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ANTECEDENTS 

A l’any 2009, en un moment de greu crisi econòmica, els serveis socials bàsics i les entitats 
assistencials del tercer sector es veuen especialment afectades per un boom de persones que 
acudeixen demanant suport econòmic i que no veuen cobertes les seves necessitats bàsiques. 
En aquest context, sorgeix aquest projecte per tal de donar una resposta ràpida i garantir la 
cobertura de les esmentades necessitats.  

L’Ajuntament d’Igualada va adequar, a nivell higiènic i sanitari, una part de l’espai de l’antic 
Hospital. Actualment, a més de facilitar i mantenir l’espai, a nivell tècnic vetlla per l’òptim 
funcionament del banc fent-ne el seguiment directe de tota la gestió.  

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

Des dels Serveis Socials Bàsics i des de Caritas es deriven els usuaris, evitant d’aquesta manera  
les duplicitats.   

Els voluntaris provenen de Caritas, de Creu Roja i de l’ARMPA. 

El projecte té sentit dins la xarxa d’entitats de la ciutat i dona potencialitat als seus recursos 
tant humans com tècnics i econòmics.  

 

OBJECTIUS  

- Donar resposta a la situació de demanda creixent que es fa als serveis socials i a les 
entitats del tercer sector. 

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

- Canalitzar les fonts de proveïment que cada entitat disposa, per un banc comú. 

- 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, Caritas Arxiprestal Anoia-Segarra i Escola Pia d’Igualada i el Departament de 
Salut i Acció Social de l’Ajuntament, 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 voluntaris.  

Es constitueix una comissió de seguiment amb la funció de fer el seguiment del projecte com a 
espai d’avaluació continuada. Durant el 2010 la Comissió s’ha reunit amb una freqüència 
trimestral 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 social.  

Els professionals de 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: 

 3 Creu Roja 

 4 ARMPA 

 3 Caritas 

- Tècnics: 

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

 1 Tècnic de Creu Roja 

 1 Tècnic del Club Social Aidar 

 2 Tècnics de l’Ajuntament 
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2010: 

 
 

Despeses Ingressos 

 
Infraestructura 

 
5.605,30€ 

 

 
Aliments i productes a través 
de Creu Roja (bolquers, oli) 

 
44.532,58€ 

 

 
Alimentació a través de 
Càritas (SuperMas i verdura) 

 
28.143,09€ 

 

 
Obra Social La Caixa 

  
5.585,00€  

 
Diputació de Barcelona. 
Mesures de crisi 

  
49.400,00€ 

 
Aportació municipal 

  
23.295,97€ 

 
TOTALS 

 
78.280,97€ 

 
78.280,97€ 
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TOTAL DE FAMÍLIES I PERSONES BENEFICIARIES DURANT EL 2010 

Durant el 2010 s’han fet 2.107 repartiments. 

El promig mensual de famílies ateses durant el 2010 ha estat de 176. Ha representat donar 

cobertura a 540 persones mensualment.  

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 163 523  Juliol 120 383 

Febrer 211 660  Agost 135 425 

Març 210 617  Setembre 164 480 

Abril 167 495  Octubre 158 494 

Maig 198 615  Novembre 196 592 

Juny 191 612  Desembre 194 584 
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TIPUS DE FAMÍLIES, USUARIES DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS MUNICIPALS1, SEGONS EL 

NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 

 

 

Nombre de membres Total famílies % sobre el total 

1 membre 62 21% 

2 membres 48 17% 

3 membres 61 21% 

4 membres 58 20% 

5 membres 36 12% 

6 membres 14 5% 

7 membres 9 3% 

8 membres 1 0,3% 

Total 289 100% 

 

Des dels Serveis Socials Bàsics s’ha donat cobertura a un total de 289 famílies diferents. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Per aquest any 2010 només hem pogut comptar amb les dades dels Serveis Socials Bàsics Municipals. 
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TEMPS DE PERMANÈNCIA EN EL BANC2 

 

 

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 repartiments3 l’any. 

 

Nombre de repartiments Total famílies % sobre el total 

1 cistella 57 20% 

2 cistelles 61 21% 

3 44 15% 

4 33 11% 

5 23 8% 

6 15 5% 

7 17 6% 

8 9 3,2% 

9 8 3% 

10 7 2,4% 

11 11 4% 

12 4 1,4% 

 

 

                                                           
2
 Persones usuàries de Serveis Socials Bàsics Municipals 

3
 El total de repartiments fets és de 1150 / 289 famílies = 3,9 cistelles 
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TIPUS D’ALIMENTS I PRODUCTES REPARTITS 

Arròs Pasta 

Cacau soluble (si hi ha nens)  Pastanagues 

Cebes Patates 

Farina Pomes 

Formatge parafinat Sal  

Galetes Sardines en llauna 

Iogurts Sobres de sopa 

Llegums (cigrons, llenties, mongetes) Sucre  

Llet  Tomàquet triturat 

Oli Tonyina en llauna  

Ous  

  

 Bolquers 

Sabó del cos Paquet infantil 6-18 mesos 

 

D’ON VENEN ELS ALIMENTS? 

- Donatius: 

 Ampa de les Escolàpies 

 Associació de Veïns Les Comes 

 Associació Catalana de Fibromiàlgia 

 Campanya de Nadal de Càritas 

 Creu Roja 

 Unió Europea 

- 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 dels productes o cistelles entregades s’ha calculat tenint en compte dues variables: la 

quantitat de membres a la unitat familiar i si hi ha infants o no. Llavors el cost/valor que s’ha 

donat a cada cistella és: 

1-2 Persones      35€ 
3-4 Persones      65€ 
5 o més Persones 75€ 
Bolquers 15€ 
Paquet Infantil      62€ 
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Durant el 2010 s’han fet 1.150 repartiments a famílies derivades des dels Serveis Socials Bàsics 

Municipals. 

El total del valor dels productes o cistelles entregades, des de Serveis Socials Bàsics Municipals, 

es calcula en 74.041€. Aquest import repartit entre les 289 famílies dona un resultat d’una 

mitjana de 256€ per família a l’any. 

El mínim consumit per família ha estat de 35€ i el màxim de 1.429€. 

 

FORMACIÓ ALS BENEFICIÀRIS DEL BANC: 

3 Tallers de cuina ha rebut cada família/beneficiari: 1 a l’Espai Cívic Centre i 2 a l’Escola Pia. 

S’han fet 8 tallers de cuina en total. Ja que s’ha dividit el total de famílies en grups petits. 

 

Què s’ha preparat en els Tallers de Cuina : 

 

 Primer taller, fets els dies 12, 22 març i 12 abril: Es prepara llegum i magdalenes 

aprofitant la llet amb pols que hi ha en els packs. Es prepara un dossier amb plats 

preparats per donar als assistents. 

 

 Segon taller, fet els dies 28 juny i 5 juliol: Es prepara un plat de pasta simple i fàcil. 

També uns postres de crema catalana aprofitant que hi ha entrega de llet amb pols. 

 

 Tercer taller, fets els dies 24 novembre, 1, 16 desembre: Es prepara un menú infantil a 

base de puré de verdures per aprendre a  aprofitar el brou. El dia 16 de desembre es 

prepara un menú més nadalenc: uns picantons rostits amb patates. 

 

Assistència a les sessions de formació: 

Els tallers han tinguts un promig de 14 persones en cada un d’ells. 

El percentatge d’assistència per sessió ha estat del 29% dels convocats. 

 


