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ASSOCIACIÓ EL REBOST SOLIDARI 

DE SABADELL 

L’Associació organitza les seva activitat 

tenint en compte bàsicament el 

Projecte per a la gestió del 

subministrament d’alimentació de 

subsistència a famílies amb 

necessitats de Sabadell. 

No obstant això, l’Associació està 
preparada per gestionar 
transversalment  altres projectes 
ampliant la seva actuació a altres 
unitats específiques d’intervenció 
incloses a l’àrea de Serveis Socials 
Bàsics:  
 
- Projecte “No  a l’exclusió per 
higiene”: Projecte definit i iniciat en 
l’exercici 2014 i pendent d’implantació 
definitiva en l’exercici 2015 
 
- Projecte “Sensibilització i educació 
per evitar l'exclusió social dels mes 
desfavorits”: Projecte en fase de 
disseny i elaboració. 
 
La Missió principal d’ El Rebost 

Solidari de Sabadell és contribuir a 

trobar solucions per garantir 

necessitats bàsiques d’alimentació, 

higiene de la llar, higiene personal, 

educació o qualsevol mancança que 

comporti l’exclusió social dels nostres 

conciutadans. 

La Visió de l’associació és ser un 

referent a la nostra ciutat de suport 

social basat en els valors de equitat, 

respecte, optimisme, llibertat, 

tolerància, austeritat ,treball conjunt, 

innovació i transparència. 

 

 

 

 

CAMPANYES SOLIDARIES 

 
CAMPANYES DE RECAPTE 

D’ALIMENTS DE LA ASSOCIACIÓ EL 

REBOST SOLIDARI DE SABADELL 

En l’any 2014 es va arribar a la 

cinquena edició de les campanyes de 

recapte d’aliments de Primavera i 

Tardor amb la finalitat de garantir la 

cobertura de necessitats d'alimentació i 

nutrició de les persones derivades pels 

Serveis Socials Bàsics. És varen 

recaptar 77.722 quilos d’aliments 

donada a l’excel.lent  resposta  

solidaria de la ciutadania de Sabadell  

ja fos com a donant o com a voluntari 

en els 32 punts de recapte dels que es 

varen disposar amb la col.laboració 

directa de les tendes de distribució 

alimentària Caparabo,….. 

Destacar l’inestimable participació 

dels més de 230 voluntaris de les 

entitats membre de l’Associació El 

Rebost Solidari de Sabadell. 

A més de les donacions fetes en els 

punts de recollida de les campanyes de 

recapte d’El Rebost Solidari de 

Sabadell,  també cal sumar la 

participació de l’Associació en el Gran 

Recapte del Banc dels Aliments de 

Barcelona que va suposar  assolir 

83.364  quilos més d’aliments 

destinats a les seves entitats membre 

encarregades de lliurar els lots bàsics 

d’alimentació al voltant de les 2.400 

famílies que atenen.   

Amb motiu de la campanya de difusió 

pel recapte d’aliments La Fam no fa 

Vacances portada a terme per El Banc 

dels Aliments de Barcelona, a la ciutat 

de Sabadell, s’ha executat la segona 

edició, juntament amb els Serveis 

Socials Bàsics de L’Ajuntament, el 

Dispositiu d’Alimentació Infantil 



4 

d’Estiu i de Nadal per a tal de garantir 

als infants amb dret al 100% de beca 

de menjador, puguin satisfer, durant les 

vacances, les seves necessitats 

d’alimentació i nutrició en el seu entorn 

familiar. Malauradament, en l’any 2014 

s’han incrementat el nombre d’usuaris 

respecte a l’any 2013 (de 200 a 525 

l’estiu). 

Tot i així, s’ha mantingut l’organització 

logística del dispositiu de l’any 2013: 

tres punts de distribució repartits en les 

zones Nord (Dana Solidaria) Sud (Bona 

Llavor Diaconia) i Centre (Creu Roja). 

En la campanya La Fam no fa 

Vacances, s’han recaptat 600 quilos 

d’aliments específics pel dispositiu.. 

Així mateix, l’Ajuntament de Sabadell a 

completat l’aportació fins arribar als 

53.484 quilos necessàris amb la 

col.laboració també del B.A.B. pel que 

fa a la fruita i verdura.      

