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Resum	  
 
La manca d’aliments en alguns sectors de la població com a conseqüència de 
la situació econòmica actual, ha fet que es desenvolupin diversos mecanismes 
que permetin que els excedents d’aliments arribin a les persones que ho 
necessiten. Dins d’aquests mecanismes destaca la tasca desenvolupada pels 
Bancs d’Aliments i també per les entitats que distribueixen els aliments als 
beneficiaris. 
 
Aquest treball ha pretès portar a terme un projecte durant l’any 2013-2014 per a 
millorar el repartiment d’aliments gratuïts als beneficiaris d’aquest servei, 
estandarditzant-lo mitjançant un protocol validat. 
 
Per a aconseguir-ho primerament s’han estudiat els repartiments actuals de 
cada entitat distribuïdora mitjançant visites individuals, anàlisis d’estocatges i 
comprovant la capacitat de millora dels establiments. 
 
Donat que la població beneficiària engloba persones que es troben en diverses 
franges d’edat, s’ha cregut oportú elaborar unes fitxes de consulta per tal de 
que les entitats distribuïdores puguin elaborar “cistelles” o lots equilibrats des 
del punt de vista nutricional i tenint en compte la disponibilitat d’aliments a 
repartir. 
Posteriorment, s’han dut a terme accions correctores com l’elaboració d’una 
Guia de Suport i la creació de Jornades per a educar i conscienciar a totes les 
entitats distribuïdores d’aliments de forma gratuïta de la importància de tenir un 
protocol estàndard per a poder fer una distribució correcta. 
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Resumen	  
La falta de alimentos en algunos sectores de la población como consecuencia 
de la situación económica actual, ha hecho que se desarrollen diversos 
mecanismos que permitan que los excedentes de alimentos lleguen a las 
personas que lo necesitan. Dentro de estos mecanismos destaca la labor 
desarrollada por los Bancos de Alimentos y también para las entidades que 
distribuyen los alimentos a los beneficiarios. 
 
Este trabajo ha pretendido llevar a cabo un proyecto durante el año 2013-2014 
para mejorar el reparto de alimentos gratuitos a los beneficiarios de este 
servicio, estandarizando mediante un protocolo validado. 
 
Para ello primeramente se han estudiado los repartos actuales de cada entidad 
distribuidora mediante visitas individuales, análisis de estocages y 
comprobando la capacidad de mejora de los establecimientos. 
 
Dado que la población beneficiaria engloba personas que se encuentran en 
diversas franjas de edad, se ha creído oportuno elaborar unas fichas de 
consulta para que las entidades distribuidoras puedan elaborar "cestas" o lotes 
equilibrados desde el punto de vista nutricional y teniendo en cuenta la 
disponibilidad de alimentos a repartir.  
Posteriormente, se han llevado a cabo acciones correctoras como la 
elaboración de una Guía de Apoyo y la creación de Jornadas para educar y 
concienciar a todas las entidades distribuidoras de alimentos de forma gratuita 
de la importancia de tener un protocolo estándar para poder hacer una 
distribución correcta. 
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Abstract	  
Food shortages in some sectors of the population as a result of the current 
economic situation has made several mechanisms that allow food surpluses 
reach people who need to develop. Within these mechanisms highlights the 
work of the Food Bank and also for institutions that distribute food to 
beneficiaries. 
 
This work has sought to carry out a project during 2013-2014 to improve the 
distribution of free food to the beneficiaries of this service, using a validated 
standardized protocol. 
 
For this first we have studied the current distributions of each distribution entity 
through individual visits, analysis and checking storages capacity upgrading of 
establishments. 
 
Since the target population includes people who are in different age groups, it 
was thought appropriate to prepare a reference cards for distribution entities to 
develop "baskets" or batches balanced from a nutritional point of view and 
taking into account the availability food to go around. 
Subsequently, we have carried out remedial actions such as the development of 
a support and guide the creation of Journeys to educate and sensitize all 
distribution entities food for free from the importance of having a standard 
protocol to make proper distribution. 
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Résumé	  
 
Les pénuries alimentaires dans certains secteurs de la population en raison de 
la situation économique actuelle a fait que développent plusieurs mécanismes 
qui permettent aux excédents alimentaires arrivent aux gens qui en ont besoin. 
Parmi ces mécanismes faut souligner le travail de la banque alimentaire et 
également pour les établissements qui distribuent des aliments aux 
bénéficiaires. 
 
Ce travail a cherché à réaliser un projet en 2013-2014 pour améliorer la 
distribution de nourriture gratuite pour les bénéficiaires de ce service, en 
standardisant un protocole validé. 
 
Pour ce, premier, nous avons étudié les distributions actuelles de chacune des 
entités de distribution à travers des visites individuelles, l'analyse des stockages 
et la vérification de la capacité de modernisation des établissements. 
 
Puisque la population cible comprend les personnes qui en sont à différents 
groupes d'âge, il a été jugé opportun de préparer une carte de référence pour 
les entités de distribution à développer des «paniers» ou des lots équilibrés 
d'un point de vue nutritionnel et en tenant compte de la disponibilité la 
nourriture à offrir. 
Par la suite, nous avons effectué des mesures correctives telles que le 
développement d'une Guide de Support et la création de Journées pour 
éduquer et sensibiliser toutes les entités de distribution alimentaire gratuite de 
l'importance d'avoir un protocole standard pour faire une bonne répartition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estandardització del protocol de la distribució gratuïta dels aliments a la 
ciutat de Lleida.  

8 

Antecedents	  
 
Avui en dia més de 850 milions de persones en el món passa fam, fet que 
provoca problemes de malnutrició importants que poden ocasionar fins i tot la 
mort.  Cada any la taxa de mortalitat deguda a la fam i malnutrició supera la del 
SIDA, la de la malària i la de la tuberculosis. Una de les franges d’edat més 
afectada és la població infantil, on cada any, prop de 16000 nens moren per 
aquesta causa, això significa un cada cinc segons.  
 
La fam es troba extensa a tot el món afectant a diferents comunitats, nacions i 
religions, fent-se més palesa en els països subdesenvolupats. 
 
Per altra banda és conegut que cada any es perden milions de tones 
d’excedents d’aliments que podrien ser utilitzats per a cobrir les necessitats 
alimentàries de la població mundial. 
 
El fet de que hi ha molta població que necessita alimentar-se i que no disposa 
dels medis per fer-ho i el fet de disposar dels excedents alimentaris, ha fet que 
es plantegi la necessitat de gestionar aquests excedents i de fer-los arribar a la 
població. Aquest seria el motiu fonamental de l’aparició dels Bancs d’Aliments. 
 
En els darrers temps la situació de crisis econòmica ha fet que les necessitats 
alimentàries afectin també a una part de la població dels països desenvolupats, 
per la qual cosa també s’han posat en marxa mecanismes per pal·liar aquesta 
situació.   
 
Hi ha prop de 253 bancs d’aliments en Europa distribuïts en 21 països que 
lluiten contra la fam i el malbaratament.  
A Espanya hi ha 55 Banc dels Aliments inscrits a la Federación Española de 
Bancos de Alimentos (FESBAL). 1 
 
El banc d’aliments és una fundació benèfica privada, independent i sense ànim 
de lucre. El seu objectiu és lluitar contra la fam i evitar que els excedents dels 
aliments no comercialitzats, siguin destruïts, fent-los arribar a les persones més 
necessitades del seu entorn més immediat.  
 
Tota la acció del Banc dels Aliments es basa en la gratuïtat dels aliments que 
reben i en la seva distribució justa a través de entitats benèfiques que són els 
que desprès reparteixen als beneficiaris finals. Aquest treball es dur a terme 
gràcies a un gran número de persones, la majoria d’elles voluntàries.  
 
En els últims anys, la pobresa i la marginalitat han augmentat de forma 
exponencial i, en conseqüència, la demanda de aliments s’ha quasi duplicat.  
 
                                            
1http://www.bancodealimentos.es/bancos/aprende/queson 
https://www.bancdelsaliments.org/es/ 
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Tot i l’augment de les necessitats per alguns, encara es segueixen llençant 
aliments aprofitables. I, tot i que les industries alimentaries són conscients 
d’aquets malbaratament i de que cal evitar-lo, les deixalleries continuen reben 
gran nombre de deixalles alimentàries que haurien pogut ser aprofitades 
complint amb les normatives sanitàries. 
 
 
En termes quantitatius el càlcul del malbaratament s’ha cenyit al que es pot 
trobar dins de les recollides de les despeses generades per les llars, la 
restauració, la distribució al detall (supermercats, mercats i petit comerç), la 
indústria alimentària i la producció primària. 2 
 
A Catalunya l’any 2010 es malbarataren 262.471 tones d’aliments dins de les 
1.183.049 tones de residus alimentaris generats.  
 
Les 262.471 tones malbaratades pertanyen exclusivament de la demanda de 
les llars, la restauració i el càtering, el comerç al detall (supermercats, mercats i 
petit comerç) i la demanda de les administracions públiques. No s’inclou el 
malbaratament que s’esdevé en la gran distribució a l’engròs, en la indústria de 
transformació dels aliments o en les explotacions agropecuàries.  
 
De l’estimació feta es conclou que cada català malbarata prop de 35 kg de 
menjar anualment, o 96 g diàriament.  
 
 D’acord amb les dades de l’estudi, les famílies són les responsables principals 
del malbaratament amb un 58% del total; el comerç, de forma agregada, amb 
un 26%, i el sector de serveis a la restauració i el càtering es responsabilitza 
del 16% del malbaratament de Catalunya. 
 
El malbaratament alimentari té un impacte ambiental, social i econòmic evident. 
Tenint en consideració que el 7% dels aliments adquirits es malbaraten pels 
consumidors, els comerços i els restaurants, és fàcil traslladar aquest valor al 
nombre de dies equivalents en menjar que es llencen a les deixalles durant 
l’any. Així 25,5 dies de menjar cada any són llençats a les escombraries, 
aquest volum de menjar serviria per alimentar més de mig milió de persones 
durant un any. 3 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
2http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3495/resum_executiu.pdf 
 
3http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3457/malbaratament_alimentari_arc.pdf 
http://www20.gencat.cat/docs/bsf/03Ambits%20tematics/06Inclusioicohesiosocial/Lluita_contra_
pobresa/document_bases_pacte_pobresa.pdf 
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Diagnòstic	  de	  la	  situació	  
 
El Banc d’Aliments de Lleida, com qualsevol altre del món, té dos objectius 
clars que són lluitar contra la fam i contra el malbaratament dels aliments. Això 
ho fan redistribuint els aliments que reben de diferents fonts a associacions o 
entitats que desprès distribueixen a les famílies i a les persones necessitades. 
Al 2012, van distribuir prop de 1.600.00kg d’aliments i han arribat, a través de 
120 entitats, a 38.000 persones. Aquest any, 2013, han recaptat 1.704.226kg 
que han distribuït a través de 90 entitats a 29.981 persones. 
El coneixement públic d’aquest banc ha passat del 30% al 70% en 4 anys. El 
que significa que un 40% més de la població els coneix. Aquest increment pot 
ser degut a dos causes; bé per la necessitat de la població per aconseguir 
aliments o bé per l’increment de voluntariat i donadors.  

Organigrama	  del	  Banc	  d’Aliments	  de	  Lleida	  
 
 
La organització de un Banc d’aliments s’orienta a un funcionament similar al de 

una empresa, amb 

diferents àrees i un equip 

de direcció. 
El Banc dels Aliments de 

Lleida està format per 

una Junta directiva al cap 

damunt i desprès hi ha 

diferents àrees formades 

per voluntariats que 

s’ocupen del treball de 

camp; organitzen 

campanyes, comuniquen i informen de les tasques que duu a terme el Banc 

dels Aliments, administren l’estocatge i la fan la logística del magatzem, es 

comuniquen amb les entitats i amb les empreses.4 

 

                                            
4http://www.bancodealimentos.es/bancos/funcionamiento/funcionamiento 
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La	  recuperació	  dels	  aliments 

El Banc d’Aliments es proveeix de donacions d’aliments que fan empreses de 
distribució o producció de productes alimentaris, de donacions entre bancs 
d’aliments, de les aportacions que provenen d’excedents europeus, de la fruita i 
la verdura de retirada, a més de campanyes específiques de recollida.  
 
Durant l’any 2012 i 2013 l’aprovisionament més 
alt d’aliments ha estat de les aportacions del pla 
d’ajuda de la Unió Europea. La Unió Europea 
destina una part del pressupost en ajudes 
pelsBancs d’Aliments d’arreu d’Europa, aportant 
uns productes identificats amb una etiqueta per 
evitar la seva possible venda il·legal.  
 
Una altra font important d’aprovisionament 
d’aliments és la retirada de la fruita i verdura que es manté molt igual entre el 
2012 i el 2013. El Banc d’Aliments de Lleida té una gran recaptació d’aliments 
d’aquesta font gracies a la producció agrícola que hi ha a la zona.  
 
Els recaptes que fa el Banc d’Aliments durant l’any és una font que ha passat a 
ser una de les més importants al 2013. Ha augmentat un 8% del any 2012 al 
any 2013 i això és gracies al treball dels voluntaris que durant l’any 2013 han 
organitzat grans recaptes i ho han fet en zones molt freqüentades i en 
esdeveniment multitudinaris. 
 
Una altra font important, amb un 17% d’aprovisionament l’any 2012 i 2013, és 
els excedents de les empreses alimentaries i de restauració així com les 
donacions que aquestes aporten.  
 
Dos fonts menys importants són les donacions entre Bancs i les minves dels 
supermercats.  
Les minves de supermercats és una font que es posa en marxa durant el 2013 i 
que al principi de 2014 comença a tenir més importància. 
 

Taula 1: fonts d’aprovisionament 
Fonts d’aprovisionament 2012 2013 

Pla d’Ajuda UE 41% (646.288kg) 27 % (453.586 Kg) 

Fruita i hortalisses retirada del mercat 22% (340.996kg) 23 % (295.896 Kg) 

Recaptes i donacions 19% (294.300kg) 27% (460.141 kg) 

Excedents empresa 17% (267.909kg) 17% (295.988 kg) 

Donacions entre bancs 1%  (13.327kg) 2% (34.084 Kg) 

Retirada minves de supermercats - 4% (68.169 Kg) 
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Instal·∙lacions	  i	  equipaments	  
 
El Banc dels Aliments de Lleida està situat en una nau industrial a la zona 
industrial del Segre. La nau consta de una zona de magatzem i una zona 
d’oficina. 
 

El magatzem conté dos cambres refrigerants i un congelador, on 
s’emmagatzemen tots aquells aliments peribles o congelats. A més a més, està 
estructurat amb prestatges on s’hi col·loquen els pallots de manera classificada 
i és té un control de la rotació dels aliments.  

La	  distribució	  dels	  aliments	  
 
L’objectiu fonamental de l’Associació del Banc d’Aliments és participar en les 
tasques de lluita contra la fam que desenvolupen altres associacions i 
fundacions. Per a arribar a les persones necessitades fan servir intermediaris, 
que són prop de 120 entitats benèfiques governamentals i no governamentals 
de tota la província de Lleida.   
L’any 2012 s’han beneficiat 38.000 persones aproximadament i en el any 2013 
prop de 30.000 persones a partir de 90 entitats.  
 
La diferència del nombre d’entitats durant l’any 2012 al any 2013 és les 
exigències que el Banc d’Aliments comença a implantar a les entitats de 
distribució gratuïta d’aliments. Tenint en compte que aquestes entitats 
distribueixen posteriorment els aliments als beneficiaris, cal tenir una gran cura 
amb les condicions d’emmagatzematge i acomplir una sèrie de requisits per a 
garantir la seguretat alimentària. 
 
Cada entitat acull el nombre de beneficiaris que pot segons les capacitats del 
local per a emmagatzemar i distribuir els aliments. 
 
Les característiques dels beneficiaris també varien segons les entitats ja que 
acullen des de població en general fins a nens, lactants, persones 
discapacitades, persones amb processos de desintoxicacions, etc. 
 
A la taula nº2hi ha unes quantes entitats inscrites al Banc d’Aliments de Lleida 
amb el nombre de beneficiaris.  
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Taula 2: exemple d’entitats, beneficiaris i característiques dels beneficiaris 

 
 
 
 
 
 
 

Nom de l'entitat Tipus entitat 
Nº 

Benef. Adults *Especials Lactants 
AJUNTAMENT DE LLEIDA Administració Pública 4.358 3.416 942 242 
FUNDACIO SOCIAL ARRELS SANT IGNASI DE 
LOIOLA 

Entitat Religiosa 
Catòlica 1.351 1.284 0 67 

CONSELL COMARCAL SEGRIA Administració Pública 1.000       

PARROQUIA SANT MARTÍ 
Entitat Religiosa 
Catòlica 852 782 0 70 

PARROQUIA MARE DE DEU DE LA MERCE 
Entitat Religiosa 
Catòlica 675 635 0 40 

ASSOCIACIÓ SOLIDARIA DE LES TERRES DE 
PONENT        ICTYS Associació 550 450 100 60 

ASSOCIACIO DE CARITAT SAN VICENS DE PAUL 
Entitat Religiosa 
Catòlica 530 400 80 50 

PARROQUIA SANT PAU 
Entitat Religiosa 
Catòlica 341 220 68 53 

PARROQUIA SANT SALVADOR 
Entitat Religiosa 
Catòlica 338 279 0 59 

PARROQUIA DEL CARMEN 
Entitat Religiosa 
Catòlica 313 144 112 57 

CARITAS DIOCESANA DE LLEIDA 
Entitat Religiosa 
Catòlica 250 250 0 0 

ESCLAT ASSOCIACIO SOLIDARITAT I SERVEI 
SANTA TERESINA 

Entitat Religiosa 
Catòlica 243 173 0 70 

ESGLESIA EVANGELICA ASSAMBLEES DE DEU 
MISSIÓ MUNDIAL  

Entitat Religiosa 
Evangèlica 220 150 30 40 

ESGLESIA EVANGELICA BIBLIA OBERTA 
Entitat Religiosa 
Evangèlica 186 176 0 10 

ESGLESIA EVANGELICA PENTECOSTAL DE LLEIDA 
Entitat Religiosa 
Evangèlica 182 167 10 5 

SERVEI DE SUPORT ESGLESIA EVANGELICA 
BAPTISTA 

Entitat Religiosa 
Evangèlica 175 150 0 25 

CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA Associació 173 128 0 45 

ADRA Fundació 169 139 30 0 

ADESMA FUNDACIÓ Residència 150 150 0 0 

CREU ROJA DE LLEIDA CREU ROJA 150       

ASOCIACION NUEVA FRONTERA Centre especial 36 36 0 0 

FUNDACIO PRIVADA LLAR SANT JAUME Residència 31 31 0 0 

PARRÒQUIA DE SANT JOSEP OBRER 
Entitat Religiosa 
Catòlica 30 25 0 5 

AMIGOS MIRA ESPAÑA Associació 30 30     

ASSOCIACIÓ BETEL Associació 25 25 0 0 
ESGLESIA MINISTERIO DE LA VIDA CRISTIANA MAS 
PROFUNDA 

Entitat Religiosa 
Evangèlica 25 25 0 0 

ASSOCIACIO NUEVA IMAGEN Associació 20 20 0 0 

LA DONA SAMARITANA Associació 19 19 0 0 
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Situació	  econòmica	  
 
El Banc d’Aliments, apart de rebre ajudes alimentaries també rep ajudes 
econòmiques per fer front a les despeses personals, de assegurances socials, 
dels equipaments, de serveis exteriors i per fer front també a la compra 
d’aliments si és necessari. 
 
