
 

 

 

 

 

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2020 

 

ASSSOCIACIÓ 

 

 
ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA FORMADA PER 26 ENTITATS SOCIALS I RELIGIOSES 

DE LLARGA TRADICIÓ SOLIDÀRIA A LA CIUTAT 

 

AAMMIICCSS  EE..EE..BB..CCAASSTTEELLLLAARRNNAAUU,,  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AANNTTOONNIIOO  EESSTTRRUUCCHH  SSIIMMÓÓ,,  AASSSSOOCCIIAACCIIÓÓ  DD’’AACCCCIIÓÓ  SSOOLLIIDDÀÀRRIIAA  EE..GG..,,  

BBOONNAA  LLLLAAVVOORR  DDIIAACCOONNIIAA,,  BBRRAAZZOOSS  AABBIIEERRTTOOSS  DDEE  AASSIISSTTEENNCCIIAA  SSOOCCIIAALL,,  CCRREEUU  RROOJJAA  SSAABBAADDEELLLL,,  DDAANNAA  

SSOOLLIIDDÀÀRRIIAA,,  EESSGGLLÉÉSSIIAA  BBAAPPTTIISSTTAA  EELL  RREEDDEEMMPPTTOORR,,  II..  EEVV..  MMAANNAANNTTIIAALL  DDEE  VVIIDDAA,,  II..CC..  RREESSUURRRREECCCCIIÓÓ,,  MMIISSIIOONNEERRAASS  

DDEE  JJEESSÚÚSS  MMAARRÍÍAA  YY  JJOOSSÉÉ,,  NNUUEEVVOO  PPAACCTTOO,,  OONNGG  JJEESSEEDD,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  DDEE  LLAA  SSAANNTTAA  CCRREEUU,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  DDEE  SSAANNTT  

OOLLEEGGUUEERR,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  MMAARREE  DDEE  DDÉÉUU  DDEELLSS  DDOOLLOORRSS,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAAGGRRAADDAA  FFAAMMÍÍLLIIAA,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAAGGRRAATT  

CCOORR,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAANNTT  AANNTTOONNII  DDEE  PPÀÀDDUUAA,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAANNTT  FFEELLIIUU,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAANNTT  JJOORRDDII,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  

SSAANNTT  JJOOSSEEPP,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAANNTT  RROOCC,,  PPAARRRRÒÒQQUUIIAA  SSAANNTT  VVIICCEENNÇÇ  DDEE  JJOONNQQUUEERREESS,,  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  SSAABBAADDEELLLL,,  

AAMMIIGGOOSS  MMIIRRAA..  

  

 



  

 

CARTA DEL PRESIDENT 

 
Gràcies a la col·laboració del voluntariat, entitats membres, empreses, associacions, 
ciutadans anònims i l'Ajuntament de Sabadell, fa 12 anys que l'Associació El Rebost 
Solidari de Sabadell assumeix l'activitat de proveïment, gestió, emmagatzematge i 
distribució a les entitats que reparteixen aliments a persones i/o col·lectius de la ciutat 
en situació de pobresa i/o exclusió i que venen derivades pels serveis socials. 
Des que es va crear el Rebost Solidari, tots els agents implicats han treballat per a 
donar una resposta professional a cada cas, aconseguir una millor eficiència en la 
gestió dels aliments i una distribució més equitativa entre les famílies usuàries. 

Durant els últims anys ens ha preocupat principalment l’increment constant de la  
cronificació de moltes famílies usuàries, però aquest any no podem sinó destacar 
l’impacte que ha tingut i està tenint la crisi generada per la Covid-19. 

La Covid-19 ha portat, entre d’altres, un increment de famílies que ha fet desbordar el 
nostre sistema de garantia alimentaria amb la necessitat de creació d’un grup 
d’emergència per poder absorbir el gruix de famílies que han hagut de fer ús d’aquest 
ajut. Famílies, moltes d’elles, vivint en entorns d’aïllament total i amb moltes dificultats 
tant econòmiques com emocionals.  

També ens ha portat un altre problema no menys important; la necessitat de protecció 
sanitària a l’hora de fer el repartiment, tant del nostre voluntariat com de les famílies. 
Ens ha fet plantejar nous mètodes de treball, canvis a l’espai de les nostres entitats, la 
baixa de molts voluntaris per ser persones de risc, etcètera. 

