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www.lesfontsolidaria.es
Facebook.com/lesfonts.solidaria
Instagram/lesfontssolidaria
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“F A   M É S   F E L I Ç   D O N A R   Q U E   R E B R E”

L’Associació Les Fonts Solidaria és una 
organització sense ànim de lucre que 
sorgeix com a eina de l’Església Baptista 
del Vallès per dur a terme la seva tasca 
d’acció social. 

Neix el novembre del 2011, un any 
després de que aquesta comunitat de 
creients obrís les seves portes al seu local 
actual, al Carrer de l’Església 3 de Les 
Fonts. La major part del seu voluntariat 
el formen persones de l’església, tot i que 
ha tingut nombroses col•laboracions de 
persones alienes a la Entitat, inclòs d’altres 
confessions religioses. No es pregunta 
sobre gènere, edat, procedència o religió, 
l’únic que fa falta són ganes de treballar 
pels altres.

Actualment ALFS té 22 persones 
voluntàries. Cada projecte compta amb 
una persona responsable que en porta 
la coordinació, però tota la resta de 
voluntaris intervè enla globalitat dels 
projectes, cadascú segons les seves 
capacitats i disponibilitat, donat que la 
franja d'edat dels voluntaris inclou a gent 
molt jove i a gent molt gran. 

ALFS compta amb la col•laboració i suport 
d’altres entitats ja sigui organitzant actes 
on es demana que les persones assistents 
aportin algun aliment “com a entrada”, 
fent-nos la recollida al banc dels aliments 
o guardant els nostres queviures al 
seu magatzem fins que els necessitem. 

ALFS té el suport econòmic de l’Església 
Baptista del Vallès, de les Administracions 
mitjançant la compra directa d’aliments i 
de l’atorgament de subvencions.

Les nostres activitats van enfocades a 4 
projectes interrelacionats entre sí: 

Aquest 2020 ha estat un any diferent, 
dominat per la pandèmia, però el nostre 
objectiu principal és ajudar a la persona 
que ho necessita i la Covid 19 en aquest 
sentit no ens ha afectat. Només ens hem 
hagut d’adaptar o canviar les formes per 
aconseguir portar-lo a terme, mantenint 
el mateix contingut de valors i principis, 
el d’ajudar als altres en cadascun dels 
nostres projectes.
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És el projecte que té una major importància dintre de 
l’associació. Mensualment, es reparteixen aliments i productes 
de primera necessitat a persones i famílies que ens deriven els 
Serveis Socials de Terrassa i de Sant Quirze, les dues Entitats 
governamentals que gestionen el barri.

Com entitat d’acció social hem rebut dades que mostraven 
un increment exponencial del nombre de famílies que 
necessitaven ser ateses per cobrir necessitats bàsiques, entre 
elles l’alimentació. Això ens ha portat a reorganitzar-nos per 
poder tenir més capacitat d’admissió de famílies passant 
de 26 a 30 famílies ateses mensualment.

ALIMENTA
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ALIMENTA
En la següent taula es recullen les dades més rellevants de tot l’any d’ambdós 
municipis:

S QUIRZE DEL VALLÈS TERRASSA
Entregues totals 82 215

Families derivades 10 29

Beneficiaris derivats 23 82

Assistències 91,11 % 97,79 %

Absències 8,89 % 2,21 %

Producte entregat 3.176 Kg 10.230 Kg

Despesa estimada 6.108,73 € 15.855,48 €
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ENTRE TOTS

Entre Tots busca la col•laboració 
de tots els veïns i veïnes amb 
l’Associació. Fem recollides de 

roba, de productes de higiene i 
d’aliments un cop al mes amb la 
voluntat d’acostar el projecte 

Alimenta als qui ens envolten i 
fomentar la solidaritat veïnal.

S'ha recollit 407 Kg entre 

aliments i productes 

d’higiene i neteja per elaborar 

la cistella bàsica. També s'ha 

rebut molta roba i estris de 

cuina i puericultura podent 

atendre així les peticions dels 

beneficiaris.

Un donatiu de part d’un particular 
ha permès comprar un arcó 

congelador amb una capacitat 
de 316 litres. Aquesta adquisició 
permetrà poder rebre productes 

congelats per completar la cistella 
bàsica.
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FEM POBLE

Fem Poble participant en esdeveniments populars del barri i del poble, 
amb activitats pels més petits, per donar a conèixer l’Associació i els 
seus projectes.

Aquest any 2020 ambdós projectes de participació social han estat 
anul•lats al 100% en el seu format presencial i per tant la difusió dels 
nostres projectes i activitats mitjançant el “boca-orella” no ha estat 
possible. Això ha fet que ALFS hagi hagut de buscar altres vies de difusió 
i crear una comunitat “ALFS 2.0” en línia tant a l’Instagram a Facebook 
com a la pàgina web i fer aquesta difusió “missatge a missatge”. 

Per mitjà de les xarxes socials i els mitjans de comunicació de Terrassa i 
Sant Quirze, enguany ha estat possible apropar-se més a la ciutadania, 
fins i tot molt més enllà dels límits del barri i dels municipis, per explicar 
qui és ALFS i per convidar a tothom a col•laborar activament amb el 
projecte.
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PETITS
És el projecte social que 
involucra als infants de les 
famílies acollides al projecte 
ALIMENTA. Previ al Nadal es 
busquen persones/entitats 
que vulguin apadrinar a 
cadascú dels nens i nenes 
i obsequiar-los amb una 
joguina nova.

L’infant, segons l’article 
31 de la Convenció dels 
Drets dels Infants, té dret al 
descans, al lleure, al joc i a 
la participació en activitats 
culturals i artístiques.

El joc és el principal 
protagonista en les vides 
dels infants i és el motor 
del seu aprenentatge i 
desenvolupament. 

Aquest any, marcat per 

una recessió important de 
l’economia, per fer possible 
el dret a jugar que tenen 
tots els nens i nenes, ALFS 
ha creat 

@NadalEntreTots 

a Instagram I Facebook.

Gràcies a la generositat 
de les persones que 
segueixen ALFS per les 
xarxes, s'ha aconseguit 
apadrinar i portar il•lusió 
als 39 infants i adolescents, 
amb edats entre 4 mesos 
i 16 anys de les famílies 
ateses a ALIMENTA. També 
l’empresa DISET va fer 
donació de jocs educatius, 
puzles i peluixos, fent 
realitat el somni de molts 
nens i nenes aquest Nadal. 
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Moltes gràcies a totes i tots per fer-ho possible!