Totes aquestes ajudes econòmiques provenen de fonts públiques o privades i 
del marató anual per la pobresa. 
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Justificació	  del	  projecte	  
El Banc d’Aliments de Lleida ha treballat, en els últims anys, molt el tema de la 
recaptació dels aliments. Ha treballat en la recerca de noves entitats i en la 
millora de les recaptes. Cosa que ha fet que la distribució ha quedat en un 
segon pla. La fundació ha crescut molt en els últims 4 anys i la seva necessitat 
per trobar noves entitats ha sigut el principal objectiu. Una vegada assolit i per 
tal de no estancar-se, cal potenciar el tema de la distribució. 
 
Les entitats reparteixen a les famílies els aliments que el Banc els hi dona i 
amb les recol·lectes pròpies de cada entitat sense possibilitat 
d’escollirl’estocatge ja que els recursos són els que són. Amb aquests aliments, 
les famílies benefactores subsisteixen i intenten passar el seu dia a dia. 
 
Per tal de que l’aprofitament dels aliments repartits sigui el màxim possible, es 
va pensar en assessorar en termes de seguretat alimentària i d’equilibri 
nutricional a les entitats distribuïdores.  
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Objectius	  
 
Objectiu principal 
 

ü Elaboració d’un protocol de la distribució gratuïta dels aliments a la ciutat 
de Lleida. 
 

Objectius secundaris 
 

ü Assessorament en termes de seguretat alimentària al Banc d’Aliments i 
a les Entitats distribuïdores d’aliments. 

ü Conèixer la disponibilitat d’aliments en el Banc d’Aliments, classificar-los 
i controlar l’estocatge. 

ü Portar a terme l’educació sobre el concepte d’alimentació saludable a les 
entitats distribuïdores d’aliments. 

ü Aconsellar als destinataris de la distribució gratuïta dels aliments sobre 
aspectes culinaris per tal de millorar l’aprofitament nutricional dels 
aliments així com la optimització dels recursos disponibles.  
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Metodologia	  
 
El projecte consisteix en l’elaboració d’un protocol de distribució per a totes les 
entitats de distribució gratuïta d’aliments i per dur-ho a terme hi ha varies fases 
que hem tingut en compte.  

Conèixer	   la	  disponibilitats	  dels	  aliments	  al	  Banc	  d’Aliments	  de	  
Lleida	  
 
El Banc d’Aliments de Lleida rep els aliments de diferents fonts i aquests 
aliments no sempre són els mateixos.  
 
Per aquest motiu, s’ha fet una classificació dels diferents aliments que arriben 
per a poder tenir un control de tot el que hi ha disponible en el Banc i així saber 
el que les entitats rebran posteriorment. (annex 1) (annex 2) 
 
L’any 2013, el Banc va rebre: 

• 295.863 kg de llet 
• 224.057 kg de fruita fresca 
• 130.392 kg d’arròs 
• 104.643 kg de sucs 
• 86.824 kg de pasta 
• 84.241 kg d’oli 
• 83.062 kg d’hortalisses 
• 51.227 kg de llegums en conserva 
• 47.530 kg de llenties 
• 47.225 kg de begudes  
• 46.088 kg de plats preparats 
• 45.994 kg de iogurts i batuts 
• 33.659 kg de fruita en conserva 
• 24.964 kg de farina 
• 21.485 kg de galetes 
• 19.291 kg de cereals d’esmorzar 
• 16.467 kg de tomàquet fregit 
• 16.127 kg de mongetes tendres 
• 15.062 kg de carn 
• 14.838 kg de brioxeria 
• 14.837 kg de pa 
• 13.410 kg de aliments infantils 
• 12.596 kg de peix 
• 12.497 kg de sucre 
• 11.730 kg de cigrons 
• 10.871 kg de formatge 
• 9.829 kg de xocolates i sucres 
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• 9.774 kg de nata 
• 9.714 kg de potets infantils 
• 7.321 kg de caldos i cremes 
• 7.112 kg de tonyina 
• 6.687 kg de aliments no classificats 
• 3.276 kg de patata 
• 2.072 kg de drogueria 
• 1.828 kg d’ous 
• 1.526 kg de cereals infantils 
• 1.334 kg de llet de continuació 
• 999 kg de fruits secs 
• 463 kg de sal, especies i salses 

 
Aquestes xifres varien cada any però els aliments que predominen són sovint 
els mateixos. La llet, l’arròs i la pasta són els aliments per excel·lència en 
l’estocatge dels diferents Bancs d’Aliments.  

Necessitats	  nutritives	  segons	  les	  diferents	  etapes	  de	  la	  vida	  
 
L’alimentació és un procés que ens acompanya al llarg de la vida, a través del 
qual obtenim els nutrients que permeten cobrir els requeriments de l’organisme. 
Per tal que el creixement i el desenvolupament tant físic com mental es 
produeixin d’una manera adequada, és imprescindible facilitar una alimentació 
que cobreixi les necessitats nutricionals pròpies de cada etapa. 
 
Una dieta equilibrada és aquella que t’aporta tots els nutrients necessaris per a 
que el teu cos pugui realitzar les diferents funcions metabòliques i fisiològiques.   
 
Les necessitats nutricionals no són iguals en totes les etapes de la vida ja 
varien segons l’edat i les possibles patologies dels destinataris. El projecte vol 
tenir en compte les diferències en les diferents etapes de la vida però tan sols 
escollim tres etapes que són les més representatives; edat infantil, edat adulta i 
tercera edat. 
 
Els nens estan en una etapa de creixement i de molta activitat física. Les 
recomanacions es centren en cobrir els requeriments nutricionals però també 
energètics dels nens. 
 
Es recomanen de 2 a 3 racions de fruita al dia, de 2 a 3 racions de làctics al 
dia, 3 racions de proteics diàriament, de 2 a 3 racions de verdures a diari, de 3 
a 4 racions de farinacis cada dia, de 3 a 5 racions de greixos, el consum 
moderat de dolços i la ingesta de 1.5 litres al dia. 5 
 
Les recomanacions en adults varien en quantitats. Els adults necessiten 3 
racions diàries de fruita, 3 de làctics, 2 de proteics, 2 racions de verdures, 5 

                                            
5http://www10.gencat.cat/gencat/binaris/guia_alimentacio_escola_tcm32-25805.pdf 
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racions de farinacis al dia, 3 racions de greixos i una ingesta de 1.5 litres 
d’aigua per dia.  
 
Les recomanacions de la tercera edat varien en textura i una mica en 
quantitats.  En la tercera edat cal prendre 3 racions de fruita al dia, 2 racions de 
làctics al dia, 2 racions de proteics diàriament, 2 racions de verdura a diari, 4 
racions de farinacis per dia i una ingesta de 2 litres d’aigua per dia.  
 
Les quantitats de les racions varien segons l’aliment que agafem de cada grup. 
Per exemple, no serà el mateix una ració de meló que una ració de cireres.  

Control	  de	  la	  Seguretat	  Alimentària	  del	  Banc	  d’Aliments	  
 
El Banc d’Aliments, es qui reparteix els aliments a les entitats i aquestes 
posteriorment als beneficiaris. Per aquest motiu, el Banc d’Aliments ha de tenir 
un control de la seguretat alimentària per a assegurar que els aliments no es 
contaminin. Si els aliments tenen perill de contaminació al Banc d’Aliments i 
desprès les entitats no compleixen tampoc amb els requisits de seguretat 
alimentària, els beneficiaris podrien tenir problemes de salut.  
 
Per tal de garantir la seguretat alimentària al màxim era necessari implantar els 
prerequisits bàsics per tal de controlar les instal·lacions, els equips i les 
activitats del Banc d’Aliments. 
 
El Banc dels Aliments ha d’acomplir el pla de control d’aigua, el pla de neteja i 
desinfecció, el pla de control de plagues i altres animals, el pla de formació i 
captació de personal en seguretat alimentària, el pla de control de proveïdors i 
el pla de control de traçabilitat. (annex 3) 
 
El control dels requisits es feia de manera setmanal. Es va crear una fitxa de 
treball de control que calia omplir a cada control setmanal. (annex 4) 

Visites	  de	  les	  entitats	  
 
El Banc d’Aliments té prop de 90 entitats beneficiaries de les quals, prop de 30 
són de la ciutat de Lleida.  
Aquestes entitats no tenen un protocol a seguir i fan la distribució lo més bé 
que poden. 
 
Per a fer les visites s’han creat unes fitxes (annex 5) de seguiment que es 
divideix en tres apartats claus a l’hora de fer la distribució gratuïta d’aliments;  

• control de seguretat alimentaria 
• control de l’elaboració dels lots   
• control de l’acompanyament a les persones i de la seva derivació.  

 
Les visites van ser programades amb les entitats una vegada aprovada la fitxa i 
es realitzaven amb un equip de treball multidisciplinari (Estudiant de Educació 
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Social, voluntari especialista en salut pública, director del Banc d’Aliments i 
estudiant de Nutrició Humana i Dietètica).  (annex 6) 
 
La realització de les visites ens han confirmat la necessitat que hi ha de la 
creació d’un protocol estandarditzat per a totes les entitats que reparteixen de 
manera gratuïta aliments. (annex 7) 
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Resultats	  i	  discussió	  
L’objectiu principal consisteix en l’elaboració d’un protocol de distribució per a 
totes les entitats de distribució gratuïta d’aliments.  

Conèixer	   la	  disponibilitats	  dels	  aliments	  al	  Banc	  d’Aliments	  de	  
Lleida	  
 
Desprès de saber tots els aliments que rep el Banc dels Aliments de Lleida, 
s’ha fet una classificació per grups d’aliments. 
 
Dins de la família de fruita trobem fruita fresca, fruita en almívar, fruita 
dessecada i sucs comercials, essent així el grup que més prevalença té en el 
magatzem del Banc dels Aliment de Lleida. 
 
Els làctics segueixen a la fruita de molt a prop amb una diferència d’un 0.51% i 
dins d’aquest grup trobem llet, llet en pols, iogurts i formatge. 
 
Un altre grup molt important d’aliments que trobem en gran quantitat al Banc 
dels Aliments de Lleida són els farinacis, incloent en ells l’arròs, la pasta, el pa, 
la patata, els cereals i les galetes.  
 
La família dels llegums, amb un 10.47%, té una bona prevalença en l’estocatge 
del Banc. 
 
La verdura, contant també la verdura envasada, la verdura en conserva i la 
verdura congelada està en poca porció en el Banc. 
 
El grup que té menys prevalença amb un 2.27% de la quantitat total d’aliments 
és la carn, el peix i els ous.  
 
Taula 3: estocatge Banc Aliments de Lleida 
FAMILIA	   %	   KG	  
FRUITA	   22,93	   372	  073	  
LÀCTICS	   22,42	   363	  836	  
FARINACIS	   18,44	   299	  319	  
LLEGUMS	   10,47	   169	  959	  
VERDURA	   8,34	   135	  341	  
CARN,	  PEIX	  I	  OUS	   2,26	   36	  598	  
GREIXOS	   6,17	   100	  078	  
ALTRES	   5,93	   96	  295	  
BEGUDES	   2,91	   47	  225	  
DROGUERIA	   0,13	   2	  072	  
TOTAL	   100	   1	  622	  796	  
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Les proteïnes animals són el grup que més carències té i es compensa amb les 
proteïnes vegetals que rep, en gran quantitat, el Banc dels Aliments, aportades 
principalment pels llegums.  
 
La poca prevalença de verdures també ens preocupa ja que són una font rica 
en vitamines, minerals i fibra alimentària. Cal destacar però la gran aportació de 
fruita.  
 
A l’hora de fer recaptes podem fer una demanda més específica tenint en 
compte les carències del’estoc del Banc dels aliments. 

Necessitats	  nutritives	  segons	  les	  diferents	  etapes	  de	  la	  vida	  
 
Una vegada dividides les recomanacions nutricionals segons les diferents 
etapes de la vida, s’han elaborat unes fitxes tècniques  amb les recomanacions 
del consum d’aliments. 
 
Les fitxes són de fàcil comprensió i molt visuals i són útils per a poder 
comprendre de manera ràpida el consum d’aliments adients segons les tres 
etapes que hem escollit; edat infantil (annex 8), edat adulta (annex 9) i tercera 
edat (annex 10). 
 
Les fitxes estan dividides en: 

• Fruita 
• Llet 
• Llegums, carn, peix i ous (proteics) 
• Verdura 
• Pasta, arròs o farina, patata o puré, pa, cereals o galetes (farinacis) 
• Oli i fruits secs (greixos) 
• Altres: cacau en pols, xocolata, sucre, mel 
• Aigua 

 
Cada grup consta dels diferents aliments que podem classificar a dins segons 
l’estocatge del Banc dels Aliments.  
Les racions de fruita poden ser en forma de fruita fresca, de fruita en almívar, 
de fruita liofilitzada o dessecada o bé en forma de sucs comercials.  
Dins del grup de la llet hi trobem la llet, la llet en pols, els iogurts i el formatge. 
Les racions dels proteics consten de llegums (seques o cuites), carn (fresca, 
envasada, embotits, conill, pollastre), peix (fresc o en conserva) i ou (fresc o 
pasteuritzat). 
La verdura la podem administrar en forma de verdura fresca, verdura en 
conserva, verdura envasada o verdura congelada.  
La categoria dels farinacis consta de pasta, arròs, farina, patata, puré de 
patata, pa, cereals o bé galetes. 
Dins de les racions de greixos tenim en compte els olis i els fruits secs. 
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Tots els grups consten de dibuixos per a fer més esquemàtiques les 
recomanacions, de manera que podem resoldre dubtes de manera ràpida amb 
les fitxes.  

Control	  de	  la	  Seguretat	  Alimentària	  del	  Banc	  d’Aliments	  
	  
El resultat del seguiment i control del acompliment de les normes de Seguretat 
Alimentaria en el Banc dels Aliments de Lleida ha sigut molt positiu. 
 
Cada setmana es va valorar i es van controlar les instal·lacions del Banc dels 
Aliments.  
 
El Banc dels Aliments de Lleida no compleix el requisit de l’aprovisionament 
d’aigua potable a les instal·lacions. Al informar-ho, la directiva ja ho tenia 
present i ens van comentar el gran pressupost de les obres per a aconseguir 
una font d’aigua potable. Ens informen de la recerca de altres opcions com el 
canvi de nau o el trasllat a una zona amb instal·lacions ja preparades.  
 
A més a més, les deixalles del Banc dels Aliments estaven col·locades al 
interior, a la mateixa zona que els aliments. Al passar la incidència a la directiva 
el problema es soluciona al moment, col·locant els residus al exterior de la nau, 
lluny dels aliments. La incidència no es torna a produir en cap dels controls 
posteriors.  
 
Les temperatures dels equips de fred, neveres i congeladors, sempre es 
trobaven dins dels paràmetres correctes i en quan a la neteja i estat dels 
aliments, tot ha sigut sempre correcte. 
 
Les dues incidències detectades al Banc dels Aliments de Lleida ens 
demostren que tenen un gran control de la seguretat alimentària. 
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Visites	  de	  les	  entitats	  
 
Al final del horari programat, s’ha fet la visita de 18 entitats de la ciutat de 
Lleida, s’han omplert les fitxes de seguiment i s’han extret els resultats 
quantitatius (annex 11). 
 
Les entitats que reben els aliments del Banc dels aliments, poden ser de dos 
tipus: 

• Distribuïdores 
• Menjador Social 

 
Les entitats distribuïdores d’aliments 
s’encarreguen de distribuïdor de manera 
gratuïta als beneficiaris aquells productes 
que han rebut sense realitzar cap processat 
o transformació.  
 
Encanvi, els menjadors socials, reben els 
aliments, els cuinen i reparteixen als 
beneficiaris plats elaborats. 
 
El 89% de les entitats de la ciutat de Lleida que hem visitat que reben l’ajuda 
alimentària del Banc dels Aliments de Lleida són entitats distribuïdores 
d’aliments i un 11% ofereixen menjador social. 
 
 

 
Aquestes entitats 
reben els aliments 
de tres fases 
diferents –fase de 
la Unió Europea, 
Fruita i verdura 
fresca, Productes 
lliures del Banc 
dels Aliments- 
segons les 
capacitats del 
emmagatzematge 

disponible en cada 
entitat.  
 

El 94% de les entitats reben aliments de la fase de la Unió Europea, 50% de la 
fase de les fruites i verdures i un 94% rep dels productes lliures que el Banc 
dels Aliments recol·lecta.  
 
Un 17% de les entitats no té la llicència d’activitat i un 66% no té un local adient 
per a la distribució d’aliments.  
 

Tipus	  de	  servei	  

Distribució	  

Menjador	  

0	  
2	  
4	  
6	  
8	  
10	  
12	  
14	  
16	  
18	  

Sí	  

No	  
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En quant a la capacitat per a l’emmagatzematge i repartiment de producte fresc 
un 45% compleix els requisits per a la distribució d’aquests. 
 
En el 45% de les entitats els beneficiaris fan cues per a poder optar a la ajuda 
d’aliments. 
 
 
Cada entitat fa un horari de distribució 
diferents segons la disponibilitat del 
voluntariat que hi col·labora. Un 56.25% de 
les entitats distribuïdores fa el repartiment 
per la tarda, menters que l’altre 43.75% 
decideix fer-lo durant el matí.  
 