Finalment, esmentar les aportacions 

d’aliments fetes al llarg de l’exercici 

2014 fruit de campanyes de recapte 

portades a terme per Associacions de 

Veïns, Entitats Esportives, Empreses 

i/o col.lectius de treballadors de les 

mateixes i Centres d’educació en 

general. L’aportació d’aquests 

col.lectius a suposat 19.770 quilos 

d’aliments.   

 

 

 

 

 

 

CAMPANYES DE RECAPTE DE 

PRODUCTES D’HIGIENE PERSONAL 

I DE LA LLAR 

Per subsistir amb un mínim de confort i 

salut, totes les persones necessitem 

tenir cobertes les necessitats bàsiques 

d’alimentació i d’higiene tant a la llar 

com personal. La nutrició i la higiene 

van unides, i la manca o la 

insuficiència d’una d’elles, 

afavoreixen la cronificació de la 

pobresa i, per tant, avoquen a 

l’exclusió social. Fa molts anys que la 

societat es preocupa perquè els seus 

conciutadans tinguin aliments per 

sobreviure però, n’hi ha prou? 

Fins ara, s’han fet recollides puntuals, 

que han estat molt ben valorades pels 

usuaris del Rebost 

Per això, cal conscienciar-nos i apostar 

per anar un pas més enllà en la 

solidaritat, i aportar aquests productes 

que canvien radicalment la qualitat de 
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vida i la percepció i seguretat en un 

mateix que tenen les persones.  

 

Per vehicular el primer recapte 

d’higiene, es va apostar fer-ho a través 

de “BBVA La nostra”, primera Cursa 

Solidària de Cap d’Any de Sabadell..  

Diverses entitats i empreses de la 

nostra ciutat s’hi han sumat, com 

l’Ajuntament, la Creu Roja Cercle 

Sabadellès, el Club de Tennis 

Sabadell, el Club Natació, la Cambra 

de Comerç, la Unió Excursionista de 

Sabadell i grans empreses 

relacionades amb productes d’higiene.  

Cal fer menció especial de la 

participació incondicional d’un gran 

nombre de voluntaris: jubilats de 

Caixa Sabadell, voluntariat de BBVA, 

“La Nostra”, El Rebost i els empleats de 

BBVA en actiu i alumnes del IES Pau 

Vila. 

Aquesta campanya, ha significat el 

recapte de 12.246 entre productes 

d’higiene personal i de la llar.  

 

 

 

 

CONVENIS I/O CONTRACTES PER 

LA CAPTACIÓ D’ALIMENTS 

BANC DELS ALIMENTS DE 

BARCELONA / PRODUCTES 

SERMA/CE 

La Federació Española de Bancs 
d’Aliments y Creu Roja, 
distribueixen els aliments que reben 
del FEGA mitjançant les Entitats 
Socials.  
 
De les 26 entitats membre de 
l’Associació El Rebost Solidari de 
Sabadell, 21 són receptores del 
Banc dels Aliments de Barcelona de 
les quals, 18 estan autoritzades a 
rebre productes SERMA (producte 
fresc) i 21 són receptores del Pla 
d’Ajut de la Unió Europea. 
 
Aquestes fonts d’aliments, suposen 
al voltant de 816.000 quilos. 
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MINVES 

Les minves generades en les empreses 
de distribució alimentària (dates de 
caducitat imminents, embolcalls 
malmeses,...) són excedents 
alimentaris no aptes per la seva venda 
al públic però continuen sent aptes per 
al seu consum. Aquest programa 
permet que aquells aliments que són 
completament aptes pel consum no es 
converteixen en residus, a més 
d’assegurar que siguin reaprofitats amb 
totes les garanties d’higiene i seguretat 
alimentària i que arribin a les persones 
que ho necessiten.  
 
Aquest projecte compta amb la 
participació de 7 empreses amb un 
total de 17 botigues i l’any 2014 ha 
recuperat  al voltant de 43.000 quilos 
de productes. 
 
Les cadenes que hi participen són 
Caprabo, Condis, Coop. Consum, Dia 
Lidl, Panaderies Cecilia i Jordi, S.L... 
 