 
Val a dir que encara i els nous problemes que ens van sortint, nosaltres continuem 
mantenint el nostre tarannà, la nostra visió solidària i optimista per arribar a tenir una 
ciutat lliure de desigualtats. 

 

 

 

 

 

 

 



  

JUNTA DE GOVERN     

      
President   Santiago Fuentemilla  Associació d’Acció Solidària Eulalia Garriga 
Sotpresident  Joan Ibáñez   Asociación Antonio Estruch Simó        
Secretària   Montserrat González  Parròquia Sant Feliu 
Vocals               Angel Juanmartí  Parròquia Sant Vicenç de Jonqueres 

Francisco Asenjo  Bona Llavor Diaconia         
Xavier Guerrero   Esglèsia Baptista del Redemptor   
Vanesa Pérez     Parròquia de Sant Oleguer 

 

 

Funcionament 

 

 

 

Aprovisionament del Rebost 

- COMPRES (Subvenció Ajuntament Sabadell) 

- DONACIONS 

- FEAD  

- HORTS SOCIALS 

- REAPROFITAMENT 

 

 

 

 



  

Alimentació bàsica /Lots Garantits                    

 
Nombre de Lots lliurats                   Absentisme   

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Detall del tipus de lots lliurats al 2020 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Els lots suplementats es 
mantenen amb el 

mateix percentatge que 
el 2019 



  

Mitjana de membres per família i composició d’aquestes famílies. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la composició de les famílies ateses, les de 3-4 membres continuen sent les  majoritàries. 

Destaquem de la resta de tipus de família que aquest any 2020 incrementen les de 5 o més 
membres.   

S’estanca la tendència a la baixa 
del nombre de membres per 

família. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronicitat. 

Les famílies que fa més de dos anys que es mantenen en el dispositiu del Rebost es consideren en 
situació de cronicitat. (fins a 3 renovacions es consideren menys de 24 mesos dins el dispositiu). 

 

Menys de 4 
renovacions 4 o més  renovacions Totals 

Menors d'edat 2989 1282 4271 
Majors d'edat 4613 1849 6462 
Entre 16 i 18 anys 344 139 483 
Majors de 65 anys 178 121 299 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Increment del 4% + 
de dones usuàries 
respecte a l’any 
anterior (4%). Total 
8%+. 

 

 

 

 El 62 % de les 
persones usuàries 
es troben en edat 
laboral. 

 



  

 

DADES NADONS  

LOTS ESPECIALS NADONS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució  de les famílies amb prescripcions de BOLQUERS i percentatge 
d’absentismes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiem una disminució molt considerable de l’absentisme durant aquest any 2020. 
 

 

 

Els lots especials garantits per 
a nadons es componen de:  
llet d’inici, llet de continuació 
i farinetes amb fruita. 

Tanmateix, és habitual  
també el lliurament de 
potets.   



  

 

 

ORIGEN PRODUCTES HIGIENE PERSONAL I DE LA LLAR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dades reflecteixen els kilograms totals repartits durant els anys 2017 a 2020. 

Aquest any 2020, amb la pandèmia Covid-19, no s’ha pogut fer la Campanya de primavera i encara que 
hi ha hagut moltes més donacions que l’any 2019, el Rebost, ha pogut repartir productes d’higiene 
gràcies a l’estoc acumulat de l’any anterior. 

S’han fet arribar productes d’higiene a una Mitjana de 1802 famílies. Productes repartits durant els 
mesos de març, juliol, setembre i novembre. 

Entre els productes repartits per ordre de quantitats es poden destacar:  

 

Detergent per a la Roba 

Gel de dutxa 

Rentavaixelles 

Llegiu 

Higiene femenina / masculina (compreses-maquinetes d’afaitar) 

 
 

 



  

PROGRAMES DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

HORTS SOCIALS I SOSTENIBLES: OCUPABILITAT I 
CREIXEMENT PERSONAL 

 

Els horts són espais oberts destinats a complir les següents funcions: 

 

- Productiva d’autoconsum i de consum comunitari  

- Ambiental, ja que seran horts ecològics  

- Terapèutica-salut mitjançant l’ocupació i el treball físic  

- Social a través d'activitats educatives i integradores 

- Pedagògica potenciant el treball comunitari 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

*El projecte va començar a 
ser operatiu el mes de 
setembre de 2016. 