 
 
Tal com les entitats reparteixen en horaris diferents, els seus lots també són 
diferents i els distribueixen marges de temps més o menys extens.  

Un 25% de les 
distribucions es fan de 
manera setmanal, un 
37.5% són distribucions 
quinzenals, un 31.25% 
el fa de manera mensual 
i el 6.25% restant 
reparteix els lots 
bimensualment.  
 
 

 
 
Els resultats de les visites a les entitats de la ciutat de Lleida ens indiquen que 
cada entitat fa allò que li sembla millor i que no totes compleixen els requisits 
mínims per a poder fer una distribució gratuïta d’aliments de manera correcta.  
 
Només un 45% de les entitats tenen capacitat per a la distribució del producte 
fresc i un 55% rep aliments del pla de les fruites i verdures fresques. Cosa que 
ens indica que hi ha un 10% de les entitats que rep aliments frescos sense 
tenir-ne les instal·lacions adequades. Aquest fet pot provocar un augment en el 
risc de contaminació d’aliments i per tant, conseqüentment, un possible 
problema de salut dels beneficiaris. 
 
Un 55% de les entitats visitades no tenen un local adient per a oferir el servei 
de distribució gratuïta d’aliments, en canvi el 83% té la llicència per a poder 
exercir aquest servei. Les entitats que ofereixen aquest servei no tenen 
pressupostos per a tenir unes bones infraestructures i fan en repartiment en 
espais poc adequats i l’emmagatzematge dels aliments es fa amb poc 
coneixement dels problemes que poden comportar una mala manipulació.  
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En quan al tracte amb els beneficiaris i els horaris dels repartiments, tan sols un 
25% de les entitats distribueixen els aliments de manera setmanal i el 45% 
generen cues a l’hora de fer aquesta distribució. Les cues de beneficiaris a les 
portes de les entitats provoquen situacions incomodes als usuaris del servei i 
només el 55% fa una atenció personalitzada per a evitar aquest fet. A més a 
més el 75% reparteix aliments per a més de una setmana i això provoca que al 
cap del mes estiguin menys alimentats que aquells que hi van de manera 
setmanal. A més a més els usuaris que disposen de lots setmanals tenen més 
possibilitats de rebre producte fresc que aquells que hi van tan sols un cop al 
mes.  

	  
Assessorament	  a	  les	  entitats	  distribuïdores	  d’aliments	  
 
Desprès de les visites es té en compte les diferències entre les distribucions 
segons les entitats i es plantegen dos projectes per a acomplir l’objectiu 
principal d’estandarditzar la distribució gratuïta mitjançant l’elaboració d’un 
protocol. 
 
Programació	   de	   la	   I	   JORNADA	   D’EXPERIÈNCIES	   I	   BONES	  
PRÀCTIQUES	   EN	   LA	   DISTRIBUCIÓ	   GRATUÏTA	   D’ALIMENTS	   EN	  
L’ÀMBIT	  DE	  LA	  POBRESA	  
 
La Jornada és va organitzar amb la finalitat de que hi hagi una coordinació i 
una comunicació entre els diferents agents i entitats per a poder aconseguir, 
posteriorment, resultats positius i holístics en el àmbit de la distribució gratuïta 
d’aliments.  

És una jornada que es va dividir en dues sessions en les que es van fer 
presentacions de diverses experiències a nivell Catalunya i d’altra banda una 
sessió de tallers on les entitats varen reflexionar i adquirir noves eines i 
estratègies en la realització de la seva tasca com a servei de distribució. 

 La Jornada es va programar pel dia 24 d’Abril, la primera sessió, i 30 d’Abril, la 
segona sessió (annex 12). 
 
El dia 24 d’Abril, es va fer una presentació sobre els bancs d’aliments que 
funcionen seguida d’una taula d’experiències sobre les agrupacions d’entitats 
en la distribució d’aliments a la ciutat de Barcelona. A continuació,va tenir lloc 
una segona taula d’experiències sobre una experiència de treball en xarxa i el 
projecte de distribució d’aliments al Pla d’Urgell. Per finalitzar la primera part de 
la Jornada, es va fer una taula de debat sobre la visió cap al futur de les 
entitats. 
 
La primera sessió de la Jornada pretenia mostrar a les entitats les experiències 
de grans associacions de distribució per a la conscienciació de la necessitat de 
millora.  
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A més  a més, té la participació de dos col·laboradors del Banc dels Aliments 
de Barcelona, pioners del projecte de re agrupacions d’entitats per barris. A 
Lleida hi ha prop de 20 entitats que reparteixen aliments de manera gratuïta i la 
distribució d’aquests és poc homogènia. Amb la presència dels pioners del 
projecte d’agrupació preteníem fer entendre la possibilitat de l’agrupació 
d’algunes entitats més fluixes, situades a la mateixa zona, per a millorar el 
servei que ofereixen als beneficiaris. 
 
El dia 30 d’Abril, va tenir lloc la segona sessió de la Jornada que va consistir en 
tres tallers rotatius de 25 minuts i un taller comú de 2 hores. Els tallers rotatius 
foren: 

1. La cistella consisteix en l’aprenentatge de la confecció de lots i 
cistelles adients per a nodrir als beneficiaris als que van destinats 
mitjançant una dinàmica en equip. 

2. Conserva’t consta de petites accions per a la bona conservació 
dels aliments i la reducció, així, de contaminacions alimentàries. 

3. Empodera’t!, per poder acompanyar és la creació d’un espai de 
gestió d’eines i estratègies per a la bona atenció a les persones. 

4. A la meva pell s’utilitzen les dinàmiques del teatre d’imatge per a 
posar-nos en la pell de l’altra persona i veure les situacions 
conflictives del repartiment gratuït d’aliments des de un altre 
angle. 

 
La temàtica dels tallers és escollida segons les carències que vam veure que hi 
havia al fer les visites a les entitats. 
 
Els assistents als tallers van fer una valoració (annex 13) de cada taller així 
com una valoració global. (annex 14) 
 
 
La valoració global de la segona sessió de la Jornada, en una escala del 1 al 4 
en que 1 és la mínima puntuació i 4 la màxima:  
 

• El 50% dels participants puntuen els temes 
dels tallers amb la màxima puntuació i un 
45.8% amb una puntuació de 3 sobre 4.  

 
• En quant a la valoració global de la segona 

sessió, un 45.8% atorga la puntuació màxima 
i el 54.2% restant puntua la jornada amb un 3 
sobre 4. 

 
• Referint-se a la organització dels tallers, els 

participants a la segona part de la Jornada, 
puntuen, en un 41.6%, la jornada amb una 
puntuació màxima de 4 punts i el 58.4% que 
resta la puntua amb un 3.  
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El taller de les cistelles volia donar informació útil i millorar els 
coneixementsuficients per a que els voluntaris de les diferents entitats 
poguessin fer un lot adequat per a cada situació i personalitzat en la mesura de 
lo possible. 
 
La valoració general del taller va ser positiva tot i que alguns no van veure que 
els lots poguessin ser factibles en les seves entitats. (annex 15). 
 
El nostre objectiu era preparar un taller explicant les necessitat nutricionals 
d’una persona normal i a partir de l’explicació crear un lot ideal. 
El lot ideal no sempre es pot fer a les entitats però els beneficiaris tenen dret ha 
tenir una alimentació complerta. Les setmanes en les que els lots no puguin 
esser complerts, els voluntaris poden informar, desprès de la pràctica al taller, a 
les famílies benefactores allò que els manca per a que els beneficiaris puguin 
tenir la oportunitat de complementar-ho si ho escauen necessari.  
 

 
Un 45.8% dels participants al 
taller puntuen la utilitat de les 
explicacions amb la màxima 
puntuació. D’altra banda, un 
4.2% dels assistents puntuen a la 
utilitat de les recomanacions amb 
la mínima puntuació. 
 
 
 
 

 
Els altres tallers també són valorats molt positivament (annex 16) i aquestes 
valoracions ens animen a fer unes segones jornades tenint en compte les 
valoracions i les observacions dels assistents.  
 
 
Creació	  de	  la	  Guía	  
 
Per a aconseguir l’objectiu principal de elaborar un protocol de la distribució 
gratuïta d’aliments es decideix preparar una guia que el Banc d’Aliments 
distribuirà a totes les entitat de distribució d’aliments. Aquesta guia conté la 
explicació del que és un lot nutritiu i saludable i com pot variar segons la 
disponibilitat d’aliments en cada moment. A més a més, també conté consells 
de seguretat alimentària per a que aquesta distribució permeti gaudir al 
beneficiari d’una nutrició segura.   
En aquesta guia també hi contribueixen una estudiant en pràctiques del grau 
d’Educació social, que aportarà l’apartat de l’acompanyament als beneficiaris, i 
l’Oriol Berenguer, director del Banc d’Aliments de Lleida, que ha afegit  l’apartat 
de Legislació. 
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La Guia de Suport pretén ser útil i amena, tenint en compte que no tots els 
voluntaris tenen la formació per entendre tots els tecnicismes i per això cal ser 
pràctic i esquemàtic (annex 17). 
Aquesta guia conté tots els temes treballats el dia de la Jornada ja que creiem 
que cal reforçar-los i que quedin clars per a que les entitats puguin millorar.  
 
La Guias’envia a totes les Entitats per a que facin una valoració general, ens 
puguin donar el seu punt de vista i per a que puguin aportar totes les millores 
possibles. (annex 18) 
 
Aquesta Guia no pretén ser fixa ni estable. Aquesta Guia és una eina de suport 
per a totes les Entitats que pot ser millorada i editada segons les necessitats 
que es vagin veien durant els anys.  
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Conclusions	  
 
El projecte de protocol·lització de la distribució gratuïta d’aliments inclou moltes 
accions que estan entrellaçades entre elles.  Les visites a les entitats i el 
contacte amb cada un dels voluntaris ens ha ensenyat la realitat de la situació i 
ens ha fet tocar de peus a terra. L’ideal en situacions de desnutrició a vegades 
no és més que un ideal al que no es pot arribar. Amb les nostres accions hem 
intentat apropar més l’ideal de nutrició a les persones beneficiaries del servei 
de distribució gratuïta d’aliments.  
 
Aquest protocol o guia permet tractar de manera conjunta la seguretat 
alimentària per tal de que els aliments arribin amb les millors condicions als 
beneficiaris i que els aportin els nutrients en la major qualitat i quantitat 
possibles.  
 
Avui en dia, la gent, quan pensa en nutrició i dietètica, pensa en problemes 
relacionats amb l’excés de nutrients (obesitat, malalties cardiovasculars, etc), 
trastorns del comportament alimentari o al·lèrgies e intoleràncies alimentàries, 
tots característiques de països desenvolupats. Però la nutrició també consisteix 
en desnutricions i carències nutricionals, més comunes en països en via de 
desenvolupament però que en l’actualitat estan presents en la nostra societat.  
 
Tots els beneficiaris de les entitats distribuïdores d’aliments necessiten les 
accions de personal especialitzat per a poder arribar a tenir una alimentació el 
més segura i equilibrada des del punt de vista nutricional. Considero que la 
figura del nutricionista pot desenvolupar un gran paper en aquesta vessant que 
fins ara no es tenia en compte.  
 
Crec que les nostres accions no són suficients i no haurien de ser les úniques. 
La desnutrició és un problema que cada vegada s’accentua més en les nostres 
comunitats i encoratjo a tothom a donar una mica del seu temps a entitats per a 
poder apropar l’ideal de nutrició a totes aquelles persones que no tenen els 
recursos necessaris per a assolir-lo.  
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Annex 1: distribució d’aliments al Banc dels Aliments de Lleida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a#fase#2013 2a#fase#2013 3a#fase#2013 TOTAL SIGABA Retirada#mercat TOTAL

Oli 12.330 0 30.375 42.705 19.127 61.832
Arròs 24.360 6.096 31.008 61.464 20.786 82.250
Cereal#Inf. 1.526 0 0 1.526 1.526
Potitos 3.972 2.646 3.096 9.714 9.714
Llet#continuació 0 0 1.334 1.334 1.334
Formatge 4.434 4.437 0 8.871 8.871
Llet 55.404 55.404 33.276 144.084 137.415 425.583
Cigrons 0 11.730 0 11.730
Llenties 15.140 11.880 20.510 47.530
Llegums#Conserva 0 8.106 0 8.106
TOTAL#Llegums 15.140 31.716 20.510 67.366 38.712 106.078
Pasta 8.796 6.912 12.732 28.440 18.698 47.138
cereals#esmorzar 0 0 0 0 19.292 19.292
Farina 14.592 0 0 14.592 5.510 20.102
Pa#fresc 0 0 0 0 8.821 8.821
Brioxeria 0 0 0 0 7.733 7.733
Peix 0 0 0 0 5.342 5.342
Tonyina 0 0 7.112 7.112 7.112
Infantils 0 0 2.214 2.214 2.214
Galetes 0 0 5.779 5.779 4.514 10.293
Ous 0 0 0 0 1.221 1.221
Carn#fresca 0 0 0 0 10.260 10.260
Plats#Preparats 0 0 0 0 54.212 54.212
Caldos 0 0 0 0 1.493 1.493
Batuts 0 0 0 0 48.253 48.253
Aliment#sec#no#class. 0 0 0 0 58.958 58.958
Sucre 0 0 0 0 8.944 8.944
Fruita#Consv. 8.346 0 22.277 30.623 30.623
Fruita#fresca 0 0 0 0 12.122 212.834 224.956
Mongetes#tendres 0 0 16.127 16.127 16.127
Tomàquet#fregit 0 0 11.724 11.724 11.724
hortalisses 0 0 0 0 17.085 83.062 100.147
Sucs 0 0 0 0 1.027 94.746 95.773
Drogueria# 0 0 0 0 1.611 1.611
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Annex 2: distribució d’aliments específicdel Banc dels Aliments de Lleida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% TOTAL
TOTAL 100,00 1.622.796
Llet 18,23 295.863 FRUITA

Fruita8fresca 13,81 224.057
Arròs 8,04 130.392 LÀCTICS

Sucs 6,45 104.643
Pasta 5,35 86.824 LLEGUMS

Oli 5,19 84.241
hortalisses 5,12 83.062 CARN,8PEIX8i8OUS

Llegums8Conserva 3,16 51.227
Llenties 2,93 47.530 VERDURA

BEGUDES44 2,91 47.225
Plats8Preparats 2,84 46.088 FARINACIS

Iogurts8i8batuts 2,83 45.994
Fruita8Consv. 2,07 33.659 GREIXOS

Farina 1,54 24.964
Galetes 1,32 21.485 ALTRES

cereals8esmorzar 1,19 19.291
Tomàquet8fregit 1,01 16.467 BEGUDES

Mongetes8tendres 0,99 16.127
Carn8 0,93 15.062 DROGUERIA

Brioxeria 0,91 14.838
Pa8 0,91 14.837
Infantils 0,83 13.410
Peix 0,78 12.596
Sucre 0,77 12.497
Cigrons 0,72 11.730
Formatge 0,67 10.871
Xocolates8i8sucres 0,61 9.829
Nata 0,60 9.774
Potitos 0,60 9.714
Caldos8i8cremes 0,45 7.321
Tonyina 0,44 7.112
Aliment8no8class. 0,41 6.687
Patata 0,20 3.276
DROGUERIA 0,13 2.072
Ous 0,11 1.828
Cereal8Inf. 0,09 1.526
Llet8continuació 0,08 1.334
Fruits8secs 0,06 999
Sal,8especies8i8salses 0,03 463



ESTANDARDITZACIÓ	  DEL	  PROTOCOL	  DE	  LA	  DISTRIBUCIÓ	  GRATUÏTA	  DELS	  ALIMENTS	  A	  
LA	  CIUTAT	  DE	  LLEIDA	  

3
5	  

 

 
Annex 3: Requisits del Banc dels Aliments 
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!

Introducció  

 

L’alimentació de les persones ha de fonamentar-se en aliments segurs. La obtenció 

d’aliments segurs es basa en les bones pràctiques d’higiene i amb les condicions 

correctes, no tan sols de producció sinó que també en l’emmagatzematge i distribució 

dels productes. Per a garantir que els aliments que arriben al consumidor final són 

aliments segurs, s’aplica el pla APPCC que estableix les condicions i pràctiques 

correctes d’higiene de tal manera que s’evita la presència tant directa com indirecta 

d’agents físics, químics i biològics que podrien fer malbé el producte, alterar-ne el seu 

estat i provocar la pèrdua de salut en l’individu. En el pla APPCC es tracten diferents 

aspectes, els quals són necessaris per a la producció i obtenció d’aliments segurs. Els 

aspectes que engloba són:  

- El subministrament d’aigua potable.  

- La neteja i desinfecció dels equips i instal·lacions.  

- La prevenció i control de plagues.  

- Bones pràctiques de manipulació dels aliments.  

- La traçabilitat  

Els prerequisits són les pràctiques i condicions necessàries per la implantació de 

l’APPCC i es descriuen en els principis generals d’higiene alimentària i els codis de 

pràctiques del Còdex Alimentarius. Els prerequisits han de ser específics per a cada 

empresa, per tant, cada empresa ha d’elaborar els seus propis prerequisits d’acord 

amb la normativa vigent. Els prerequisits es presenten en forma de Pla i cada un d’ells 

té un objectiu específic que ha de complir-se. Els plans que es poden portar a terme 

en el Banc dels Aliments seran:  

 

1. Pla de Control de l’Aigua  

2. Pla de Neteja i Desinfecció  

3. Pla de Control de Plagues i Animals  

4. Pla de Formació del Personal  

5. Pla de Control dels Proveïdors  

6. Pla de traçabilitat  

 

 

 

 

1. Pla de Control de l’Aigua  

 

L’aigua que s’utilitza en l’establiment ha de ser aigua potable, apte pel consum humà. 

L’aigua pot ser un mitjà de contaminació ja que pot ser un vehicle tant de contaminants 

biològics com químics i físics.  

Els usos de l’aigua en el magatzem són:  

• Neteja i desinfecció de les instal·lacions i utensilis.  

• Consum humà e higiene.  

• Equips de refrigeració.  

 

L’aigua no potable només es podrà utilitzar en els següents casos:  

• Prevenció d’incendis.  

• Aire acondicionat.  
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El Banc d’Aliments, al ser un establiment alimentari ha de fer servir aigua potable, per 

tant, si no en disposés, seria necessària  la instal·lació d’un dipòsit d’aigua o fer arribar 

la xarxa d’abastiment públic al magatzem. En cas de que no provingui d’un dipòsit 

d’aigua, s’hauria d’assenyalar quina es la font d’abastiment (xarxa pública, captació 

pròpia, canonades, cisternes, dipòsits o tancs).  