 
RECEPCIÓ I DISTRIBUCIÓ PER EL 
REBOST SOLIDARI DE SABADELL 
DE FRUITA I HORTALISSES SERMA 
S’ha signat un contracte de mandat 

entre el B.A.B. i Rss amb la finalitat d’ 

incrementar la donació de fruita i 

hortalisses, abaratir els costos de 

transport, guanyar temps en productes 

peribles i donar un millor servei a les 

Entitats. 

Aquest projecte, iniciat en data 25 de 

novembre de 2014, s’adreça a les 

entitats receptores del Banc dels 

Aliments i autoritzades a rebre 

productes SERMA.  

En l’any 2014 , el projecte ha suposat 

afegir a les donacions de producte 

fresc, al voltant de 40.000 quilos.  

 

 

EVOLUCIÓ EN LA CAPACITAT DE 

CAPTACIÓ D’ALIMENTS 

+ 

APORTACIÓ AJUNTAMENT DE 

SABADELL 

313.500 € 

 

DETALL DE L’ORIGEN DELS 

ALIMENTS 

 

Any 2013 Any 2014 

 858.415    

 
1.080.716    

QUILOS 

 20.630    

 40.000    

 43.000    

 77.722    

 83.364    

 
240.000    

 
313.500    

 
576.000    

Donatius 

Projecte SERMA 

Minves 

Campanyes Rebost 

Gran Recapte 

CE 

Ajuntament 

BAB 
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CAP NADÓ SENSE LLET 

La subvenció L’ÀREA D’ATENCIÓ A 

LES PERSONES de la Diputació de 

Barcelona, ha permès garantir 

l’alimentació bàsica pels nadons 

derivats pels Serveis Socials Bàsics de 

la ciutat sense minvar els Lots bàsics 

familiars. 

Del total cost dels lots infantils durant 

l’any 2014, les aportacions 

econòmiques es distribueixen de la 

següent manera:  

Diputació de Barcelona (21,67%)  

Ajuntament Sabadell (56,30%)  

Fons Propis (22,03%) 

 

 

FAMÍLIES ATESES I LOTS LLIURATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMES INTERNS  

L'exercici 2014, ha representat un 

canvi de cicle, encara que no 

encoratjador, si un símptoma de  

ralentització, en termes relatius, de 

l'increment tan acusat d'anys anteriors.; 

No obstant això, també és indicador de 

cronificació de la situació de necessitat 

d'aliments bàsics de les famílies 

usuàries. 

 

PROJECTE SABA 

Els objectius i formació que 
proporciona el projecte SABA són part 

1% 3% 3% 
6% 6% 

17% 

22% 

41% 

610

928

1448

2364 2376

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓ ANUAL EN 
TERMES ABSOLUTS

 

0,00%

52,13%

56,03%

63,26%

0,51%

2010 2011 2012 2013 2014

EVOLUCIÓ ANUAL EN 
TERMES RELATIUS

TOTAL TONES EXERCICI 2014    

1.394 
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de les competències generals en 
educació per la ciutadania i dels drets 
humans. Alhora, el contacte amb 
Entitats socials, nodreix els joves amb 
altres aspectes com educació en 
valors, l'educació per la interculturalitat i 
l'educació per la pau i el 
desenvolupament. 

Els integrants del projecte són alumnes 
de secundària de Sabadell que, un matí 
a la setmana i en horari escolar, 
col·laboren a la seu d’una entitat de 
Sabadell que acollen  estudiants de dos 
centres sabadellencs: Institut Vallès i, 
Institut Ferran Casablancas. 

D'aquesta manera, aquestes 
associacions s'erigeixen com una 
escola de valor i de vida, 
complementària als instituts. Les 
entitats que col·laboren al projecte 
SABA són Càritas, AVAN, Actua Vallès, 
ADENC, Creu Roja, Lliga del Drets dels 
Pobles, CIPO, ANDI, Associació 
Espanyola Contra el Càncer, Esquitx i 
Rebost Solidari. 

El Rebost Solidari de Sabadell va 
començar a acullir a un alumne en el 
curs escolar 2011-2012. En els 
cursos escolars 2012-2013 i 2013-
2014 ha acollit a dos alumnes 
respectivament.  

