a finals de novembre, en el que han participat la majoria de 

supermercat d’Igualada. Ha augmentat en un 11% respecte el què vam rebre l’any 2014. 

El Banc de Queviures rep aliments que provenen d’iniciatives solidaries locals, algunes són 

fixes: 

Paradistes del Mercat de la Masuca aliments frescos de primera necessitat 

setmanalment. 

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

entregar el mateix dia.  

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

mateix dia. 

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

Supermercat Aldi, ens dóna el menjar que caduca el mateix dia o al cap de dos i que ja 

no pot vendre, tres dies a la setmana. Aquest acord va començar a finals de novembre 

d’aquest any. 

Altres aportacions són esporàdiques: 

Creu Roja Anoia aporta productes d’higiene femenina, lleixiu, mocadors de paper, 

xampú, condicionador de cabell, netejador de bany, sabó de plats, llet condensada, 

fuets, pernil dolç, gall d’indi, patates, melons, pa congelat.  

Gust Àuria ens ha portat plates de menjar cuinat durant el primer trimestre de l’any. 

No tenim els Quilos d’aliments comptabilitzats. 
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La campanya Operació Quilo, organitzada conjuntament entre la cadena de 

supermercats Carrefour i el Banc dels Aliments, el mes d’abril i maig del 2015, ha 

proporcionant aliments no peribles com pasta, llet, arròs, llegums, oli i conserves. 

L’empresa Paella d’Or ha aportat plates de macarrons i paelles congelades. 

Empresa Closa, ens ha donat, plates d’aletes de pollastre en tres ocasions, aquest any. 

Campanya de Nadal 2015, diverses entitats i establiments locals:  Club Bàsquet 

Igualada, , Stikets, Penya Blanc i Blava, Ajuntament de Castellolí, TIM Comarca, III 

Marató d’Aquafitness Solidari (organitzada pel Departament d’Esports), La Munich, 

Manufacturas AB i particulars, s’han recollit d’aliments i productes d’higiene els mesos 

de novembre i desembre. 

Càritas, a organitzat recollides solidàries d’ aliments i productes d’higiene a les escoles 

del municipi. 

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

esporàdicament durant el 2015 fent aportacions solidàries: Hípica la Tossa, Cap Nord 

d’Igualada, Kyoukai Budo Igualada, Institut Milà i Fontanals, ferreteria Jelou, Grup 

Escolta Jaume Caresmar, Kiosk el Viver del Rec, Escola Pia, Can Busqué, Penya Blau 

Grana, Gimnàs cal Font, Hotel Ciutat d’Igualada, Grup de Mestres de l’Anoia, Agència 

tributària, Estiuet (organitzat pel Departament de Joventut), Departament d’Esports i 

particulars, s’han recollit aliments i productes d’higiene durant tot l’any. 

Compres 

Setmanalment, es compra fuita i verdura (patates, cebes, pastanagues i pomes), 

hamburgueses  i altres aliments i productes bàsics com són: ous, iogurts, llet infantil, sabó,.. i 

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

També comprem bolquers, sempre en tenim en estoc. 

Resum dels quilos d’aliments i altres productes recollits al 2015 

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS I ALTRES 
PRODUCTES EN CONCEPTE DE DONATIU 

QUILOS RECOLLITS 

Pla d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea 38.329 kg 

Fundació Banc d’Aliments 41.870 kg 

SERMA (fruites i hortalisses) 22.477 kg 

Recollides solidàries locals:  

Donatius Creu Roja Anoia 2.673 kg 

Donatius Mercat de la Masuca 748 Kg 

Pa: Forn Jaume i Vicenç i Forn Garnier 1.100 Kg 

AMPA Escolàpies 280 kg 

 Supermercat Aldi 1.487 kg 

Campanya Operació Quilo Carrefour 8.302kg 

Campanya Nadal 2015 1.747 Kg 

Càritas recollida escoles 1.200 kg 

Closa (aletes pollastre) 315 kg 

Paella d’Or 510 kg 

Altres recollides 3.350 kg 

TOTAL 124.388 kg 
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PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS I ALTRES 
PRODUCTES COMPRATS 

QUILOS COMPRATS 

Fruita 27.566kg 

 
Supermercat 

13.623kg 

Carnisseria (hamburgueses de vedella) 379kg (4884 hamburgueses) 

Bolquers 2.640 kg 

TOTAL 44.208kg 

TOTAL DONATIUS I COMPRES 168.596 kg 

Hem rebut una quantitat similar d’aliment procedent de donatiu que l’any 2014, i s’ha 

augmentat en 6 tones l’aliment comprat. 

VISIBILITZACIÓ DEL PROJECTE 
Finalment, pensem que visibilitzar més el projecte, utilitzant les xarxes socials, com ara el 

facebook o twiter, ens permet 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, aquest any 2015 no 

l’hem utilitzat. 

