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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 conveni el mes 

de novembre del 2009, que va permetre iniciar el Banc de Queviures d’Igualada. 

Aquest projecte s’inicia per poder donar resposta a la demanda creixent d’ajuda, copsada per  

serveis socials i les entitats del tercer sector, i garantir la cobertura de necessitats bàsiques 

d’alimentació en la població més vulnerable del municipi. 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 de la unitat familiar.  El Banc de Queviures obre tres 

dijous al mes, de 10 a 14h, i cada família pot accedir-hi una vegada al mes. 

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. 

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 les cistelles d’aliments el dia de 

l’entrega. 

L’Ajuntament d’Igualada vetlla per l’òptim funcionament del banc 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 i la formació i gestió del programa 

informàtic). 

Des dels serveis municipals i des del servei d’atenció directe de Càritas es genera la derivació 

dels usuaris al Banc Queviures. 

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. 

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. També s’han realitzat xerrades d’altres 

temàtiques a través de tècnics de Creu Roja. 
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La comissió de seguiment  del Banc de Queviures, 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 2012. Aquesta comissió la 

formen membres de totes les entitats que signen el conveni. 

 

RECURSOS HUMANS 

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 i l’ARMPA, juntament amb els tècnics de l’Ajuntament i de Creu Roja. Un grup d’unes 8 
persones, aproximadament, fa efectives les entregues. 

Aquest any 2012 s’ha creat una Comissió de treball per la revisió dels criteris d’accés al Banc 
de Queviures, formada per 2 tècnics de l’Ajuntament i 2 tècnics de Càritas. S’han reunit dues 
vegades durant aquest any i la última revisió dels criteris es va fer el mes de juny. 

 

USUARIS DEL BANC DE QUEVIURES 

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.  
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CRITERIS D’ACCÉS AL BANC  DE QUEVIURES        

Valoració econòmica prèvia a proposar l’accés al projecte banc de queviures des dels serveis 
socials municipals i de Càritas.   

Aquest criteri s’aplica a partir del  01-06-2012, a proposta de la comissió de treball formada 
per 2 tècnics de serveis socials municipals i 2 tècnics de Càritas com a responsables de la 
derivació al banc. 

Per valorar la situació econòmica de la unitat de convivència, i establir la puntuació resultant, 
es calcularà la renda disponible mensual. Per la qual cosa s’utilitzarà la fórmula de càlcul 
següent:  

 

Ingressos mensuals – Despeses mensuals de lloguer/hipoteca – 100€ de subministres 

                                    Nombre de persones de la unitat de convivència 

 

Si el resultat de la formula no supera 100€ per persona de la unitat de convivència, es gestiona 
l’accés al banc de queviures.  

Exemple: família de 2 membres adults + dos infants li han de quedar 400€ mensuals, després 
d’haver aplicat la fórmula. Si és aquesta quantitat o inferior se li facilitarà l’accés al banc de 
queviures. 

A proposta de la treballadora social i vinculat a un pla de treball acordat conjuntament amb la 
família, es podran proposar excepcions atenen a criteris socials.  

La periodicitat a proposta de la treballadora social pot ser mensual, bimensual i trimestral.  
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MEMÒRIA ECONÒMICA 2012: 

 

Donatius econòmics d’entitats i plataformes ciutadanes d’Igualada 

IGUALADA X IGUALADA (recollida 24/12/2011, 

entregada a Creu Roja el mes de març del 2012) 

 
2150€ 

Invertits en un transpalet, 
ordinador i bolquers 

UBIC 711€ Invertits en 1032 litres de llet 

 
TOTAL 

2861€ 

 

Aportació econòmica de l’Ajuntament al projecte: 

Compra de kits de suport social 
(alimentació, neteja i bolquers) 
 

11.921€ 

Compra d’oli 
 

1.154€ 

Aportació a Creu Roja (transport i 
emmagatzematge) 
 

11.317,50€ 

Aportació a Càritas (fruita, supermercat i 
neteja espai) 
 

22.497,04€ 

Material consumible (infraestructura 
d’espai) 

2000€ 

Manteniment programa informàtic 
 

600€ 

Impressora 
 

411€ 

 
TOTAL 

49.900,54 

 

Aportació econòmica de Creu Roja Anoia al projecte: 

Compra de kits de suport social 
(alimentació, neteja i bolquers) 
 

11.802€ 

 
TOTAL 

11.802€ 
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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, caldo, oli, sabó, llaunes de tonyina i sardines, sucre, sal, galetes, farina, llauna 
de tomàquet. Com a productes infantils bàsics, sempre tenim llet, bolquers i cereals infantils. 
SI manca qualsevol d’aquests aliments, l’Ajuntament ho compra. 