Es imprescindible l’ existència d’un document on consti la descripció del sistema de 

distribució i emmagatzematge de l’aigua, el volum d’aigua i els materials amb els quals 

es troba en contacte.  

El Pla de Control de l’Aigua, s’ha d’acompanyar d’un plànol de les instal·lacions on 

s’han d’especificar:  

- Punt d’entrada a la indústria o lloc de captació.  

- Conduccions d’aigua, bombes, etc  

- En cas de depòsits, el número, capacitat, característiques, ubicació…  

- Punts de sortida d’aigua apta pel consum humà (freda i calenta, freda o calenta).  

- Punts de sortida d’aigua no apta pel consum humà.  

Tots els resultats i comprovacions han de quedar registrats en un document de control, 

així com les incidències i les accions correctores i mesures preventives que s’han 

adoptat en moments determinats.  

El Banc dels Aliments de Lleida, no disposa d’una xarxa d’abastiment d’aigua apta pel 

consum humà, la qual cosa es troba fora de la normativa.  

Com ja hem dit abans, l’establiment on es desenvolupin les tasques característiques 

del Banc dels Aliments ha de comptar amb una font de subministrament d’aigua apta 

pel consum humà. Una de les opcions vàlides seria la col·locació d’un dipòsit amb un 

clorador automàtic o fer arribar la xarxa d’abastiment públic fins el magatzem.  

 

 

 

2. Pla de Neteja i Desinfecció  

 

Les instal·lacions, utensilis i maquinària han de trobar-se nets i en bon estat per evitar 

que es converteixin en una font de contaminació creuada pels aliments.  

El Pla de Neteja i Desinfecció del Departament de Salut inclou les diferents parts de 

les instal·lacions (incloses les oficines, serveis higiènics…), superfícies, equips i 

utensilis emprats en l’emmagatzematge dels aliments.  

Dins d’aquest pla també hi entren els materials i utensilis utilitzats per la neteja i 

desinfecció ja que si es troben en males condicions i/o bruts també poden esdevenir 

font de contaminació, així com també els productes utilitzats. Els materials i 

productes a més, s’han d’emmagatzemar per separat dels aliments.  

S’ha de designar un responsable del Pla de Neteja i Desinfecció i les persones que 

el portaran a terme. A més, no totes les zones es netejaran de la mateixa manera ni 

amb la mateixa freqüència:  

- Els terres del magatzem s’han d’escombrar a diari al final de la jornada laboral i 

fregar un cop a la setmana.  
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Tots els resultats i comprovacions han de quedar registrats en un document de control, 

així com les incidències i les accions correctores i mesures preventives que s’han 

adoptat en moments determinats.  

El Banc dels Aliments de Lleida, no disposa d’una xarxa d’abastiment d’aigua apta pel 

consum humà, la qual cosa es troba fora de la normativa.  

Com ja hem dit abans, l’establiment on es desenvolupin les tasques característiques 

del Banc dels Aliments ha de comptar amb una font de subministrament d’aigua apta 

pel consum humà. Una de les opcions vàlides seria la col·locació d’un dipòsit amb un 

clorador automàtic o fer arribar la xarxa d’abastiment públic fins el magatzem.  

 

 

 

2. Pla de Neteja i Desinfecció  

 

Les instal·lacions, utensilis i maquinària han de trobar-se nets i en bon estat per evitar 

que es converteixin en una font de contaminació creuada pels aliments.  

El Pla de Neteja i Desinfecció del Departament de Salut inclou les diferents parts de 

les instal·lacions (incloses les oficines, serveis higiènics…), superfícies, equips i 

utensilis emprats en l’emmagatzematge dels aliments.  

Dins d’aquest pla també hi entren els materials i utensilis utilitzats per la neteja i 

desinfecció ja que si es troben en males condicions i/o bruts també poden esdevenir 

font de contaminació, així com també els productes utilitzats. Els materials i 
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- Els terres del magatzem s’han d’escombrar a diari al final de la jornada laboral i 

fregar un cop a la setmana.  

També s’han de descriure les operacions de manteniment i neteja de les fonts de 

captació, dels elements de distribució, emmagatzematge i tractament de l’aigua de 

forma periòdica, indicant els productes utilitzats, la seva dosis, la metodologia… Hi ha 

d’haver un responsable que s’ha d’encarregar de l’execució i aplicació correcta del pla. 

El responsable té la tasca de comprovar que les accions es porten a terme 

correctament i en cas de no ser així, ha de tenir la capacitat d’establir mesures 

correctores i posar les mesures preventives pertinents per a que no torni a ocórrer. La 

empresa també pot contractar a una empresa especialitzada per a que porti a terme la 

tasca de manteniment.  

 

El responsable del Pla de Control de l’Aigua ha de tenir present els procediments de 

comprovació. En primer lloc, ha de conèixer què és el que s’ha de comprovar:  

- Funcionament dels equips de tractament: correcte funcionament del cloradors, 

descalcificadors…  
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dels punts de captació i dels elements de distribució, emmagatzematge i tractament de 

l’aigua.  

- Els nivells de desinfectant residual en l’aigua.  

- Els paràmetres microbiològics, químics i indicadors de la qualitat de l’aigua.  

 

Per comprovar-ho es poden fer les següents accions:  

- Controls visuals.  

- Determinació ràpida del clor residual.  
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- Analítiques de laboratori, realitzades per personal entrenat.  
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- La zona de “l’esmorzar” s’ha d’escombrar a diari, eliminar els restes de menjar de 

damunt del taulell i netejar-lo després de cada ús.  

- Els prestatges, sostres, llums i parets del magatzem s’han de netejar cada 3 mesos.  

- Les cambres s’han de netejar i desinfectar un cop a la setmana, sobre tot s’ha de 

tenir cura quan han arribat grans volums de fruita i verdura. En aquest cas la cambra 

s’ha de netejar immediatament després de la sortida del volum i abans que entri un 

altre. El congelador s’ha de netejar al donar sortida a un volum gran, abans de que es 

torni a emplenar.  

- Les zones d’oficina s’han de netejar un cop a la setmana a fons.  

- La furgoneta s’ha de netejar després de cada ús i desinfectar un cop a la setmana.  

 

En quant al Banc dels aliments de Lleida, nomes compleix una part de la normativa del 

pla de neteja i desinfecció. 

Compta amb un servei de neteja setmanalment de 4h, el qual s’encarrega de la zona 

d’oficines i de la zona d’esmorzar. 

Pel que fa al magatzem, no es escombrat diàriament però si que es disposa d’una 

empresa externa que fa la neteja a fons cada 3 mesos, les cambres són netejades un 

cop a la setmana i la furgoneta també. 

Per tant, podem dir que s’hauria d’aplicar un pla de neteja i desinfecció més estricte. 

 

 

3. Pla de Control de Plagues i altres animals  

 

Les plagues i els animals (insectes, rosegadors, animals domèstics, ocells…) poden 

ser un focus transmissor de microorganismes que poden contaminar els aliments. Per 

evitar la presència d’aquests animals i les plagues, s’han d’adoptar un seguit de 
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3. Pla de Control de Plagues i altres animals  

 

Les plagues i els animals (insectes, rosegadors, animals domèstics, ocells…) poden 

ser un focus transmissor de microorganismes que poden contaminar els aliments. Per 

evitar la presència d’aquests animals i les plagues, s’han d’adoptar un seguit de 

mesures higièniques i preventives com:  

- Eliminar la brosa diàriament al final de la jornada laboral.  

- Ús de dispositius (mecànics, físics i/o biològics): trampes, ultrasons, aparells elèctrics 

amb llum ultraviolada, trampes amb feromones…  

- Desaigües i mosquiteres.  

- Evitar cúmuls d’aigua aïllats que afavoreixin el creixement biològic  

- Mantenir els depòsits d’aigua en bones condicions.  

 

Les mesures adoptades s’han de comprovar visualment un cop a la setmana i portar-

ne un registre on anotar les incidències. El fet de portar un registre a llarg termini 

permet conèixer quin tipus de plaga i/o animal és el que es troba més freqüentment i 

d’aquesta manera es poden adoptar noves mesures preventives per evitar que torni a 

ocórrer. 

 

 

 

4. Pla de Formació i Captació del Personal en Seguretat Alimentària  

 

Els treballadors han de tenir unes nocions bàsiques de Seguretat Alimentària per 

poder-ho aplicar al seu lloc de treball ja que una manca de les mesures higièniques en 

el treball també poden constituir una font de contaminació.  

Aquest pla contempla coneixements generals i específics en matèria d’higiene e ino-

qüitat alimentària. Les mesures que contempla, per a que es pugui aconseguir 

l’objectiu, es poden agrupar de la següent forma:  

- Higiene personal: higiene corporal, rentat de mans, roba de treball, cuidat de les 

ungles…  

- Conductes i hàbits higiènics: no fumar dins de l’establiment…  

- Eliminar la brosa diàriament al final de la jornada laboral.  

- Ús de dispositius (mecànics, físics i/o biològics): trampes, ultrasons, aparells elèctrics 
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- Conductes i hàbits higiènics: no fumar dins de l’establiment…  
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- Eliminar la brosa diàriament al final de la jornada laboral.  

- Ús de dispositius (mecànics, físics i/o biològics): trampes, ultrasons, aparells elèctrics 

amb llum ultraviolada, trampes amb feromones…  
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ne un registre on anotar les incidències. El fet de portar un registre a llarg termini 

permet conèixer quin tipus de plaga i/o animal és el que es troba més freqüentment i 
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ocórrer. 

 

 

 

4. Pla de Formació i Captació del Personal en Seguretat Alimentària  

 

Els treballadors han de tenir unes nocions bàsiques de Seguretat Alimentària per 
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l’objectiu, es poden agrupar de la següent forma:  

- Higiene personal: higiene corporal, rentat de mans, roba de treball, cuidat de les 

ungles…  

- Conductes i hàbits higiènics: no fumar dins de l’establiment…  

- Pràctiques higièniques: No rompre la cadena del fred, tractament de la fruita i verdura 

correctament en les cambres frigorífiques tenint compte amb la seva perillositat com a 

transmissor de microorganismes i partícules contaminants, la gestió dels residus i la 

brosa, l’emmagatzematge dels productes envasats, el manteniment de la 

temperatura…  

- Estat de salut: la seguretat alimentària es pot veure compromesa per algunes 

malalties i els seus símptomes ja que es poden convertir en una font de contaminació 

dels aliments. Els aliments contaminats també poden esdevenir font de contagi per les 

persones. Les ferides han de portar-se tapades ja que poden ser una font de 

contaminació dels aliments i a més, el contacte de la ferida amb els productes 

alimentaris poden afavorir-ne la seva infecció.  

 

Els treballadors del Banc dels Aliments de Lleida van realitzar el curs de manipulació 

d’aliments.  

 

 

5. Pla de Control de Proveïdors  

 

Totes les entrades al Banc d’Aliments han d’estar detallades i portar-ne un registre. 

Diferenciar si es tracten d’entrades procedents del Pla d’Ajuda de la UE, fruites i 

hortalisses retirades del mercat, recaptes i donacions, excedents d’empresa i 

donacions entre bancs dels aliments.  

En el registre ha de constar la següent informació:  

- El tipus i volum d’aliments que entren.  

- Data d’entrada.  

- Data de caducitat i data de consum preferent.  

- El número de lot en les donacions de les empreses de producció  
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contaminació dels aliments i a més, el contacte de la ferida amb els productes 
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Per qüestions de seguretat alimentària no s’han d’acceptar els aliments caducats ni 

aquells que es troben en mal estat i que puguin constituir un perill per la salut. Un 

exemple d’aquests aliments que no garanteixin les especificacions serien els congelats 

que han estat descongelats, aliments que han estat en contacte amb substàncies 

químiques o altres…  

 

6. Pla de traçabilitat  

 

El pla de Traçabilitat permet localitzar el producte en qualsevol moment del seu procés 

de producció i de distribució, identificant totes les matèries que s’han utilitzat en el seu 

procés d’elaboració, el tipus d’elaboració, emmagatzematge, transport i distribució fins 

arribar al consumidor final.  

En el cas del Banc dels Aliments la implementació d’aquest Pla de traçabilitat difereix 

depenent del tipus d’entrada. S’ha de portar un registre per a cada via d’entrada on hi 

ha de constar el tipus i quantitat de producte i entitats entre els quals es reparteix. A 

més, en les donacions d’empreses productores, seria interessant portar un registre 

dels lots que entren i entre quines entitats es reparteixen per si hi hagués algun 

problema de seguretat alimentària tenir identificat a qui ha arribat el producte i la seva 

procedència. 

 

 

Anotacions  

 

Aquest pla de implantació del programa de prerequisits s’ha realitzat tenint en compte 

les infraestructures que presenta el Banc d’Aliments. S’ha optat per adaptar el 

programa al que pot assumir el Banc d’Aliments per aconseguir una correcta 

distribució i emmagatzematge dels productes alimentaris, és a dir, als mínim que 

s’exigeix ja que s’entén que adaptar-lo a la totalitat del que es dicta en la normativa és 

gaire bé impossible degut a la seva complexitat tant en temps com en esforços (sobre 

tot econòmics) que requereix. 
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En el cas del Banc dels Aliments la implementació d’aquest Pla de traçabilitat difereix 

depenent del tipus d’entrada. S’ha de portar un registre per a cada via d’entrada on hi 

ha de constar el tipus i quantitat de producte i entitats entre els quals es reparteix. A 

més, en les donacions d’empreses productores, seria interessant portar un registre 

dels lots que entren i entre quines entitats es reparteixen per si hi hagués algun 

problema de seguretat alimentària tenir identificat a qui ha arribat el producte i la seva 

procedència. 

 

 

Anotacions  

 

Aquest pla de implantació del programa de prerequisits s’ha realitzat tenint en compte 

les infraestructures que presenta el Banc d’Aliments. S’ha optat per adaptar el 

programa al que pot assumir el Banc d’Aliments per aconseguir una correcta 

distribució i emmagatzematge dels productes alimentaris, és a dir, als mínim que 

s’exigeix ja que s’entén que adaptar-lo a la totalitat del que es dicta en la normativa és 

gaire bé impossible degut a la seva complexitat tant en temps com en esforços (sobre 

tot econòmics) que requereix. 
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Annex 4: Fitxa de control 
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Annex 5: Fitxa visita a les entitats 

!

FITXA&VISITA&ENTITATS&RECEPTORES&BANC&DELS&ALIMENTS&DE&LLEIDA&

Entitat:  Data visita: 

Adreça:  

Ciutat: Comarca: 
 

 

Representant legal:  

Persona de contacte:  

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                         □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES :  

Menjador social SI/NO  RESES:  

!

!
• SI/NO tenen conveni EU-FASES : 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES:  
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A:! 

!

Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador:  

Si/NO Llicència activitat municipal: 

Idoneïtat dels locals:  
 
 
 
 
 
Conservació  i manipulació aliments: 

 

Capacitat per distribuir producte fresc: 

SI/NO Transport: 
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!

Horaris de funcioment: 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA 

!

Beneficiaris de l’entitat: 

Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□ Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □ Altres 

Perfil d’usuaris del servei: 

 

Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 

□ Registre propi informàtic declarat 

□ Cap de les altres 

 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: 

!

&

Distribució d’aliments: 

• Lots / Repartiment: 

 

 

 

• Aliments d’urgència:  

 

• Altres (celíacs ....) : 

!!!!!!!!!!!!

&

Observacions: 

!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Annex 6: Calendari de visites a les entitats 
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Annex 7: Recull de fitxes de visites 
 
FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: ADRA Data visita:18/2/2014 

Adreça: C/Vallcalent,14 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Mª Dolors Gascón 
Persona de contacte:Mª Dolors Gascón – 619925893-973254388 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□Fundació  (E.Adventista)                         □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : NO (en procés) 

Menjador social SI/NO  RESES: NO 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: NO 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: local de distribució d’aliments. Espai 
adjunt però independent a església. Els aliments estan ben organitzats però 
distribuïts en dos espais diferents i separats ( en la planta baixa es troben els 
aliments no peribles i en el primer pis els aliments no peribles en conserva i els 
refrigeradors amb productes peribles). 

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Idoneïtat dels locals: L’espai no és del tot adient per a la distribució i 
emmagatzematge dels aliments ja que cal desplaçar-se d’un pis a l’altre per 
organitzar-los i per accedir a ells. 
 
Conservació  i manipulació aliments: SI, disposen a més de cuina 

Capacitat per distribuir producte fresc:NO 

SI/NOTransport:SI 
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Horaris de funcioment: Dilluns de 15:30 a 19h (alternativament) 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA: SI 

 
Beneficiaris de l’entitat:53 famílies 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres ( valoració tres famílies 
properes a l’entitat però que resideixen en municipis propers a Lleida ciutat). 
Perfil d’usuaris del servei: 
Les persones usuàries del servei de distribució d’aliments són persones derivades 
de S/S. Un 97% són d’origen musulmà, el que dificulta en moltes ocasions el tema 
dels productes que es distribueixen per la qüestió dels sacrificis “HALAL”. La revisió 
del cas la realitza S/S segons el cas cada 6 o cada 3 mesos). 
Atenen un nombre reduït de tres famílies per vinculació amb l’entitat 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) “és l’unica forma de facilitar i 
controlar” 

□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI, a més d’estar coordinats 
amb S/S també participen en el projecte d’atenció als temporers de l’Ajuntament. 

 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment:Ho tenen molt organitzat. Atenció Personalitzada 

Disposen de dos lots: 
El Blau: entre 1 a 3 persones en l’unitat familiar. 
El vermell: entre 4 a més persones en l’unitat familiar 
• Aliments d’urgència:  

Existeix el  lot d’urgència per a caos puntuals amb la conseqüent derivació a 
S/S. 
• Altres (celíacs ....) : NO 

• Fan lots quincenals i compren els productes que manquen per a fer els lots. 

• Donen recomanacions als beneficiaris de com cuinar els aliments. 