 

Disminueixen els usuaris durant la 
Pandèmia, però encara i així es manté 
un bon nombre de persones que es 
dediquen a treballar els Horts. 



  

Per a tal de reforçar els conceptes d’autogestió i participació, els usuaris destinataris 
del projecte, són la base principal de l’equip que es cuida tant de les tasques operatives 
de conreu, com de les de decisió, organització d’activitats relacionades amb la 
producció. 

Cadascun dels usuaris té el compromís de col.laborar en els espais destinats al 
consum comunitari i alhora se'ls assigna un espai d'ús privat (autoconsum). 

A mesura que el nombre d'usuaris s'incrementa, també incrementa l’autoconsum en 
detriment del consum  comunitari.  

Destacar que aquest any no s’ha pogut dur a terme la participació en mostres de 
productes ecològics que s’anava fent un o dos cops a l’any amb usuaris i voluntaris 
(Any 2019: Mercat de Pagès a Ca n'Oriac). 

 

Imputació costos al Programa d’Horts Socials i Sostenibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com es pot veure en el gràfic, augmenten les aportacions en Vegetal i disminueixen les inversions en 
material, ja que, any rere any s’està creant un bon estoc de material necessari per al bon funcionament i 
treball dels horts.  

 

 

 



  

Merc@punt (Gestionat per Creu Roja Sabadell) 

 

** El concepte de Mer@punt s’ha vist afectat també per la Pandèmia Covid-19, ja que la Creu 
Roja no ha pogut continuar el repartiment per punts i les entregues de lots des del març s’han 
hagut de dur a terme al punt de distribució de Creu Roja Covid (durant els mesos d’abril a 
novembre a la Fira de Sabadell i des del desembre al Mercat de Campoamor). 

  

Inaugurat el 7 d’octubre de 2017 

El nou model de distribució d’aliments Merc@punt s’ha plantejat com una superació del 
model tradicional on la persona rep un lot d’aliments predeterminat i tancat.  
S’ha dissenyat com un espai tipus autoservei, on els aliments exposats en les diferents 
prestatgeries tenen un valor d’acord amb un sistema de punts en funció de la tipologia 
d’aliments i els punts destinats a cada família depenen del nombre de membres de la 
unitat familiar. 

 

El projecte ha contemplat que les persones usuàries desenvolupin altres accions i 
activitats amb la finalitat d’enfortir les persones i les seves capacitats, i donar suport a 
la seva autonomia.  
 
S’han programat diferents tallers relacionats amb la gestió de les emocions, economia 
familiar i millora de l’autonomia personal amb una assistència del 75% de les famílies: 
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ACTES I CAMPANYES DE RECAPTE DESTACATS 2020 

 

El Gran Recapte del Banc dels Aliments, modificat aquest any amb donació econòmica 
en lloc de l’ habitual donació d’aliments. 

 

 

ALTRES ACTES I COL.LABORACIONS 

 

AV:  Covadonga, Planada del Pintor, Sant Oleguer- Sol i 
Padrís, Ca n’Oriac / CIPO / Concert Solidari Professors Escola 
de Música Creu Alta /  Escola Ribot i Serra / Escola Servator 
/Federació Associacions de Veïns Sabadell / Fundació 
Bancària La Caixa / CEIF Andreu Castells / Escola Bressol 
Calvet Estrella / Escola Bressol Montllor / CEIF Joaquim 
Blume / CEIF Can Puiggener / CEIF Arraona / Forn de Pa 
j.Armengol / IES Vallès / Panthanlon / Escola Industrial / 
Ampa Escola Industrial / IES Agustí Serra / Residència La 
Creuta / Vapor Llonch / Vida Significativa ong / Vet Aquí... i 
col.laboracions anònimes. 

 

PROGRAMES INTERNS 

 

El Rebost Solidari de Sabadell, té voluntat d’afegir petits grans de sorra que 
acompanyin  a diferents col.lectius de conciutadans joves  i no tan joves. 

 



  

PROJECTE SABA *** 

 

Un any més i, per sisena vegada,  El Rebost  ha participat en el projecte SABA, acollint 
un matí per setmana i en horari escolar, a dos estudiants  de secundària de dos centres 
sabadellencs: Institut Vallès i Institut Ferran Casablancas. 