ESCOLES 

El Rebost Solidari de Sabadell, com a 

projecte de ciutat, manté una vinculació 

molt estreta  amb l’àmbit educatiu dels 

joves: primaria, secundaria I batxillerat. 

Mitjançant xerrades, viisites a El 

Rebost i recaptes en els centres 

educatius, es preten donar a conèixer a 

El Rebost Solidari de Sabadell, 

sensibilitzar als més joves sobre la 

pobresa del seu entorn més inmediat i 

per últim, incrementar el recapte 

d’aliments. 

Durant  l’exercici 2014, hi ha hagut 9 

visites d’escoles a El Rebost amb la 

participació de 180 alumnes. 

També s’ha participat al programa 

“Cultura emprenedora a l’Escola” en la 

que alumnes d’ escoles han fet una 

cooperativa de treballs artesanals i part 

dels benefecis han estat donats a les 

tres entitats participants. 

Tanmateix, el programa ESCOLES, 

també es fa extensiu als següents 

col.lectius amb dificultats especials: 

 

Adolescents  

Segons els estudis de UNICEF, es 

calcula que el 20% dels adolescents de 

tot el món té problemes mentals o de 

comportament , una dada que ha anat 

en augmentant al llarg dels 20 últims 

anys. 

Actualment, El Rebost, conscient 

d’aquesta problemàtica, en l’exercici 

2014, a iniciat una col.laboració amb el 

Centre Residencial d’ Acció 

Educativa CRAE Elima, especialitzat 

amb joves adolescents amb problemes 

de conducta o mentals per ajudar a 

incidir amb el nostre projecte, en la 

seva integració social. 

En l’any 2014, dos joves tutelades per 

la seva monitora han participat en 

tasques habituals de classificació de 

productes provinents de donacions.  

Joves amb grau de discapacitat o 

capacitat productiva minvada 

L’Àrea Prolaboral de Xalest ofereix 

serveis d’orientació i d’ocupació 

adreçat a joves que pel seu grau de 

discapacitat o capacitat productiva 

tenen dificultats per integrar-se en el 

món laboral. 

Cada curs, un dels grups de joves de 
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l’àrea de Prolaboral de XALEST, fan un 

recapte d’aliments. Tanmateix, al inici i 

final de cada curs ens fan una visita a 

la seu de El Rebost, en les que se-ls hi 

fa una xerrada per ajudar a estimular 

els hàbits de treball que puguin derivar 

en la integració laboral dels joves. 

 

RECURSOS 

Magatzem:  

400 m2 amb capacitat per 324 

palés 

Conservació aliments en fred i 

congelat 

  

 Capacitat 

Cambra frigorífica 10 palés 

Congelador 3 palés 

 

Transport 

 

 

 

* Al llarg de l’exercici 2015, aquest vehicle 

s’amortitzarà donada la seva poca utilitat 

 

Manutenció de càrregues 

Carretó elèctric  (de lloguer) 
 
Apilador elèctric 
 
2 Transpalé 
 

 

 

Humans 

Els recursos humans de l’associació 

están integrats per personal retribuït 

(R) i per voluntaris (V). 

Així mateix, és important matitzar 

que les diferents entitats membre 

(punts de distribució) disposen 

també dels seus propis equips de 

voluntaris per la distribució dels lots 

d’alimentació als usuaris (Al voltant 

de 230). 

Per últim, amb el fi de reforçar les 

campanyes de recollida d’aliments 

en tendes d’alimentació, col.laboren 

puntualment al voltant de 20 

voluntaris més. 

Per l’exercici 2015, i centrant-nos 

nomès en les funcions de 

l’associació al marge dels voluntàris 

esmentats en els paràgrafs 

anteriors, es compatarà amb: 

 

N Jornada 
Funció a 
l’associació 

Funció en els  
projectes 

  
Directora de 
l’associació 

Cordinador del  
projecte 

 50% 

1   

  50% 
Responsable 
comercial 

Captació de fons o 
actius 

1 75% Administrativa  

Administració 
magatzem, 
compres, 
donacions, B.A.B., 
coordinació 
transport intern i 
extern  i distribució 
a entitats, 