Observacions: 
Ens comenten que el perfil dels usuaris atesos ha canviat. De persones immigrades i 
persones sense llar a persones autòctones que per dificultats laborals entre altres es 
troben en situació de desprotecció. 
Organització documentació, disposen de: 
-Fitxa de beneficiari 
-Fitxa de control entrega aliments: 

• Fitxa de aliments UE 

• Fitxa de productes no UE 

-Fitxa per les acollides d’urgència: atenen una vegada i deriven a S/S 
 
Compren a nivell entitat: ous, oli, llet 
A part de la distribució d’aliments duen a terme diferents programes i activitats: 
Programa de medicaments, servei de rober, Bossa de treball interna (orientació 
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Botigueta Arrels Data visita:30/1/2014 

Adreça: C/ del Bruc 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Joan Suñol Bosch 
Persona de contacte:Glòria, Pilar – 973223023-973289000 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració           □Entitat religiosa catòlica(jesuïtes) 

□ Entitat religiosa altres confessions             □ Associació 

□Fundació                  □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : SI 

Menjador social SI/NO  RESES: NO 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES :SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: SI 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A:SI 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador:Botigueta 

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Idoneïtat dels locals:  
Espai d’uns 400m2 distribuïts en diferents espais. Entrada recepció, sala reunions, 
sala professionals, espai de lots freds, espai de botigueta, espai de neveres i 
producte fresc, taquilles voluntaris i serveis, magatzem. Espai totalment equipat 
per a dur a terme la tasca de distribució. 
 

laboral) 
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Conservació  i manipulació aliments:SI, disposen d’espai habilitat per 

refrigeració, congelació, pica, taules, prestatges. 

Capacitat per distribuir producte fresc: SI 

SI/NO Transport:SI 

Horaris de funcioment: 

Horari d’atenció és: dilluns cita prèvia – dimarts a divendres de 10 a 13 oberta la 

botigueta i la distribució es du a terme en horari de 11 a 13h). 

Dilluns: cita prèvia-atenció persones 

Dimarts i divendres: lot calent (1 cop al mes per persona) i lot fred (màxim de 25 

persones). 

Dimecres: lot curt (aprox. Igual que el lot fred - màxim 10 persones setmanal) 

Dijous: reservat per atendre S/S i Càrites.( 15 persones, 1 setmana S/S l’altra 

setmana Càrites). 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA: SI 

Equip entitat: 2 professionals i 30 voluntaris 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 
□ Serveis Socials Adm□ Equip tècnic propi (Educadora i TreballadoraSocial)      
□Altres 
Perfil d’usuaris del servei: 
La gran majoria dels usuaris del servei són persones sense llar que arriben a 
l’entitat i d’altres que són derivades de L’Alberg Maranyosa. 
També atenen persones derivades de S/S. 
Persones derivades d’altres entitats com Càrites, Fundació Down,CAS Hospital, 
Anti-sida, Pagesos solidaris, Centre obert de ponent. 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) “imatge negativa, creada l’aplicació 
informàtica per controlar”. 

□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI 

 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: 

3 tipus de lots: Calent – Fred –Curt (aquest és per casos especials o d’urgència) 
Per a la distribució d’aliments utilitzen 2 formats diferents: un segons d’on 
provenen aliments (Estoc, projectes o fases de la UE)  i l’altre segons el lot 
entregat amb dades de la persona (país, edat..). 
Cal tenir en compte que hi ha donacions que no les anoten 
• Aliments d’urgència: si, disposen del lot curt 

• Altres (celíacs ....) : 
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Centre Solidari Jericó Data visita: 23/1/2014 

Adreça: Carrer General Britos 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Parròquia del Carmen 
Persona de contacte:Malika – Enriqueta ( Mossèn Joan) - 659933793 

Observacions: 
La Botigueta al Carrer del Bruc comença a funcionar en aquest nou espai al Abril del 
2011. 

• Arrels té 6 programes diferents: 

• Centre obert al carrer la panera: consta de dutxes, sala d’estar, pis de 
mínims d’exigència per passar la nit i també migdia). 

• BA. 

• Reducció de danys (drogodependències). 

• Tractament (Reinserció drogues-8 places). 

• Acompanyament (persones consum- 1 pis). 

• Pis dones: dones en el 3º grau de presó 

Tots els programes treballen per el tema de la reinserció. 
“La nostra essència és l’acolliment”. 
Any 1991, Arrels neix a partir d’una campanya de entrepans per als temporers sota 
els valors de amor, justícia i pau. 
La distribució d’aliments es du a terme sota els criteris de bones pràctiques de la 
xarxa d’entitats cristianes. 
Duen a terme formacions per als seus voluntaris en diversos temes com per 
exemple, bones pràctiques del com repartir, gestió aliments...). 
Nou Projecte escola: neix a traves dels menjadors escolars. Menjar excedent. 
(Maristes, Claver...) 
Aliments que reben a la botigueta provenen de: 
BA, Gran Recapta, UE, Plus fresc( 6 botigues 2 cops per setmana), Superverd (3 
botigues), donants fixos i puntuals, escoles, persones a nivell personal. 
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Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                     □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : NO 

Menjador social SI/NO  RESES: SI*    Properament passarà a ser una entitat 
independent del menjador social del Carmen. 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: SI 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: SI 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: LOCAL DISTRIBUCIÓ 

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Idoneïtat dels locals: Local d’uns 70m2 de planta baixa. Disposa d’una entrada 
amplia per a la descàrrega dels aliments.  
 
Conservació  i manipulació aliments: 

Consta d’un primer espai on es du a terme la distribució dels lots d’aliments i on en 
diferent horari de repartiment es realitzen diferents activitats. Disposen per a 
l’organització i emmagatzematge dels aliments de prestatgeries i de 3 neveres - 
congeladors baül, on emmagatzemen el producte fresc. 
 

Capacitat per distribuir producte fresc: SI 

SI/NO Transport: SI 

Horaris de funcioment: Dilluns i dimecres de 10 a 13 (horari distribució 11 a 12) 

també algun divendres en el mateix horari segons demanda. 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA; SI 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres 
• L’Enriqueta cada dimarts, s’encarrega d’acollir a les persones usuàries 

i d’informar-les de com funciona el servei. 
• Atenen un nombre aproximat de 25 famílies al dia. 
• Realitzen revisió de casos en coordinació amb S/S cada 3 mesos 
• Urgència, realitzen entrega en casos puntuals d’urgència. 

Perfil d’usuaris del servei: 
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Totes les persones usuàries del servei de distribució d’aliments que atén 
l’entitat, venen derivades de Serveis socials del barri (democràcia). 

Registre Beneficiaris: 
□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI S/S 

 

 
FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Centro Latinoamericano Data visita:18/2/2014 

Adreça: Rbl. Ferran 40 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: 

Tres lots: A-B-C segons el nombre de membres en l’unitat familiar. 
• Aliments d’urgència: SI 

• Altres (celíacs ....) :- 

 

Observacions: 
Els dimarts i dijous són els dies que no realitzen la tasca de distribució d’aliments. 
Aquets dos dies els aprofiten per a organitzar i netejar els espais. 
Tots els membres de l’equip que participen en les diferents tasques de distribució 
són voluntaris de l’entitat. 
Per petició d’algunes persones usuàries del servei van donar inici a un taller de 
cuina, no obstant no ha tingut gaire èxit per diferents motius entre els quals van 
comentar:  
L’horari, a les 17h, coincideix amb l’horari de sortida de l’escola i això dificulta la 
participació ja que la gran majoria són mares. 
Gran nombre de població és musulmana (la seva forma de cuinar és diferent). 
Per tenir en compte: 

• Caldria pensar en com podrien gestionar l’activitat i paral·lelament dur a 
terme alguna activitat per als nens. 

• Les receptes i aliments proposats no són del tot atractius per les persones 
participants ( diferent cultura, llengua...), seria interessant el poder buscar 
una persona adient per a poder donar continuïtat als tallers (una persona 
d’origen marroquí que conegui la cultura i la llengua). 

• Canviar l’horari del taller per facilitar la participació.  
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Representant legal: OsvaldoFrancia 
Persona de contacte:Ester – 973224545 ( Jonny  - Graciela) 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : NO 

Menjador social SI/NO  RESES: NO 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: SI 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A:SI 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: L’Associació es troba ubicada en edifici 
de tres plantes. En la primera planta trobem les oficines, una sala de reunions i dos 
espais separats on emmagatzemen i duen a terme la distribució dels aliments. 
L’espai no és l’adien per a dur a terme l’emmagatzematge ni la manipulació dels 
aliments. Hi ha aliments emmagatzemats en una sala molt petita on gairebé no es 
pot entrar. Hi ha aliments tocant a terra i es dificulta l’accés per a poder revisar les 
dates de caducitat. Disposen de 2 frigorífics i d’un congelador tipo baül, no obstant 
l’espai, una cuina,  no esta adequat per la manipulació.  

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Idoneïtat dels locals:  
NO 
 
Conservació  i manipulació aliments: No adient 

 

Capacitat per distribuir producte fresc: No del tot adient encara que fan aquesta 

tasca. 

SI/NO Transport: SI 

Horaris de funcioment:Cada 15 dies, els dimecres de 10 a 12:30h. 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA 

 
Beneficiaris de l’entitat:40 persones aproximadament 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres ( Les valoracions les duu 
a terme l’equip que organitza i s’encarrega del servei. Ells són els que realitzen 
l’acolliment i determinen). Cada 6 mesos realitzen valoracions. 
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Perfil d’usuaris del servei:Tan sols es centren en persones d’origen 
llatinoamericà i en familiars propers a aquestes. Si arriben persones autòctones les 
deriven directament a S/S. 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) “Si és útil, podem veure el progrés 
de les persones. Quina és la seva situació i què és el que passa. 

□ Registre propi informàtic  
□ Cap de les altres 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI 

 

 
FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: ESGLÉSIA E. PENTACOSTAL DE 
LLEIDA 

Data visita:25/03/2014 

Adreça: C/ Albarés, 28 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal:  
Persona de contacte:Conxa Tendero 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: NO DISPOSEN D’UNA GUÍA PER A L’ELABORACIÓ DELS 

LOTS. Els lots són iguals per a totes les persones sense tenir en compte el 
nombre de persones de la unitat familiar. No obstant si que es té en compte 
els infants. 

• Aliments d’urgència: NO 

• Altres (celíacs ....) : NO 

• Tansols reparteixen els aliments que el Banc d’Aliments els hi dóna, no fan 
recaptacions ni compren els aliments que falten. Els lots els fan segons el 
que tenen; a vegades donen lots molt grans i a vegades molt petits.  

Observacions: 
Disposen de fitxa d’usuaris i ells mateixos realitzen l’acompanyament a les 
persones. Els documents que sol·liciten entre altres són: DNI, papers de Inem, 
empadronament. Els informen d’on haurien de dirigir-se segons el seu barri. 
Altres accions que fan són: 
Orientació laboral – Borsa de treball 
Tallers de confecció de currículums 
Tallers de llengua catalana 
Assessorament en temes d’estrangeria 
Faciliten informació sobre entitats de treball temporal 
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Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES :  

Menjador social SI/NO  RESES:  

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES:  
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: L’església Pentecostal disposa de un 
petit magatzem en l’edifici de la distribució d’aliments i a més a més d’un altre 
magatzem, més gran, al centre d’Alcoletge. L’administració es fa en un lateral de 
l’església però sense haver de passar per la zona de culte.  

L’església es troba a les afores de la bordeta i no té cap línea d’autobús que arribi 
fins allà. Ens comenten que el beneficiaris que tenen són de la zona de la Bordeta, 
Cappont i alguns de la Mariola.  

Si/NO Llicència activitat municipal: 

Idoneïtat dels locals:  
El centre disposa de una nevera amb congelador i d’un congelador per a poder 
conservar els aliments, cosa que els permet tenir producte fresc per a les famílies 
a les que reparteixen.  
 
 
Conservació  i manipulació aliments: Sí 

 

Capacitat per distribuir producte fresc: Sí 

SI/NO Transport: Particular 

Horaris de funcioment: Un dissabte al mes de 10h a 12h  

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm□ Equip tècnic propi  □Altres 
Perfil d’usuaris del servei: 
Tenen 5 famílies al mes derivades de S/S i desprès 5 famílies seves. Al cap de l’any 
tenen 95 famílies derivades de S/S. ??? 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 
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□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 
 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: Sí i poc a poc s’instauren 
més a la xarxa. 
En el seu grup de voluntaris tenen dues assistents socials que ajuden a fer la 
selecció quan ve una família necessitada. 

 

 

 
FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Esclat Associació Solidaritat i 
servei Santa Teresina. Espai Pare Palau. 

Data visita:4 març 2014 

Adreça: Pl.Missions 1 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Isabel Grau 
Persona de contacte:Isabel Grau - 973281770 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: Els tenen diferenciats segons els membres que hi ha a 

cada família. Reparteixen un cop al mes a 10 famílies i aquestes famílies han 
de marxar des de l’església fins a casa, moltes vegades, a peu amb tot el 
menjar d’un mes.  

• Aliments d’urgència: Sí 

• Altres (celíacs ....) : 

 

Observacions: 
Apart de la distribució d’aliments també tenen altres  
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Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració           □Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions            □Associació 

□ Fundació                  □ Altres (especificar)CENTRE OBERT 

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : SI 

Menjador social SI/NO  RESES: NO 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: SI 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A:SI 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: Local distribució 

Si/NO Llicència activitat municipal:si 

Idoneïtat dels locals: L’espai del Centre Obert, distribuït en edifici de 4 plantes, 
s’utilitza en horari diferent al del centre per a la distribució mensual de aliments. 
Els espais d’emmagatzematge estan mínimament acondicionats. 
 
Conservació  i manipulació aliments: si 

 

Capacitat per distribuir producte fresc:no 

SI/NO Transport:  

Horaris de funcioment: 1 repartiment mensual 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA si 

 
Beneficiaris de l’entitat:aproximadament 40 famílies mensualment + infants del 
centre obert (berenar de cada tarda de dilluns a divendres) 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm□ Equip tècnic propi  □Altres 
Dilluns i divendres realitzen l’acolliment a les famílies. Valoració i demanda. No es 
demana documentació però la informació que es facilita es contrasta amb S/S. 
Cada trimestre treballen en coordinació amb S/S. 
Perfil d’usuaris del servei:actualment el perfil ha canviat, d’un gran nombre de 
famílies nouvingudes a un gran nombre de famílies autòctones. Perfil de famílies: 
monoparentals, sense ingressos i amb deutes. 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: si 
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Eternal LifeChapel Data visita:7/2/2014 

Adreça: C/Ramon Argilés,3 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Saturday Julius 
Persona de contacte:Saturday Julius - 632682212 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: realitzen un únic lot mensual amb els aliments dels que 

es disposa. Tenen en compte el nombre de membres de la unitat familiar i si 
hi ha infants i nadons. 

• Aliments d’urgència: - 

• Altres (celíacs ....) :no 

Observacions: 
L’entitat treballà 2 parts: 
D’una banda treballa el tema social amb les ajudes a famílies amb els aliments. 
D’altra banda treballen amb el centre obert amb infants. 80 nens diàriament. 
Realitzen fitxa d’acollida. La treballadora social, la Isabel, fa el seguiment mensual a 
les famílies. 
També informa, orienta i dona suport en diferents temes d’interès de les persones 
usuàries del  servei. Orientacions en relació als Serveis socials dels barris, 
coordinació amb S/S en relació a recursos. Acompanyament puntual de voluntaris 
segons el cas.(llum) 
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Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : NO 

Menjador social SI/NO  RESES: NO 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: NO 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A:SI 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: Local adjunt a església 

Si/NO Llicència activitat municipal: NO 

Idoneïtat dels locals: L’espai és força ampli, uns 40 m2, però no esta adequat, en 
la seva totalitat, per a poder dur a terme la tasca de distribució d’aliments. L’espai 
estava força brut i desorganitzat i la documentació que se’ls requeria estava 
desorganitzada i col·locada en bosses de brossa. 
 
Conservació  i manipulació aliments: disposen d’un nevera que en el moment de la 

visita estava desconnectada. Hi havia un espai on els aliments estaven per el terra 

i vam poder observar un palet replet de potitos infantils.  

Capacitat per distribuir producte fresc: NO 

SI/NOTransport:SI 

Horaris de funcioment:Dijous de 11 a 13h 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA: NO 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres No disposen de personal 
professional per a donar suport en la tasca de gestió de documents i 
d’acompanyament als beneficiaris del servei. Personal voluntari. 
Estan en “coordinació” amb serveis socials del barri Balafia. Derivades de S/S 5 o 6 
persones. 
La valoració dels casos comenten que la duen a terme de forma mensual. 
 
Perfil d’usuaris del servei: 
Atenen un nombre de 25 persones de les quals 5 o 6 venen derivades de S/S. 
El perfil de persones que atenen són persones sense documents i que es troben en 
dificultats. Els documents que requereixen són entre altres: Document de Inem, 
DNI, Passaport, Targeta salut... 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres (Dades desorganitzades i sense control, documentació 

personal sense protecció). 
Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI? 
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Menjador social del 
Ajuntament de Lleida 

Data visita: 18/03/2014 

Adreça: C/Panera 7 

Ciutat: Lleida Comarca: Segrià 
 

 
Representant legal:  
Persona de contacte:Joan Canut 

Tipus d’entitat:  

□Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES :  

Menjador social SI/NO  RESES:  

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES:  
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: Menjador social del Ajuntament de 
Lleida. Antigament, era el alberg però en l’actualitat només fa funció de menjador i 
centre cultural. Disposa de bales per l’alberg per a les persones sense sostre. 

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Idoneïtat dels locals: Les instal·lacions son idònies per a un menjador social. La 
cuina esta ben distribuïda amb totes les zones de preparació i cocció pertinents i la 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: No segueixen un protocol marcat, segons productes. Els 

aliments de les fases de U.E els entreguen d’un sol cop. 

• Aliments d’urgència: - 

• Altres (celíacs ....) : - 
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part de menjador esta ben equipada i estructurada. 
 
 
 
Conservació  i manipulació aliments: SI 

 

Capacitat per distribuir producte fresc: SI, Mercadona els hi aporta el producte 

fresc 

SI/NO Transport: SI (encara que no es permanent) 

Horaris de funcioment: Serveixen el dinar a les 13h i el sopar a les 20h de Dilluns a 

Diumenge 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□ Serveis Socials Adm□ Equip tècnic propi  □Altres 
Perfil d’usuaris del servei: 
Les persones usuàries del servei de menjador del ajuntament són generalment, 
persones sense sostre sense recursos per a poder menjar (targeta per a poder 
menjar i sopar diàriament al menjador). També hi poden fer us persones que 
puntualment no tenen prous recursos econòmics per a poder menjar (bales per a 6 
menjades al mes). 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 
 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI 

 

 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: 

 
 
 
• Aliments d’urgència: Es reparteix un entrepà a l’hora de dinar i sopar per a 

tots aquells que s’apropin al centre i no tinguin accés al menjador. 