L’aportació del Rebost consisteix a fer d’escola de valor i de vida, complementària als 
instituts. 

 

ESCOLES I ALTRES COL.LECTIUS DE JOVES *** 

 

El Rebost Solidari de Sabadell, com a projecte de ciutat, manté una vinculació molt 
estreta  amb l’àmbit educatiu dels joves: primària, secundària (Aprenentatge i Servei) i 
batxillerat. 

Mitjançant xerrades, visites a El Rebost,  recaptes en els centres educatius i inclús sent 
objecte d’estudi en els treballs de recerca d’estudiants universitaris, es pretén donar a 
conèixer a El Rebost Solidari de Sabadell, generant  en els més joves:  

- Empatia amb els conciutadans més desfavorits. 

- Coneixement sobre l’ impacte de la nutrició i higiene personal en la salut i 
benestar social de les persones.  

- Reflexió sobre les actuals fonts d’aliments i el seu malbaratament. 

Tanmateix, el programa ESCOLES, també es fa extensiu a altres col.lectius de joves i 
adolescents amb dificultats especials. 

NutriAlimentació
El Rebost Solidari de Sabadell, Mercè Calvet

Un repte Generar bons hàbits nutricionals

L’acció de servei

Fer receptes nutricionalment
equilibrades tenint en 
compte els productes de la 
cistella bàsica lliurada a 
famílies en situació de risc 
d’exclusió social. 

Els aprenentatges
Propietats nutricionals dels aliments i el 
seu impacte en la salut i benestar social de 
les persones.
Empatia amb els conciutadans més 
desfavorits.
Reflexió sobre les actuals fonts 
d’aliments.

 

 



  

PROGRAMA DE TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT (TBC) *** 

Consisteix en l’obligació de la persona penada, d’exercir una activitat no retribuïda 
d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat 
per la infracció comesa. Els treballs en benefici de la comunitat no es poden imposar 
sense el consentiment de la persona penada. 

 

 

*** Projectes que s’han vist interromputs per la pandèmia. Covid-19. 

 

 

AJUTS FORA DEL DISPOSITIU 

La necessitat d’ajut alimentari va més enllà de l’entorn familiar. Hi ha col.lectius amb 
circumstàncies especials que requereixen un suport addicional pel que fa a la nutrició i 
higiene: infants i joves d’entorns vulnerables, menjadors socials, col.lectius sense 
papers i adults en situació de recuperació després de viure al carrer. 

Aquests destinataris estan vinculats a diverses escoles o entitats socials de la ciutat: 

Escoles Agnès Armengol i Alcalde Marcet;  

Ludoteca Margarida Bedós;  

Menjador social La Fàbrika;  

Associació Ningú Sense Sostre;  

Colors del Món;  

Actua Vallès… 

 

L’any 2020, el RSS ha aportat 12400 quilos distribuïts de la següent manera: 

 

 

 

 

 

Educació 1368 
Entitats socials 11032 
  
Total  12400Kg 
 



  

ESTAT DE COMPTES1 

 

COMPTE D’EXPLOTACIÓ 

  2020 2019 
INGRESSOS PER LES ACTIVITATS   438127,46 
705 Ingressos per prestació de serveis 5203 8601 
720 Ing.vendes i prest.serv.d'acti 2570 2450 
740 Subvencions, donacions i llegats a 
l'activitat 434456,12 427076,46 

APROVISIONAMENTS -
273489,47 

-
275559,35 

600 Compres Béns Destinats Activ. -
272249,22 

-
274338,46 

602 Compres Altres Aprovisionament -1240,25 -1220,89 
DESPESES DE PERSONAL -94712,27 -90885,1 
640 Sous i Salaris -72373,62 -68592,54 
642 S.Social Càrrec de la Fundació -22338,65 -22292,56 
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -53816,5 -48602,12 
621 Arrendaments i Cànons -6534 -6534 
622 Reparacions i Conservació -7858,25 -2498,77 
623 Serveis Professionals Independ -6901,08 -6901,08 
624 Transports -16698,44 -17105,81 
625 Primes d'Assegurances -3288,08 -3325,13 
626 Serveis Bancaris i Similars -1249,6 -315,8 
627 Publicitat,Propaganda,R.Públic 0 -311,07 
628 Subministraments -2963,2 -3140,66 
629 Altres Serveis* -7918,4 -8116,41 
631 Altres Tributs -405,45 -353,39 
68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -7228,66 -6781,8 
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 12982,22 16299,09 
6620 Ints.Deutes Ll/T Entitats de Crédit -324,51 -344 
II) RESULTAT FINANCER  -324,51 -344 
III) RESULTAT ABANS D' IMPOSTOS 12657,71 15955,09 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 12657,71 15955,09 

 

  
   

 

* Neteja vehicles, serv. Informàtics, material oficina, 
comunicacions, LPRL, Correus, EPI's, roba treball, 
desplaçaments, material neteja, horts..) 