1 75% 
Logística 
operativa i 
transport 

Recollida, recepció, 
emmagatzematge , 
preparació de 
comandes i 
distribució de 
productes a entitats 

 

 

 

VEHICLE CAPACITAT 

FIAT DUCATO COMBI 1.9 TD 3 palés 

FIAT DUCATO 23 JTD  4 palés 

PEUGEOT EXPERT*  1 palé 
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LICITACIÓ / PLA D’ACCIÓ 2015 

  
Ajudar a les persones amb 

dificultats per cobrir les seves 

necessitats bàsiques 

d'alimentació i nutrició 

Instrucció de Procediment 
"Organització de campanyes",abans 
del 31 de gener de 2015 

Proporcionar sis receptes de cuina 
nutritivament equilibrades amb la 
col.laboració d'experts, tenint en 
compte els productes que 
conformen els lots bàsics, abans del 
31 de desembre de 2015 

Consolidar al llarg de l'any 2015, el 
projecte de producte fresc 
consistent en 16 palés de fruita 
setmanal 
 
Augmentar l'eficiència i l'eficàcia 
del procés de gestió dels 
aliments 

Instrucció de Procediment 
"Logística" abans del 31 de gener 
de 2015 

Instrucció de Procediment  
"Utilització furgonetes". Tenir cura 
de la necessitat de revisió i millora 

Instrucció de Treball  "Bon us i 
seguretat laboral en l'utilització de 
vehícles i medis manutenció de 
cargues". Tenir cura de la 
necessitat de revisió i millora 

Fer seguiment del manteniment i 
consums del recursos que 
intervenen en el servei   

Descripció de llocs de treball i perfils 
abans del 15 de gener 

Pla de formació anual  basat amb el 
reforç de coneixements, 
competències i valors de 
l'Associació abans del 30 de gener 

Informació de riscos laborals  en el 
lloc de treball  i formació en 
prevenció de riscos laborals segons 
Pla de Mesures correctores del 
Servei de Prevenció aliè 

Impartir 2 sessions  anuals sobre 
manipulació d'aliments 

 
Impartir 2 sessions  anuals sobre 
pràctiques correctes d'higiene per 
l'aprofitament segur del menjar 
Asistència de voluntaris de les 
Entitats membre 

  
Unificar els serveis i els criteris 

de donació, aconseguint un lot 

base d'aliments i equilibrat des 

de un punt de vista nutricional 

Elaborar un informe, abans del 30 
de novembre de 2015, basat amb 
informacións fruit de la comunicació 
interna i de les relacions externes, 
com a base de prendre mesures i 
avaluar els condicionants tècnics, 
organitzatius i econòmics que 
puguin facilitar o limitar la seva 
viabilitat 

Disposar del projecte revisat "No 
exclusió per higiene", abans de 28 
de febrer de 2015 
 
Entrega física de lots d'higiene a 
totes aquelles famílies derivades 
pels Serveis Socials Bàsics de 
l'Ajuntament sota els seus criteris 
tècnics 
 
Identificació de les persones amb 

necessitats bàsiques 

d'alimentació i la seva 

canalització cap als serveis 

d'assistència 

Incrementar abans del 31 de 
desembre de 2015, la capacitat de 
gestió informàtica de les entitats 
respecte l'any 2014 

Reglament Intern 
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 Aconseguir recursos econòmics 
i augmentar les fonts d'aliments 

Creació d'un Grup de Treball 
específic abans del 28 de febrer 

Creació d'un Grup de Treball 
específic abans del 28 de febrer per 
estandaritzar missatges i 
informacions consensuades  
  
Integrar a totes les voluntats 

interesades que comparteixen les 

fites d'aquesta associació 

 
Pla de visites personalitzades amb 
entitats membre  

Qüestionari amb bateria de 
preguntes relacionades en 
necessitats de les entitats per a la 
millora del servei 

Reunions d'intercanvi de informació 
entre Ajuntament i RSS 

Designació d'una persona 
responsable pel PROJECTE SABA 
abans del 28 de febrer 

Implantar bústia de suggeriments en 
els punts de distribució 

Distribuïr com a mínim dos cops al 
any, petites informacions d'interès 
als usuaris. Data límit 31 desembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