 
• Altres (celíacs ....) : 
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Menjador social del Carme Data visita: 23/1/2014 

Adreça: Rbl.Ferran 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Parròquia del Carmen 
Persona de contacte:( Mossèn Joan) – 659933793 (Pepita, Antonio, 
MªAngels,Espanya) 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                     □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : NO 

Menjador social SI/NO  RESES: SI* En procés    

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : SI 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: SI 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: SI 

Observacions: 
El menjador social del Ajuntament de Lleida disposa de 2 serveis al dia tots els dies 
de la setmana. A més de aquest dos àpats, reparteixen un entrepà a l’hora del dinar 
i sopar per a tot aquell que s’acosti al centre sense demanar cap tipus d’acreditació. 
Actualment, la barreja multicultural dels usuaris del menjador està fent que en el 
cas de que un menú entri en conflicte amb algun tipus de religió, es plantegi un 
alternatiu. 
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Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: Menjador social 

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Idoneïtat dels locals: Local polivalent d’uns 100m2 soterrani.  
 
Conservació  i manipulació aliments: 

Consta d’un primer pas amb escales per accedir a una sala polivalent sota terra, 
equipada, en les hores de 13 a 15h, com a menjador amb capacitat de 
aproximadament 100 persones. Disposen d’una cuina petita “no adequada” per la 
tasca i en la mateixa planta que la sala, d’un espai on tenen un forn “baguets”. 
 

Capacitat per distribuir producte fresc: NO 

SI/NO Transport: SI 

Horaris de funcioment: Dilluns a divendres de 13 a 15h 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA; SI 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□?Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres (Mossèn – Alberg –S/S) 
Atenen un nombre aproximat de 100 persones al dia.(500 persones a la setmana). 
Les persones beneficiaries del servei disposen d’un carnet acreditatiu mensual. 
Realitzen revisió de casos mensualment. Alguns casos en coordinació amb S/S – 
Alberg Maranyosa – Alguns pisos. 

Perfil d’usuaris del servei: 
Les persones usuàries del servei són en la seva majoria persones sense sostre i 
que tenen a més una dificultat afegida que és el no poder estar empadronades a 
la ciutat, lo que els dificulta el poder accedir a altres prestacions. 

Registre Beneficiaris: 
□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres (Registre propi no registrat i en format paper) 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI S/S 

 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: 

• Aliments d’urgència:  

• Altres (celíacs ....)  
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: PARRÒQUIA SANT PAU Data visita:18/03/2014 

Adreça: C/Mariola 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal:  
Persona de contacte: 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□Fundació  (E.Adventista)                         □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES :  

Menjador social SI/NO  RESES:  

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES :  
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES:  
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: local de distribució d’aliments. Espai 
adjunt a la parròquia. Els aliments están distribuïts en una sola planta però en tres 
sales diferents ( dos de les sales tenen congelador i dos tenen nevera). 

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

Observacions: 
Tots els membres de l’equip que participen en les diferents tasques de distribució 
són voluntaris de l’entitat. 
Una part de les persones beneficiaries dels servei són persones sense llar (situació 
prolongada), altres són famílies o persones que per situacions actuals de, manca de 
feina, pèrdua d’habitatge, etc, es troben en situació de dificultat. 
Per tenir en compte: 

• Caldria digitalitzar la base de dades pròpia. 

• Major coordinació amb Serveis Socials del barri. 
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Idoneïtat dels locals: L’espai no és del tot adient per a la distribució i 
emmagatzematge dels aliments ja que hi ha risc de que es creïn raconets i que hi 
hagi descontrols amb la rotació dels aliments.  
 
Conservació  i manipulació aliments: SI 

Capacitat per distribuir producte fresc:SI 

SI/NO Transport: SI (transport propi) 

Horaris de funcioment: Cada dimarts de 17h30 a 19h30 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA:  

 
Beneficiaris de l’entitat:aproximadament unes 120 famílies 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres (al principi distribuïen a 
qui ells volien però ara poc a poc se’n encarreguen els serveis socials de la zona de 
fer les derivacions). 
Perfil d’usuaris del servei: 
Les persones usuàries del servei de distribució d’aliments són persones derivades 
de S/S, tot i que des de fa poc. La meitat dels beneficiaris són musulmans i l’altra 
meitat d’ètnia gitana. Al principi la distribució es feia a totes aquelles persones que 
anaven a buscar aliments. La problemàtica que han tingut ha vingut quan han 
començat a tenir masses famílies degut al boca a boca entre la gent del barri. 
Comencen a implantar les derivacions del S/S. 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB): totes les dades dels usuaris se’n 
encarrega el S/S 

□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: SI, des de fa poc. 

 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: Fan lots únics i són els mateixos per a tothom 

(independentment dels nombres de les famílies). Tenen lots i tracte especial 
per gent de la tercera edat, malalts o discapacitats (no fan cues, entren per 
una altra porta i s’enduen més menjar). Asseguren que si fessin lots 
personalitzats hi hauria problemes entre els beneficiaris.  

El repartiment és setmanal i en un únic dia per a les 120 famílies. Es fan 
cues des de les 15h tot i que obren a les 17h30. Comenten que han millorat 
molt ja que abans deixaven el carro de la compra a les 6h del matí per a 
guardar el lloc de la cua.  

• Aliments d’urgència: No ja que donaven indistintament a tothom sempre 
derivació. Ara començaran a implantar aquest sistema.  

• Altres (celíacs ....) : NO 

• Donen poc i molt sovint provocant cues i mals rotllos a la cua.  

• Donen menjar als beneficiaris indefinidament. No tenen un pla per evitar la 
cronicitat.  
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: Associació de Caritat San 
Vicents de Paül 

Data visita:4 març 2014 

Adreça: c/Tallada nº 8 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 
Representant legal: Antoni Bernadó - Josefina 
Persona de contacte:Antoni Bernadó 649485280 

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES : X Com servei de suport bàsic 

Menjador social SI/NO  RESES: no 

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES :si 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES: si 
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A:si 

 

Observacions: 
Ens comenten que el perfil dels usuaris atesos és molt complicat i que la 
incorporació dels canvis serà difícil. Al proposar-los-hi algunes millores (donar hora 
per a cada usuari per evitar les cues, fer lots personalitzats), les accepten tot i que 
saben que serà una feina dura d’aconseguir degut a la conformitat que tenen els 
usuaris tal com està.  
El local no té massa capacitat per a producte fresc però comenten que al fer el 
repartiment setmanalment, cada dimarts al matí venen a buscar el producte fresc i 
a la tarda el reparteixen.  
Tota la documentació l’han enviat a serveis socials i elles tan sols tenen una llista 
amb els beneficiaris.  
A part dels aliments del banc d’aliments també fan altres campanyes per fer 
recaptes.  
Destacar; que tot i les complicacions que han tingut amb la gent de la zona (insults, 
amenaces, agressions al local,...), no es donen per vençuts i tenen moltes ganes de 
canvis i progrés.  
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Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: LOCAL 

Si/NO Llicència activitat municipal:SI 

Idoneïtat dels locals: Espai distribuït en dos alçades d’uns 80m2. Amb servei, 
càmera de refrigeració, un congelador i dues entrades. 
Espai molt organitzat, amb espais molt ben aprofitats i nets. 
 
Conservació  i manipulació aliments: si 

Capacitat per distribuir producte fresc: si 

SI/NO Transport: si (particular) 

Horaris de funcioment: dilluns i dijous de 16 a 19 hores 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA: si 

 
Beneficiaris de l’entitat:aproximadament unes 50 famílies setmanals que 
perceben l’ajuda cada 15 dies alternativament. Un total doncs de 200 persones + 
beneficiaris al mes. 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm  □ Equip tècnic propi  □Altres (ells tb fan 
acompanyament cada vegada que reparteixen. Les persones usuàries han de 
passar per el despatx ubicat en l’edifici parròquia per a parlar amb les voluntàries i 
per a ficar el segell en el paper que des de l’entitat faciliten. Tenen distribuïdes les 
persones en tres grups, A,B i C. Cada grup té dues voluntàries referents que els 
acompanyen setmanalment. 
Si les persones usuàries dels servei falten dos mesos o canvien de barri, es retira 
l’ajuda donant coneixement a S/S pertinent. 
Perfil d’usuaris del servei:el perfil ens comenta que ha canviat. Fa uns anys el 
perfil era de persones nouvingudes i actualment atenen a més persones autòctones 
que no immigrants. 292 persones estrangeres i 313 nacionals. 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres ( tenen un registre facilitat des de S/S amb dades 

bàsiques) 
 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: si, amb Teresa i Assumpció 
S/S 

 
Distribució d’aliments: 

• Lots / Repartiment: Fan lots únics. :/ CAL DESTACAR EL FET DE QUE A 
L’HORA DE CONFECIONAR ELS LOTS TENEN UN DE REFERÈNCIA SEPARAT 
PER A QUE LES PERSONES PUGUIN DIR SI HI HA ALGUN PRODUCTE QUE NO 
VOLEN per a evitar el malbaratament o venta d’aquest posteriorment. Donen 
el mateix lot a families petites que a grans. Donen de baixa si fa més de 2 
mesos que no venen. Es fan cues.  

Donen assessorament mínim a l’hora de repartir els aliments. 
Accions: dimecres 5 març Maria (e.p.nutrició) els hi facilita exemples de lots via 
email. 
• Aliments d’urgència: si en casos determinats i amb la conseqüentment 
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FITXA VISITA ENTITATS RECEPTORES BANC DELS ALIMENTS 
DE LLEIDA 

Entitat: SERVEI DE SUPORT ESGLÈSIA 
EVANGÈLICA BAPTISTA 

Data visita:25/03/2014 

Adreça: C/ Alcalde porqueres, 43 

Ciutat:Lleida Comarca:Segrià 
 

 

derivació a S/S pertinent. 

• Altres (celíacs ....) :no 

Observacions: 
L’espai no es del tot adient per a manipular i transportar els aliment, no obstant ens 
sorprèn l’organització. 
Tenen dos llistats on diferencien les persones immigrants de les persones 
autòctones. Això ens sorprèn, però ens comenten que ho fan amb previsió ja que 
altres anys inspectors els hi havien demanat. 
Disposen de fitxes d’aliments i fitxes aliments UE. 
Ens comentaven en la visita que hi ha alguns casos crònics de persones que fa molts 
anys que estan immerses en aquesta situació i han entrat en un cercle “viciós”. 
Cal vigilar amb els mites i prejudicis en relació a Pirmis, ajudes... 
Ofereixen altres serveis com: 
Reforç escolar 
Cursos de costura 
Destacar: fa un any que promocionen la participació d’algunes persones que es 
beneficien del servei d’aliments com a voluntaris en tasques de l’entitat, 
descarregar, organitzar... 
Destacar que ens comenten que els llegums secs són un dels aliments que més 
dificultats porten a l’hora de distribuir-los. Moltes famílies no tenen recursos 
econòmics i per tant no poden pagar les despeses de llum, gas... per lo que no 
tenen mitjans per a cuinar. 
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Representant legal:  
Persona de contacte:Vicente Pallàs  

Tipus d’entitat:  

□ Serveis socials de l’Administració                      □ Entitat religiosa catòlica 

□ Entitat religiosa altres confessions                     □ Associació 

□ Fundació                                                       □ Altres (especificar)             

 

Tipus de Servei: 

Distribució aliments SI/NO  RESES :  

Menjador social SI/NO  RESES:  

 
 

• SI/NO tenen conveni EU-FASES : 
• Si/NO tenen conveni EU-FRUITES I VERDURES:  
• SI/NO tenen conveni productes lliures amb el B.A: 

 
Estructura física de l’entitat: 
 
Local Administració / Botigueta / Menjador: El local de distribució d’aliments està 
adjunt amb l’esglèsia. El magatzem d’aliments està en dos plantes diferents 
(planta baixa i quarta planta). No reparteixen producte fresc ni congelat perquè no 
tenen les instal·lacions idònies.   

Si/NO Llicència activitat municipal: SI 

 

Idoneïtat dels locals: El fet de que els aliments estiguin repartits en dues plantes 
diferents pots provocar un descontrol en la rotació dels aliments i pot provocar 
racons. El menjar està col·locat al terra mateix en comptes d’estar a uns 
centímetres del terra com seria el més apropiat.  
 
 
 
Conservació  i manipulació aliments: No manipulen res. Tot el que tenen és 

envasat. 

 

SI/NO Transport: Transport particular 

 

Horaris de funcioment:Dimarts de 18h a 19h 

SI/NO: PRL i / o coord. Activitats amb BA 

 
Beneficiaris de l’entitat: 
Valoració / Seguiment/Acompanyament: 

□Serveis Socials Adm□ Equip tècnic propi  □Altres 
Perfil d’usuaris del servei: 
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La meitat dels usuaris són del país i l’altra meitat són estrangers. No només donen 
a les famílies que van a la seva església sinó que també accepten derivacions de 
serveis socials amb persones alienes a la seva religió o parròquia.  
Tenen 18 famílies de l’església i 22 famílies derivades de S/S. 
Registre Beneficiaris: 

□ Base de dades compartida (XESNAB) 
□ Registre propi informàtic declarat 
□ Cap de les altres 
 

Coordinació amb Serveis Socials i altres entitats: Sí, tot i que a més a més 
tenen una treballadora social a l’equip. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distribució d’aliments: 
• Lots / Repartiment: 

Hi ha diferents lots segons la gent a la que va destinada. Tenen el LOT A d’una o 
dues persones i LOT B de tres a cinc persones. El repartiment es fa 1 cop al mes 
o 2 cops per les famílies de l’església. El repartiment es fa de 18h a 19h i no es 
generen cues ja que tenen els lots preparats i numerats (cada família té un 
número de lot).  
• Aliments d’urgència: Tenen altres programes per a les famílies de l’església 

que passen per una situació d’urgència (col·lecta, l’acompanyen al 
supermercat a comprar el que necessita,...) 

 

• Altres (celíacs ....) : No 

Observacions: 
Els hi proposem  
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Annex 8: Cistella infants 

 
 
 
 
 
 

 
NENS 

        
 
 
 
Fruita 
 
 
 
 
 
Llet   
 
 
 
 
 
Llegum  
 
Carn, peix i ous  
 
 
 
 
 
Verdura  
 
 
 
 
 
 
Pasta, arròs o farina 
 
Patata o puré  
 
Pa, cereals o galetes 
 
 
 
 
Oli i fruits secs 
 
 
 
 
 
Altres 
  
 
 
 
AIGUA 
 

 
 
 
   

Fresca 
Almívar  
Liofilitzat o dessecada 
Suc comercial  

Llet 
Llet en pols 
Iogurts 
formatge 
 

 RECOMANACIONS 
 
  
   

2-3/dia 
 
 
 
 
 
  2-3/dia 
 
 
 
 
 
 

3/dia 
 
 
 
 
   

 
 
2-3/dia 

 
 
 
 
   
 
 
   
  3-4/dia 
 
 
 
 
 
 
  3-5/dia 
 
 
 
 
          Moderat 
 
 
 
 
          1.5L/dia 

Fresca 
En conserva 
Envasada 
Congelada 

Cacau en pols 
Xocolata 
Mel 
Sucre 

Carn fresca, envasada, embotits 
o derivats 
Peix fresc o en conserva 
Ou fresc o pasteuritzat 
Conill, pollastre o altres aus 
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Annex 9: Cistella adults 

 
 
 
 
 

  
ADULT 

        
 
 
Fruita 
Fruita    
 
 
 
 
 
Llet   
 
 
 
 
 
 
Llegum  
 
Carn, peix i ous  
 
 
 
 
Verdura  
 
 
 
 
 
Pasta, arròs o farina 
 
Patata o puré 
 
Pa, cereals o galetes 
 
 
 
 
Oli i fruits secs 
 
 
 
 
 
Altres 
  
 
 
 
AIGUA 
 

 
 
 
   

Fresca 
Almívar  
Liofilitzat o dessecada 
Suc comercial  

Llet 
Llet en pols 
Iogurts 
formatge 
 

Carn fresca, envasada, embotits 
o derivats 
Peix fresc o en conserva 
Ou fresc o pasteuritzat 
Conill, pollastre o altres aus 

 RECOMANACIONS 
 
  
  3/dia 
 
 
 
 
 
 
  3/dia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/dia 
 
 
 
 
   

2/dia 
 
 
 
 
   
 
  5/dia 
 
 
 
 
 
 
  3/dia 
 
 
 
 
 
    Ocasionalment 
 
 
 
 
          1.5L/dia 

Fresca 
En conserva 
Envasada 
Congelada 

Cacau en pols 
Xocolata 
Mel 
Sucre 
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Annex 10: Cistella tercera edat 

 
 
 
 
 

 
TERCERA EDAT 
   (Vigilar Textura) 

        
 
 
Fruita 
 
 
 
 
 
Llet   
 
 
 
 
 
Llegum  
 
Carn, peix i ous  
 
 
 
 
 
Verdura  
 
 
 
 
 
 
Pasta, arròs o farina 
 
Patata (tipus puré)  
 
Pa de motlle o galetes 
 
 
 
 
Oli i fruits secs 
 
 
 
 
 
Altres 
  
 
 
 
AIGUA 
     
 

 
 

Fresca 
Almívar  
Liofilitzat  
Suc comercial  

Llet 
Llet en pols 
Iogurts 
formatge 
 

 RECOMANACIONS 
 
  
   

3/dia 
 
 
 
 
 
 
  2/dia 
 
 
 
 
 
 

2/dia 
 
 
 
 
   

 
2/dia 

 
 
 
 
   
 
 
   
  4/dia 
 
 
 
 
 
 
  3/dia 
 
 
 
 
          Moderat 
 
 
 
 
          2L/dia 

Fresca 
En conserva 
Puré o crema 
Sopa 

Cacau en pols 
Xocolata 
Mel 
Sucre 

Carn fresca, envasada, 
embotits o derivats 
Peix fresc o en conserva 
Ou fresc o pasteuritzat 
Conill, pollastre o altres aus 
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Annex 11: Gràfiques de les visites a les entitats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus&d'en+tat&

Servei&Social&de&
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Assosiació&

Fundació&
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Distribució&

Menjador&
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10&
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18&
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MaE&
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Annex 12: Programa de la Jornada 
 

 

Primer dia
Sala d’actes de la Diputació de 
Lleida
Carrer del Carme, 26
Dijous, 24 d’abril,  a les 9:30h

Segon dia 
Alberg St. Anastasi
Carrer Rambla Aragó, 11
Dimecres, 30 d’abril,  a les 10h

Equip organitzador: 
Àrea entitats del Banc dels 
aliments de Lleida.