 
1 CONSULTAR www.rebostsolidari.org/transparència : Els comptes del Rebost Solidari de Sabadell están 
auditats per l’Auditor Censor Jurat de Comptes independent núm R.O.A.C. 17.310 i juntament amb la 
memòria es presenten en el Registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 

 



  

BALANÇ DE SITUACIÓ 

 

ACTIU PASIU   

  2020 2019   2020 2019  

ACTIU NO CORRENT 22.220,10 29.448,76 PATRIMONI NET 122.748,72 110.091,01 

OR
IG
EN

 D
E 

RE
CU

RS
OS

 

Inmovilitzat material 22.220,10 29.448,76 Excedents exercicis 
anteriors 

109.496,01 93.540,92 

    

    Excedent exercici  12.657,71 15.955,09 

  

  

Donacions i llegats 
de capital 

595 595 

 
          

  
  

PASIU NO CORRENT   0  

  
  

Deutes a llarg termini  0  

          

ACTIU CORRENT 133.333,73 113.912,51 PASIU CORRENT 32.805,11 33.270,26  

Deutors 332,35 925,35 
Proveïdors a curt 
termini 

-68,26 3.045,56  

Inversions a curt 
(fiança) 

100 100 Acreedors varis 32.873,37 30.224,70  

Tesoreria 132.901,38 112.887,16       

          

TOTAL ACTIU 155.553.83  143.361,27 TOTAL PASIU 155.553,83 143.361,27  
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRESSUPOST 2021 

EL REBOST SOLIDARI DE SABADELL  
 INGRESSOS 2021 

PREVISSIÓ  CC Concepte 
740000 Conveni Ajuntament 404.000,00 € 
705005 Transports entitats 4.500,00 € 
705005 Transport CE extern 0,00 € 
720001 Quotes de socis 2.450,00 € 
740002 Donatius varis 5.000,00 € 
740002 Donacions Finalistes 0,00 € 

 TOTAL INGRESSOS 415.950,00 € 

 DESPESES 2020 
PREVISSIÓ 

CC Concepte 
600000 Aliments garantits 141.800,00 € 
600000 Targetes Moneder 102.000,00 € 
600000 Bolquers 24.000,00 € 
600000 Higiene 0,00 € 
600000 Compres finalistes 0,00 € 

      
602000 Material magatzem 1.300,00 € 
621000 Elevador 6.534,00 € 
622xxx Manteniment i reparacions 2.500,00 € 
623000 Gestoria/Notari 4.900,00 € 
623001 Auditoria Financera 2.500,00 € 
624000 Transport BAB extern+GR 15.363,00 € 
624000 Transport CE extern*** 3.200,00 € 
625000 Assegurances 3.200,00 € 
626000 Despeses bancaries 825,00 € 
627000 Publicitat 300,00 € 
628000 Combustible 2.600,00 € 
629001 Soft 1.790,00 € 
629002 Material oficina 1.500,00 € 
629003 Telefon Orange+ADSL 390,00 € 
629004 Servei de prevenció 950,00 € 
629005 Correos 55,00 € 
629006 EPI's + Roba treball 600,00 € 
629007 Parking + desplaçaments 100,00 € 

6290001-12 Material neteja 60,00 € 
631000 Tributs/Taxes/Sancions 410,00 € 

      
640000 Sous Brut 72.086,41 € 
642000 Seg. Soc. Entitat 14.346,25 € 
640000 Treballador complement SB+SS 8.000,00 € 

      
629015-6280001 Horta Can Bages 1.200,00 € 

 TOTAL DESPESES    412.509,66    
                                                                    

La diferència entre 
ingressos i despeses es 
destinarà a  
l’amortització de 
immobilitzat. 