Aquest any ens han vingut a conèixer alumnes del Milà i Fontanals, després de guanyar el 1r 

premi, de 500€, de decoració d’aparadors de la Mostra de Teatre, juntament amb la ferreteria 

Jellou, i de recollir diners en una parada de roses de Sant Jordi, ens van invertir els diners en 

sabó per rentar plats, sabó de cos, xampú i llet pels beneficiaris del Banc de Queviures. 

També van venir a interessar-se pel Banc de Queviures, alumnes de l’Escola Pia, que van 

recollir diners, amb els quals van comprar llet i sabó i ens van entregar. 

I l’escola d’estiu del restaurant Somiatruites d’Igualada, també va dedicar dos dies a conèixer 

el projecte i a conscienciar als seus alumnes de les conseqüències del malbaratament 

alimentari i de aprendre a realitzar receptes econòmiques. 

    

AVALUACIÓ  

Aquest any 2015, hem consolidat  els canvis iniciats l’octubre del 2014 en relació a les 

entregues quinzenals, al sistema de lots per punts, la concreció de la franja horària per fer la 

recollida i l’’aportació de l’euro, tot degudament recolzat pel sistema informàtic d’eQuàliment. 

Tècnicament, valorem positivament aquests canvis, que ens han ajudat evitar cues i esperes 
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innecessàries, que la persona sigui autònoma a l’hora d’escollir tot els productes que necessiti, 

que s’enduguin més productes frescos, que el beneficiari és corresponsabilitzi i valori el servei, 

a través de l’aportació econòmica i aconseguir establir una relació més propera i 

d’acompanyament entre els beneficiaris i els voluntaris. 

Per part dels voluntaris, 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. 

Per part dels beneficiaris, pensem que en la majoria dels casos estan contents amb els canvis, 

fent ús de la seva llibertat d’escollir els aliments i productes i no haver de patir cues.  

Aquestes millores ens esperonen a seguir millorant la metodologia i amb ganes de promoure 

l’autonomia dels beneficiaris i possibilitar que puguin entrar al Banc de Queviures sense 

l’acompanyament d’un voluntari, quan no sigui necessari. 

Hem de deixar palès també, que 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. 

Un altre aspecte que teníem pendent a treballar, és establir contactes i gestionar un sistema 

de recollida dels excedents d’alguns dels supermercats de la ciutat. A través del departament 

de medi Ambient de l’Ajuntament, hem contactat amb el supermercat ALDI de l’estació, i el 

mes de novembre, vam començar a anar-hi tots els dies d’entrega (tres dies a la setmana), 

abans d’obrir el Banc, per poder repartir els productes el mateix dia que els recollíem, ja que la 

majoria, són aliments de caducitat curta. L’experiència i valoració és positiva, recollim una 

mitjana de 170 kg cada setmana que oferim als beneficiaris del banc com a productes amb 

puntuació 0.  

Però veiem la dificultat de poder assumir les minves d’altres supermercats, ja que no ens 

semblaria adequat omplir el carro quinzenal amb productes apunt de caducar; i la logística de 

recollida, que actualment fem entre voluntaris i tècnics, també seria complicada d’articular. 

Tot i així, hauríem de seguir explorant aquesta via i evitar que els supermercats llencin aquests 

aliments que encara es poden menjar. 

El Banc de Queviures, continua gaudint d’un gran equip de voluntaris, format per més de 30 

persones, que dediquen algunes hores del seu temps a ajudar a fer funcionar el Banc els dies 

d’entrega.  Aquest any és va convidar al voluntaris del Banc de Queviures a participar en un 

curs de 12 hores, el mes d’octubre,  organitzat per la Fundació Sociocultural ATLAS, Iniciació al 
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voluntariat, oferint eines, compartint experiències i encoratjant-los a seguir en aquesta tasca 

solidària.  

Volem destacar la resposta solidària de la ciutat d’Igualada, d’entitats, comerços i particulars, 

aportant suport econòmic, menjar o altres productes, i ajudant-nos a sensibilitzar a tota la 

ciutadania de la situació de vulnerabilitat que viuen alguns dels nostres veïns. Aquest any, el 

grup escolta Jaume Caresmar, ens va fer viure una jornada especialment emotiva, quan el mes 

de maig, van reunir a nens i nenes del CAU i a les seves famílies i van pintar una paret de 

l’exterior del Banc de Queviures, dignificant-ne l’espai. 

       

També el projecte que s’ha iniciat en l’hort, ha millorat l’entorn, a part aporta aliments frescos 

al Banc.  

          

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. 

En relació al proveïment d’aliments, som coneixedors de la continuïtat del Fons d’Ajuda 

Europea per les persones més desfavorides (FEAD), que l’any passat semblava tenir un futur 

incert, i tot i la important aportació d’aliments bàsics que ens fan, agrairíem que ens 

consultessin quins productes necessitem, perquè ens ha costat molt, per exemple, poder 

donar tot el llegum que ens han entregat, el qual hem repartit entre escoles, residències d’avis, 

hospital,... perquè només amb el consum de les famílies no l’haguérem pogut assumir.  
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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 s’informi 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.                     

    



 