Participants: 
Entitats, institucions i agents 
implicats amb el marc de la 
distribució gratuïta d’aliments.

Matrícula: 
La participació és oberta i 
gratuïta.
Per raons organitzatives es prega 
que abans del dia
24 d’abril es confirmi 
l’assistència als Tallers 
info@bancalimentslleida.cat

I JORNADES D’EXPERIÈNCIES I BONES 
PRÀCTIQUES EN LA DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA 
D’ALIMENTS EN L’ÀMBIT DE LA POBRESA
24 i 30 d’abril ● Lleida

La cruesa de la crisi econòmica actual ha
generat diverses formes de cooperació i
solidaritat i l’aparició de nous actors.
L’àmbit de la pobresa n’és un clar exemple.

En aquest context, des de L’associació del
Banc dels aliments de Lleida, es proposa
una jornada de reflexió entorn a noves
experiències reals que estan actives en el
diari de la nostra societat i de la nostra
realitat en la lluita contra la pobresa i,
especialment, pel que fa referència a la
distribució gratuïta d’aliments a persones
en situació de manca de recursos.

Proposem construir ponts entre la reflexió i
la posada en pràctica entre totes les entitats
i institucions públiques que han optat per

oferir aquest servei, perquè creiem que la
coordinació i comunicació entre els
diferents agents i entitats és clau per
aconseguir resultats positius i holístics, que
assegurin objectius a llarg termini.

Per això oferim una jornada diferent,
dividida en dues sessions en las que es
faran presentacions de diverses
experiències a nivell Catalunya i d’altra
banda una sessió de tallers on les entitats
podran reflexionar i adquirir noves eines i
estratègies en la realització de la seva tasca
com a servei de distribució.

Esperem que aquesta jornada suposi un
parèntesi reflexiu que ens permeti avançar
per respondre millor als nous reptes i
necessitats.

INTRODUCCIÓ

Programa. Primer dia.
Dijous 24 d’abril 2014  

9:00 h Acreditacions i recollida de documentació

9:30 h       Inauguració de la Jornada
Sr. Joan Reñé. President de la Diputació de Lleida
Sr. Àngel Ros . Alcalde  de Lleida.
Sr. Josep Maria Forné. Director dels  Serv. Terr. Benestar Social 
i Família de la Generalitat de Catalunya.
Sr. Joan Ramon Saura. President del Banc dels Aliments de Lleida. 

10:00 h Els bancs que funcionen: la consolidació dels Bancs dels Aliments
com a recurs essencial en el context de crisi econòmica i social.
Sr. Antoni Calvo. Psicòleg, terapeuta familiar, mediador. Exsotsdirector
del DGAIA i de l’ICASS. 

10:40 h   Taula d’Experiències. Presenta Sr. Oriol Berenguer. Director del Banc         
dels aliments de Lleida. 
Les agrupacions d’entitats en la distribució dels aliments.
Srs. Miquel Pongiluppi i Miquel Feltrer. Membres de l’àrea d’entitats  de
la Fund. Banc dels Aliments de Barcelona.

11:40 h  Pausa cafè

12:00 h     Taula d’Experiències
La ciutat de Lleida. Una experiència de treball en xarxa.
Sra. Marta Feixa. Cap de Servei Programes sectorials de la Regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament de Lleida            
El projecte  de servei de distribució d’aliments del Pla d’Urgell
Sra. Sònia Oriola. Coord. Servei Socials del Pla d’Urgell
Sr. Josep Lavin. Regidor de Benestar Social de l’Ajunt. de Mollerussa

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

XARXA D’ENTITATS 
SOCIALS D’ATENCIÓ 
A LES NECESSITATS 

BÀSIQUES 
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Programa. Segon dia.
Dimecres 30 d’abril 2014  

9:30 h         Inauguració de la Jornada Tallers de Racons. Sr. Oriol Berenguer
Director del Banc dels aliments de Lleida
Organització grups tallers: Irache Mena.

9:45h  Inici Tallers:

Cistella amb Maria Serra i Sandra Gervilla. Estudiants de Nutrició de la UdL 
Dinàmica de confecció de lots i cistelles adients en cada cas.

Conserva’t amb el Sr. Josep Mª Bosch, voluntari Banc dels Aliments. Tècnic 
en higiene alimentària i la Sra. Teresa Hernàndez, tècnica de l’Agència de 
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya.
Petites accions per a la bona conservació dels aliments

Empodera’t!, per poder acompanyar amb Sr. Jordi Baiget. Educador social i 
pallasso. Especialista en l’aplicació d’Humor Terapèutic per empoderar i 
capacitar les persones.
Espai de gestió d’eines i estratègies en l’atenció a les persones

Duració de cada taller 25 minuts
Grups de màxim 15 persones
Temporalització total: 90 minuts

11:00h Pausa - Cafè    

11: 15h A la meva pell, amb el Sr. Jaume Belló. Director de Teatre.
Ús de les dinàmiques de teatre imatge, per posar-nos en la pell de l'altra 
persona i veure les situacions conflictives des d'un altre angle

13: 15h Taula rodona de reflexió i valoració sobre els Tallers de Racons amb
Sra. Teresa Hernàndez, Sr. Josep Mª Bosch, Sr. Jordi Baiget i 
Sr. Jaume Belló
Modera: Irache Mena

13:30 h  Agraïments i  Cloenda de les Jornades.

Primer dia
Sala d’actes de la Diputació de 
Lleida
Carrer del Carme, 26
Dijous, 24 d’abril,  a les 9:30h

Segon dia 
Alberg St. Anastasi
Carrer Rambla Aragó, 11
Dimecres, 30 d’abril,  a les 10h

Equip organitzador: 
Àrea entitats del Banc dels 
aliments de Lleida.

Participants: 
Entitats, institucions i agents 
implicats amb el marc de la 
distribució gratuïta d’aliments.

Matrícula: 
La participació és oberta i 
gratuïta.
Per raons organitzatives es prega 
que abans del dia
24 d’Abril es confirmi 
l’assistència als Tallers 
info@bancaliments.cat

I JORNADA D’EXPERIÈNCIES I BONES 
PRÀCTIQUES EN LA DISTRIBUCIÓ GRATUÏTA 
D’ALIMENTS EN L’ÀMBIT DE LA POBRESA

12.40 h     Taula de debat: Visió i Futur. Cap a on anem?
Sra. Natàlia Mèndez. Directora de la Fundació Social Arrels
St. Ignasi                     
Sra. Maria Jose Rosell. Responsable Àrea Social Caritas
Diocesana Lleida 
Sra. Mireia Garra. Coordinadora programes Creu Roja Lleida

13:15 h    Presentació dels tallers del  30 d’abril i cloenda del primer dia.

Organitza:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració:

XARXA D’ENTITATS 
SOCIALS D’ATENCIÓ A 

LES NECESSITATS 
BÀSIQUES 
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Annex 13: Qüestionari de satisfacció de la segona sessió de les Jornades 

 

Qüestionari+de+satisfacció+dels+tallers+“I+JORNADA+D’EXPERIÈNCIES+I+BONES+PRÀCTIQUES+EN+LA+DISTRIBUCIÓ+
GRATUÏTA+D’ALIMENTS”+

!
24+i+30+d’abril+
del+2014!

!

1+ !
!

QUESTIONARI+DE+SATISFACCIÓ+DELS+TALLERS+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+
Nom+i+cognom:!_______________________________________________________________________!

Edat:!______________________! Sexe:!_______________________!

+

Entitat:!_______________!

!

Marqui!amb!una!X!la!puntuació!que!consideri!més!acord!amb!el!Server!rebut!!(1!molt!deficient,!5!excel?lent)!

TALLER+D’+ACOMPANYAMIENT+“JO,+T’+ACOMPANYO”!
! 1+ 2+ 3+ 4+ 5+

+ ! ! ! ! !
+ ! ! ! ! !
+ ! ! ! ! !
+ ! ! ! ! !
+ ! ! ! ! !
Creu+que+el+taller+ha+sigut+d’utilitat?+ ! ! ! ! !

Comentaris+

!

! !

TALLER+DE+MANIPULACIÓ+“CONSERVA’T”!
! 1+ 2+ 3+ 4+ 5+

Explicació+de+les+temperatures+de+conservació+dels+
aliments+

! ! ! ! !

Explicacions+de+com+agrupar+els+aliments++ ! ! ! ! !
Explicació+de+cóm+portar+un+control+sobre+les+
caducitats+dels+productes+

! ! ! ! !

Explicació+sobre+la+manipulació+d’aliments+ ! ! ! ! !
Explicació+de+cóm+deu+ser+la+higiene+de+les+
instal_lacions+emprades++

! ! ! ! !

Creu+que+el+taller+ha+sigut+d’+utilitat?+ ! ! ! ! !

Comentaris+

!
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Qüestionari+de+satisfacció+dels+tallers+“I+JORNADA+D’EXPERIÈNCIES+I+BONES+PRÀCTIQUES+EN+LA+DISTRIBUCIÓ+
GRATUÏTA+D’ALIMENTS”+

!
24+i+30+d’abril+
del+2014!

!

2+ !
!

Marqui!amb!una!X!la!puntuació!que!consideri!més!acord!amb!el!Server!rebut!!(1!gens!d’acord,!5!

completament!d’acord)!

TALLER+DE+NUTRICIÓ+“CISTELLA”+
! ! 1+ 2+ 3+ 4+ 5+

S’ha+de+repartir+a+totes+les+famílies+el+mateix+tipus+
de+ lot+ independentment+ del+ número+ de+ persones+
que+la+composin?+

! ! ! ! !

Considera+que+les+instal_lacions+son+les+adequades+
per+realitzar+aquest+tipus+de+taller?+

! ! ! ! !

Explicació+ sobre+ la+ quantitat+ dels+ diferents++
aliments+en+un+lot++

! ! ! ! !

Explicació+sobre+la+grandària+dels+lots+ ! ! ! ! !

Les+recomanacions+per+combinar+els+aliments+
repartits+son++molt+útils+per+a+l’aprofitament+dels+
mateixos+i+el+benestar+de+les+famílies+receptores+

! ! ! ! !

Els+lots+proposats+són+viables+de+fer+amb+els+
aliments+que+ens+arriben+a+la+nostra+entitat+

! ! ! ! !

El+taller+de+nutrició+ha+set+de+molta+utilitat++ ! ! ! ! !

Comentaris+

!

!

TALLER+D’+ACOMPANYAMIENTO+“A+LA+MEVA+PELL”+
! 1+ 2+ 3+ 4+ 5+

+ ! ! ! ! !

+ ! ! ! ! !

+ ! ! ! ! !

+ ! ! ! ! !

+ ! ! ! ! !

+ ! ! ! ! !

El+taller+d’acompanyament+ha+set+de+molta+utilitat+ ! ! ! ! !

Comentaris+

!

!
!
!
!
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Qüestionari+de+satisfacció+dels+tallers+“I+JORNADA+D’EXPERIÈNCIES+I+BONES+PRÀCTIQUES+EN+LA+DISTRIBUCIÓ+
GRATUÏTA+D’ALIMENTS”+

!
24+i+30+d’abril+
del+2014!

!

3+ !
!

!
!

!

Marqui!amb!una!X!la!puntuació!que!consideri!més!acord!amb!el!Server!rebut!!(1!molt!deficient,!5!excel?lent)!

VALORACIÓ+GLOBAL+
! 1+ 2+ 3+ 4+ 5+

En!general,!considera!que!han!sigut!unes!jornades!
útils?!

! ! ! ! !

L’hi!han!semblat!unes!jornades!avorrides?!! ! ! ! ! !

Quina!és!la!seva!opinió!sobre!la!duració!de!la!
jornada?!

! ! ! ! !

Comentaris!

!

!

!
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Annex 14: Gràfics de la valoració global dels tallers 
 

 
 
Annex 15: Gràfics de la valoració de les cistelles 

 

 
 
Annex 16: Gràfics de la valoració dels altres tallers 
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Annex 17: Guia de suport 

 
 

 

Algunes eines i estratègies per a diferents actuacions: 
 
HABILITATS COMUNICATIVES: Tècniques d ’ a ssertivitat 

L'assertivitat, tal com la defineix de manera senzilla Castanyer 
( 1 996, p. 21 )  és «la capacitat d ’ autoafirmar els propis drets, 
sense deixar-se manipular i sense manipular als altres». 
És una manera d'afrontar determinades situacions que varien en 
funció d ’ elles mateixes i, sobretot, de l'opció de les persones.  
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Conservació dels aliments 

Els aliments els podem conservar mitjançant congelació, refrige-
ració o a temperatura ambient depenent del tipus d ’ aliment i les 
seves característiques.  
Es faran servir cambres de refrigeració i de congelació on cal 
portar un registre de la temperatura. El motiu és que una variació 
en la temperatura pot afavorir el creixement de bacteris i per tant, 
un perill per a la salut del beneficiari.  
-> Important: tancar sempre la porta dels refrigerants. Si es retira o s ’
introdueix algun producte, s ’ ha de realitzar amb el mínim de temps possible.  
 
1. Refrigeració: La temperatura amb la qual pots emmagatzemar 
tots els tipus d ’ aliments seria entre 0ºC i 3ºC.  

2. Congelació: La temperatura del congelador ha d ’ estar  mà-
xim a –12ºC i com a temperatura ideal a –18ºC. No s ’ han de 
descongelar mai els aliments i tornar-los a congelar ja que pot 
provocar que l ’ aliment s ’ infecti.  

3. Conservació a Tº ambient: Els aliments que no calen refrigera-
ció s'emmagatzemen, si pot ser, en un lloc fresc i sec i que no es 
trobin exposat al sol ni a temperatures molt altes.  

Resumint: 
 Emmagatzemar els productes amb la temperatura que millor se li adapti.  
 S ’ han de controlar les temperatures. 
 Donar sortida primer als productes que tenen una data de caducitat i data de 

consum preferent propera.  

CONSELLS DE SEGURETAT ALIMENTARIA 

Consideracions generals en l ’ acompanyament:  
Demostrar veritable  atenció i interès per la persona. ( calidesa )  

Oferir seguretat i confort. ( s uport )  

Adequar en la mesura de lo possible les intervencions al ritme de 
l ’ altre ( ritme adequat )  

Tractar a les persones com a membres valorats de la societat. 
( r espectar )  

Establir relacions basades en l ’ acceptació i consideració positi-
va. ( acceptar )  

Acceptar i reconèixer les persones com a úniques valorant la seva 
individualitat. ( reconeixement )  

Ser honestos i sensibles a les necessitats i sentiments de l ’ altre. 
( a utenticitat )  

Ser sensible a la realitat o situació emocional de la persona 
( v alidar )  

Mostrar una actitud oberta , evitant la manifestació d´ actituds ba-
sades en la discriminació per estereotips i prejudicis. 
( i dentificar )  

Animar a la persona a no sentir-se exclosa. ( incloure )  

DEIXAR-SE TRANSFORMAR PER L ’ ALTRE: és obrir-se a una 
relació recíproca. Tancar l ’ altre en el paper de " ajudat" i tancar-
nos a nosaltres mateixos en el paper de " ajudants " i per tant pri-
var l ’ altre de la seva capacitat de ser, d' oferir-se per ser útil, és 
fer-li sentir culpable de ser objecte de demanda o de compassió  

Cal treballar des del respecte i l ’ escolta activa, només així po-
dem crear un marc de confiança. Sovint anem massa de pressa. 
Val la pena acompanyar a les persones amb major tranquil·litat i 
escolta. De vegades podem escoltar sense preguntar. Cal saber 
trobar els moments i espais adients.  
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ESPECTRES  D ’ ESTILS D ’ ACOMPANYAMENT 

DIRECCIÓ 
  

GUIA 

JERARQUIA 
  

RECIPROCITAT 

CONTROL 
  

EMPODERAMENT 

DESIGUALTAT 
  

IGUALTAT 

DEPENDENCIA 
  

AUTONOMIA 

Font: Adaptació Gay y Stephenson,1998. 

Alguns aspectes a tenir en compte a l ’ hora d ’ acompanyar a 
les persones són : 

 

APRENDRE A ESCOLTAR : allò més important per poder es-
coltar l ’ altre, és començar a aprendre a estar en silenci. És 
silenciar les nostres idees, les nostres emocions, els nostres 
consells, els nostres prejudicis, les nostres conviccions.  

 

APRENDRE A MIRAR : l ’ a ltre no és simplement un "cas" del 
qual m ’ ocupo, acompanyar és portar una mirada nova sobre 
la persona, és creure en les habilitats de la persona, ajudar-la a 
prendre consciència i a desenvolupar-se. 

 

Hem de caminar cap a models d ’ acompanyament de qualitat: 
Página 9 Página 2 

Transport refrigerat 

El transport de productes congelats i refrigerats s’ h auria de rea-
litzar en vehicles frigorífics o amb equips refrigerants ( neveres, 
bosses de congelats,...)  mantenint les temperatures en cas de 
refrigerat 0ºC a 3ºC, i en cas de congelats a –18ºC. 
La furgoneta s ’ hauria de netejar després de cada ús i desinfec-
tar un cop a la setmana.  

 Data de consum preferent: Ens indica el dia a partir del qual el 
producte perd algunes de les seves propietats però es pot seguir 
consumint ja que no representa cap perill per la salut. Si el pro-
ducte està en males condicions, aquest producte NO pot consu-
mir-se i ha de ser retirat.  

 Data de caducitat: Ens indica a partir de quin dia aquest ali-
ment pot donar problemes de salut al consumidor. 
 
En cap cas es consumiran, ni es repartiran, productes que es trobin en mal es-
tat o que se'ls hi hagi observat alguns canvis: mala olor, olor a ranci, creixement 
de fongs, floridures o abombament dels envasos.  

Dates de consum  

Eliminació de residus 

El maneig i eliminació de residus és un punt important de cara a 
la prevenció i el control de l ’ aparició d ’ animals indesitjables.  
Freqüències en l ’ eliminació de les escombraries:  
- Vidre, cartró i paper, plàstics i envasos, en els seus correspo-
nents contenidors –si és possible-, tant com sigui necessari.  
- L ’ orgànic ( rebuig )  s’ h a de llençar a diari.  
 