Hi ha altres aliments o productes que tenim i donem de forma esporàdica que depenen dels 
donatius, com són: Cacau soluble, formatge, crema de verdures, natilles, pasta de dents i 
raspall de dents, sopa de fideus,suc, llaunes de fruita amb almívar, xocolata, torrons, olives, 
cereals, productes d’higiene íntima femenina. 

 

PROCEDÈNCIA DELS ALIMENTS 

S’han rebut des del Pla d’Ajuda Alimentària de la Unió Europea l’any 2012, 27.410,28 kg  
l’Ajuntament d’Igualada i 10.000 kg la Creu Roja Anoia, els quals s’han aportat íntegres al Banc 
de Queviures de la ciutat. 

Aportacions solidàries continuades: 

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

 Gust Àuria: plates de menjar cuinat dos cops al mes. 

 SERMA: fruita i verdura, el 3r dimecres de cada mes. 

 Fundació Banc d’Aliments: aliments variats, el 2n dimarts de cada mes. 

 Creu Roja Anoia: productes d’higiene femenina, paper de wàter, mocadors de paper, 
bolquers, formatge, llaunes salades, sabó. 

 Farmàcia de l’Hospital d’Igualada: llet infantil. 

 Empreses igualadines que aporten aliments, però es volen mantenir en l’anonimat. 

Recollides solidàries puntuals: 

 Entitats igualadines que han organitzat recollides d’aliments: Centre esportiu 
municipal Infinit (483kg), Club Bàsquet Igualada (115 kg), Esquaix Igualada (230 kg), 
Llar municipal La Ginesta, Associació de veïns Les Comes, Mesquita d’Igualada i 
Graphic Packaging (100 kg). 

 La Fira d’Igualada: 4.627 kg 

 Recollida d’aliments a les escoles organitzada per Càritas: 1600  Kg 

 Plataforma ciutadana IgualadaxIgualada: 7.500 kg 

 Saló de la Infància: 15 kg de material escolar i higiènic. 

Compres d’aliments bàsics: 

 Fruiteria: verdura i fruita 

 Supermercat: ous, iogurts, llet, llaunes, oli,.... 

 A baix preu a través de Creu Roja: bolquers, Kits de suport social d’alimentació i 
productes de neteja. 
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TOTAL DE FAMÍLIES I PERSONES BENEFICIÀRIES DEL BANC DE QUEVIURES DURANT EL 2012 

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. Durant el 2012 s’han fet 2.441 repartiments, 
que han suposat un  increment d’un 9% més que l’any anterior, a més de 500 famílies. 

El promig mensual de famílies ateses durant el 2012 ha estat de 206. Ha representat donar 
cobertura a 626 persones, mensualment.  

 

MITJA MENSUAL DE FAMÍLIES I PERSONES  BENEFICIÀRIES ATESES PEL BANC DE QUEVIURES 

(2010-2012) 

 

 

TIPUS DE FAMÍLIES SEGONS EL NOMBRE DE MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR 
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GESTIÓ INFORMÀTICA DE LES DADES 

Durant l’any 2012 s’ha implementat un programa informàtic de gestió de les dades al projecte 
Banc de Queviures. Aquest fet ha comportat un procés de formació dels tècnics i alguns 
voluntaris per conèixer el funcionament del programa i poder-lo aplicar eficaçment. 

Aquest programa ens permet: 

 Prescriure el servei de Banc de Queviures a les famílies, des dels serveis socials 
municipals i Càritas, compartint informació i evitant duplicitats. 

 Gestionar l’estoc del magatzem on es reben els aliments. 

 Realitzar les entregues dels aliments a les famílies. 

 Extreure informació en forma d’estadístiques. 
 
El mes d’octubre vam començar a utilitzar el programa informàtic i la valoració es positiva, per 
facilitar i agilitzar la feina en el moment de la prescripció i de les entregues i poder conèixer en 
tot moment l’estoc del qual disposem. 
 

FORMACIÓ ALS USUÀRIS DEL BANC 

Amb la formació pretenem que l’assistencialisme inevitable del projecte, vagi acompanyat 
d’una tasca educativa i facilitadora d’eines.  

Al primer trimestre es va programar 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.  

Durant el segon trimestre es van realitzar dues formacions de primers auxilis per infants, 
xerrades a càrrec d’un tècnic de Creu Roja, a la sala polivalent de l’Espai Cívic Centre. 

Tot i que l’assistència ha sigut alta, se’n desprèn una sensació d’obligatorietat per part dels 
usuaris, encara que els continguts de la formació puguin ser molt interessants notem una 
manca de motivació. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              