No deixar MAI que s ’ acumulin residus. 
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El magatzem dels aliments 

Condicions  
1. El magatzem ha de tenir ambient sec i ha d ’ estar ben ventilat. 

2. La temperatura no ha de ser elevada ( 25ºC aproximadament )  

3. Les parets i el terra han de ser de fàcil neteja i desinfecció. 

4. Cal evitar l ’ accés d ’ insectes i rosegadors. 

 

Actuacions per evitar perills 
Els aliments s ’ han d ’ emmagatzemar amb el principi que “ el pri-
mer que entra és el primer que surt ” .  

Els aliments han d ’ estar, mínim, a 10cm del terra. 

No es poden guardar aliments amb altres productes que no ho si-
guin ( per exemple; aliments i productes de neteja ) .  

Els envasos trencats o deteriorats han de ser eliminats. 

El magatzem ha de netejar-se i desinfectar periòdicament. 

 

Cal controlar 
L ’ etiquetatge dels aliments ( dates de consum,… ) .  

Aspecte extern dels aliments i dels seus envasos. 

L ’ ordre i la col·locació dels aliments. 

Evitar “ racons ”  

 

Com actuar si algun producte està malament 
Tornar els productes amb la caducitat passada. 

Comunicar si algun aliment presenta bombaments o corrosió. 
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BONES PRÀCTIQUES EN  
L ’ ACOMPANYAMENT A LES PERSONES 

El verb @companyar procedeix del terme llatí cumpaniare i signi-
fica "compartir el pa amb algú ” . Es tracta de compartir amb un 
altre o amb uns altres el propòsit d ’ arribar a una meta o d ’
aconseguir alguna cosa conjuntament. 

 

 

L ’ objectiu bàsic de l ’ acompanyament social (A S ) , és ajudar 
a les persones a resoldre alguns problemes generats per situaci-
ons d ’ exclusió o dificultat i establir amb elles una relació d ’
escolta, de suport  i d ’ ajuda mútua. 

El terme acompanyament va començar a ser utilitzat entorn els 
anys setanta, entre professionals del món social. En aquell mo-
ment es feia al·lusió a la urgent necessitat de canviar les formes 
de denominar les pràctiques socials veient clar el pas terminolò-
gic d ’ assistencialisme al de solidaritat. Aquest gir conceptual de 
les accions socials, van permetre començar a pensar que les 
persones amb necessitats socials poguessin desenvolupar al 
màxim la seva autonomia i els seus projectes vitals. 

Com a voluntaris i agents que intervenim en accions socials, hem 
de lluitar contra l ’ etiquetatge i el diagnòstic que a vegades no 
permet descobrir a la persona i que manté  la línia del comple-
ment ( persona però immigrant, persona però drogodependent, 
persona però... ) .  
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Per fer un lot d ’ aliments cal tenir present les recomanacions dietèti-
ques anteriors i cal que els beneficiaris tinguin l ’ oportunitat de ser edu-
cats nutricionalment.  
 
Els lots haurien de contenir, a ser possible, un aliment de cada família. 
A més a més haurien de fer-se tenint en compte els membres de la uni-
tat familiar.  
Si hi ha nadons ha de complementar-se amb aliments infantils ( potitos, 
llet en pols, cereals,... )  
 
EL LOT SETMANAL HAURIA DE CONTENIR, com a mínim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si no hi ha prous aliments d ’ un grup s ’ hauria      
d ’ informar al beneficiari per a que pugui optar a 
completar la seva alimentació.  

LOTS D ’ ALIMENTS 

 PER UNA O DOS      
PERSONES* 

PER TRES A 
CINC     PERSO-

NES 

PER MÉS DE 
CINC PERSONES 

FRUITA 4Kg  12Kg  20Kg 

LLET 5L  15L 25L 

LLEGUMS, 
CARN, OUS I/O 
PEIX 

2Kg 6Kg 10Kg 

VERDURA 2.5Kg 8Kg 13Kg 

PASTA, ARROS, 
PA, CEREALS,… 

3Kg 9Kg 15Kg 

OLI  0.5L 1.5L 2.5L 

*Calculat  per una sola persona 

Página 4 

CONSELLS NUTRICIONALS 

Les recomanacions dietètiques no són les mateixes per a tota la 

població. Les recomanacions varien segons l ’ edat.  
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Per fer un lot d ’ aliments cal tenir present les recomanacions dietèti-
ques anteriors i cal que els beneficiaris tinguin l ’ oportunitat de ser edu-
cats nutricionalment.  
 
Els lots haurien de contenir, a ser possible, un aliment de cada família. 
A més a més haurien de fer-se tenint en compte els membres de la uni-
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Si hi ha nadons ha de complementar-se amb aliments infantils ( potitos, 
llet en pols, cereals,... )  
 
EL LOT SETMANAL HAURIA DE CONTENIR, com a mínim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si no hi ha prous aliments d ’ un grup s ’ hauria      
d ’ informar al beneficiari per a que pugui optar a 
completar la seva alimentació.  

LOTS D ’ ALIMENTS 

 PER UNA O DOS      
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PER TRES A 
CINC     PERSO-

NES 

PER MÉS DE 
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FRUITA 4Kg  12Kg  20Kg 
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CARN, OUS I/O 
PEIX 

2Kg 6Kg 10Kg 

VERDURA 2.5Kg 8Kg 13Kg 

PASTA, ARROS, 
PA, CEREALS,… 

3Kg 9Kg 15Kg 

OLI  0.5L 1.5L 2.5L 

*Calculat  per una sola persona 
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CONSELLS NUTRICIONALS 

Les recomanacions dietètiques no són les mateixes per a tota la 

població. Les recomanacions varien segons l ’ edat.  
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El magatzem dels aliments 

Condicions  
1. El magatzem ha de tenir ambient sec i ha d ’ estar ben ventilat. 

2. La temperatura no ha de ser elevada ( 25ºC aproximadament )  

3. Les parets i el terra han de ser de fàcil neteja i desinfecció. 

4. Cal evitar l ’ accés d ’ insectes i rosegadors. 

 

Actuacions per evitar perills 
Els aliments s ’ han d ’ emmagatzemar amb el principi que “ el pri-
mer que entra és el primer que surt ” .  

Els aliments han d ’ estar, mínim, a 10cm del terra. 

No es poden guardar aliments amb altres productes que no ho si-
guin ( per exemple; aliments i productes de neteja ) .  

Els envasos trencats o deteriorats han de ser eliminats. 

El magatzem ha de netejar-se i desinfectar periòdicament. 

 

Cal controlar 
L ’ etiquetatge dels aliments ( dates de consum,… ) .  

Aspecte extern dels aliments i dels seus envasos. 

L ’ ordre i la col·locació dels aliments. 

Evitar “ racons ”  

 

Com actuar si algun producte està malament 
Tornar els productes amb la caducitat passada. 

Comunicar si algun aliment presenta bombaments o corrosió. 
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BONES PRÀCTIQUES EN  
L ’ ACOMPANYAMENT A LES PERSONES 

El verb @companyar procedeix del terme llatí cumpaniare i signi-
fica "compartir el pa amb algú ” . Es tracta de compartir amb un 
altre o amb uns altres el propòsit d ’ arribar a una meta o d ’
aconseguir alguna cosa conjuntament. 

 

 

L ’ objectiu bàsic de l ’ acompanyament social (A S ) , és ajudar 
a les persones a resoldre alguns problemes generats per situaci-
ons d ’ exclusió o dificultat i establir amb elles una relació d ’
escolta, de suport  i d ’ ajuda mútua. 

El terme acompanyament va començar a ser utilitzat entorn els 
anys setanta, entre professionals del món social. En aquell mo-
ment es feia al·lusió a la urgent necessitat de canviar les formes 
de denominar les pràctiques socials veient clar el pas terminolò-
gic d ’ assistencialisme al de solidaritat. Aquest gir conceptual de 
les accions socials, van permetre començar a pensar que les 
persones amb necessitats socials poguessin desenvolupar al 
màxim la seva autonomia i els seus projectes vitals. 

Com a voluntaris i agents que intervenim en accions socials, hem 
de lluitar contra l ’ etiquetatge i el diagnòstic que a vegades no 
permet descobrir a la persona i que manté  la línia del comple-
ment ( persona però immigrant, persona però drogodependent, 
persona però... ) .  

ESPECTRES  D ’ ESTILS D ’ ACOMPANYAMENT 

DIRECCIÓ 
  

GUIA 

JERARQUIA 
  

RECIPROCITAT 

CONTROL 
  

EMPODERAMENT 

DESIGUALTAT 
  

IGUALTAT 

DEPENDENCIA 
  

AUTONOMIA 

Font: Adaptació Gay y Stephenson,1998. 

Alguns aspectes a tenir en compte a l ’ hora d ’ acompanyar a 
les persones són : 

 

APRENDRE A ESCOLTAR : allò més important per poder es-
coltar l ’ altre, és començar a aprendre a estar en silenci. És 
silenciar les nostres idees, les nostres emocions, els nostres 
consells, els nostres prejudicis, les nostres conviccions.  

 

APRENDRE A MIRAR : l ’ a ltre no és simplement un "cas" del 
qual m ’ ocupo, acompanyar és portar una mirada nova sobre 
la persona, és creure en les habilitats de la persona, ajudar-la a 
prendre consciència i a desenvolupar-se. 

 

Hem de caminar cap a models d ’ acompanyament de qualitat: 
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Transport refrigerat 

El transport de productes congelats i refrigerats s’ h auria de rea-
litzar en vehicles frigorífics o amb equips refrigerants ( neveres, 
bosses de congelats,...)  mantenint les temperatures en cas de 
refrigerat 0ºC a 3ºC, i en cas de congelats a –18ºC. 
La furgoneta s ’ hauria de netejar després de cada ús i desinfec-
tar un cop a la setmana.  

 Data de consum preferent: Ens indica el dia a partir del qual el 
producte perd algunes de les seves propietats però es pot seguir 
consumint ja que no representa cap perill per la salut. Si el pro-
ducte està en males condicions, aquest producte NO pot consu-
mir-se i ha de ser retirat.  

 Data de caducitat: Ens indica a partir de quin dia aquest ali-
ment pot donar problemes de salut al consumidor. 
 
En cap cas es consumiran, ni es repartiran, productes que es trobin en mal es-
tat o que se'ls hi hagi observat alguns canvis: mala olor, olor a ranci, creixement 
de fongs, floridures o abombament dels envasos.  

Dates de consum  

Eliminació de residus 

El maneig i eliminació de residus és un punt important de cara a 
la prevenció i el control de l ’ aparició d ’ animals indesitjables.  
Freqüències en l ’ eliminació de les escombraries:  
- Vidre, cartró i paper, plàstics i envasos, en els seus correspo-
nents contenidors –si és possible-, tant com sigui necessari.  
- L ’ orgànic ( rebuig )  s’ h a de llençar a diari.  
 
No deixar MAI que s ’ acumulin residus. 
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Conservació dels aliments 

Els aliments els podem conservar mitjançant congelació, refrige-
ració o a temperatura ambient depenent del tipus d ’ aliment i les 
seves característiques.  
Es faran servir cambres de refrigeració i de congelació on cal 
portar un registre de la temperatura. El motiu és que una variació 
en la temperatura pot afavorir el creixement de bacteris i per tant, 
un perill per a la salut del beneficiari.  
-> Important: tancar sempre la porta dels refrigerants. Si es retira o s ’
introdueix algun producte, s ’ ha de realitzar amb el mínim de temps possible.  
 
1. Refrigeració: La temperatura amb la qual pots emmagatzemar 
tots els tipus d ’ aliments seria entre 0ºC i 3ºC.  

2. Congelació: La temperatura del congelador ha d ’ estar  mà-
xim a –12ºC i com a temperatura ideal a –18ºC. No s ’ han de 
descongelar mai els aliments i tornar-los a congelar ja que pot 
provocar que l ’ aliment s ’ infecti.  

3. Conservació a Tº ambient: Els aliments que no calen refrigera-
ció s'emmagatzemen, si pot ser, en un lloc fresc i sec i que no es 
trobin exposat al sol ni a temperatures molt altes.  

Resumint: 
 Emmagatzemar els productes amb la temperatura que millor se li adapti.  
 S ’ han de controlar les temperatures. 
 Donar sortida primer als productes que tenen una data de caducitat i data de 

consum preferent propera.  

CONSELLS DE SEGURETAT ALIMENTARIA 

Consideracions generals en l ’ acompanyament:  
Demostrar veritable  atenció i interès per la persona. ( calidesa )  

Oferir seguretat i confort. ( s uport )  

Adequar en la mesura de lo possible les intervencions al ritme de 
l ’ altre ( ritme adequat )  

Tractar a les persones com a membres valorats de la societat. 
( r espectar )  

Establir relacions basades en l ’ acceptació i consideració positi-
va. ( acceptar )  

Acceptar i reconèixer les persones com a úniques valorant la seva 
individualitat. ( reconeixement )  

Ser honestos i sensibles a les necessitats i sentiments de l ’ altre. 
( a utenticitat )  

Ser sensible a la realitat o situació emocional de la persona 
( v alidar )  

Mostrar una actitud oberta , evitant la manifestació d´ actituds ba-
sades en la discriminació per estereotips i prejudicis. 
( i dentificar )  

Animar a la persona a no sentir-se exclosa. ( incloure )  

DEIXAR-SE TRANSFORMAR PER L ’ ALTRE: és obrir-se a una 
relació recíproca. Tancar l ’ altre en el paper de " ajudat" i tancar-
nos a nosaltres mateixos en el paper de " ajudants " i per tant pri-
var l ’ altre de la seva capacitat de ser, d' oferir-se per ser útil, és 
fer-li sentir culpable de ser objecte de demanda o de compassió  

Cal treballar des del respecte i l ’ escolta activa, només així po-
dem crear un marc de confiança. Sovint anem massa de pressa. 
Val la pena acompanyar a les persones amb major tranquil·litat i 
escolta. De vegades podem escoltar sense preguntar. Cal saber 
trobar els moments i espais adients.  
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Algunes eines i estratègies per a diferents actuacions: 
 
HABILITATS COMUNICATIVES: Tècniques d ’ a ssertivitat 

L'assertivitat, tal com la defineix de manera senzilla Castanyer 
( 1 996, p. 21 )  és «la capacitat d ’ autoafirmar els propis drets, 
sense deixar-se manipular i sense manipular als altres». 
És una manera d'afrontar determinades situacions que varien en 
funció d ’ elles mateixes i, sobretot, de l'opció de les persones.  
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Annex 18: Qüestionari de valoració de la Guia de Suport 
 

 

Encuesta)de)la)Guía)de)apoyo))
)

)

30#de#
abril#

)

1)

)
Nombre)del)encuestado:)_________________________________________________) Nº)de)encuesta:_______)

Fecha:)__)/)__) )

)

Presentación#del#encuestador#

Buenos)días))
Somos)el)área)de)entidades)del)Banco)de)Alimentos)de)Lleida)y)estamos)haciendo)una)encuesta)de)valoración)

de)la)Guía)de)suporte)para)las)entidades)que)pretende)ayudar)de)forma)clara)y)sencilla)a)todas)las)entidades)del)
Banco)de)Alimentos)sobre)los)sujetos)más)importantes)como)la)manipulación,)nutrición,)acompañamiento)y)
legislación.))
Estamos)interesados)en)conocer)su)opinión,)por)favor,)¿sería)tan)amable)de)contestar)el)siguiente)

cuestionario?)La)información)que)nos)proporcione)será)utilizada)para)conocer)la)valoración)de)la)Guía))y)su)
funcionalidad.))El)cuestionario)dura)5)minutos)aproximadamente.)Gracias.))
)

)
Perfil#del#encuestado#

Edad) ) ) Sexo) ) Hombre) ) Mujer)
)

)

)
Antes#de#conocer#la#Guía)

#

1.R)En)una)escala)del)1)al)6,)dónde)6)es)“muy)útil”)y)1)es)“nada)útil”)
)

) 1) 2) 3) 4) 5) 6)

¿Cómo)de)útil)cree)que)puede)ser))la)Guía)para)Ud.?) ) ) ) ) ) )

)
2.R)¿Cuál)o)cuales)de)las)siguientes)características))quiere)que)tenga)la)Guía?)
)

Funcionalidad) Facilidad)
comprensión)

Esquemático)(poca)
letra))

Ninguna)de)las)anteriores)

)

Otra)(por)favor,)especifique))
)

)
La#Guía#a#simple#vista)

#

3.R)La)Guía,)solo)al)verla,)parece…)
)

Aburrida) Muy)larga) Interesante) ))Divertida)y)simple) Otro)(por)favor,)
especifique))

)

4.R)Al)hojearla)parece/hay…)
)

Mucha)letra) Esquemático) Aburrido) Interesante) ) )
)
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Encuesta)de)la)Guía)de)apoyo))
)

)

30#de#
abril#

)

2)

Otra)(por)favor,)especifique)) )

)
5.R)¿Al)verla)y)hojearla,)te)apetece)leerla?)
)))))))))))))))))
))))))))))))Si)))))))))))))))))))))))No)
)

Una)vez)la)has)leído)
)

6.RCrees)que)es…)
)

Aburrida)y)técnica) Muy)larga) Fácil)de)entender) Interesante) )
)

Otra)(por)favor,)especifique)) )

)
7.R)Crees)que)es)útil)para…)
)

Ayudarme)en)un)problema)concreto)
Mejorar)mi)entidad)
Mejorar)mi)forma)de)trabajar)
ayudar)más)a)los)beneficiarios)
No)creo)que)sea)útil)

)
Distribución#de#la#Guía)

)

8.R)¿Quién)debería)tener)estas)Guías?)
)

Todas)las)entidades)
Todos)los)voluntarios)
El)Banco)de)Alimentos)y)que)los)demás)pudieran)hojear)
Los)beneficiarios)
Otros:_______)

)
Comentarios#sobre#la#Guía)

)

9.R)¿Cree)Ud.)que)esta)Guía)debería)contener)algún)otro)tema)más?)
)

Sería)más)interesante)
Creo)que)está)todo)
Sería)muy)larga)
Debería)tener)más)temas)))))))))))))))))))¿Cuáles?..............)

)
9.R)¿Tiene)algún)comentario)o)sugerencia)para)mejorar)la)Guía)de)entidades?)
)

)

)

)

Encuesta)de)la)Guía)de)apoyo))
)

)

30#de#
abril#

)

3)

Muchas)gracias)por)su)amabilidad)y)por)el)tiempo)dedicado)a)contestar)esta)encuesta)


