
 



“F A   M É S   F E L I Ç   D O N A R   Q U E   R E B R E” 

 

¿Qui som? 
 
Associació Les Fonts Solidària (ALFS) va néixer l’any 2011 com acció social de 

l'Església Baptista del Vallès amb la finalitat de servir a les persones de la zona 

de Les Fonts i rodalies que estan passant per situació de necessitat o dificultats 

econòmiques.  

ALFS es regeix per valors cristians de solidaritat i amor a les persones, i les 

accions que portem a terme  estan destinades a portar més justícia social. 

 

 

                    

 



D’on provenen els nostres recursos? 

 

- Església Baptista del Vallès, tant en l’àmbit econòmic (aportació en metàl·lic), 

espai físic (cessió del local i manteniment del mateix) i persones 

col·laboradores. 

- Banc dels Aliments: Programa d’aliments secs, ous, SERMA (fruita i verdura), 

sucs, FEAD (Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo de Ayuda Europea). 

- Organització de diversos actes per recollir aliments organitzats per altres 

entitats del barri. 

- Aportacions dels veïns i veïnes. 

- Subvencions sol·licitades a l’administració pública. 

 

¿Qui forma el nostre equip? 

 

ALFS està format per voluntaris habituals, compromesos amb el projecte, que 

participen en les diverses activitats : 

 

ADMINISTRACIÓ/GESTIÓ                       

PREPARACIÓ DE CAIXES  

MAGATZEM 

LOGÍSTICA 

ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 



  

 

Quins projectes desenvolupem ? 

 

ALIMENTA: Repartiment d’aliments i productes d’higiene i neteja a famílies 

derivades de Serveis Socials de Terrassa i Sant Quirze. 

 

ENTRE TOTS: Recollida d’aliments per nodrir el nostre rebost mitjançant 

col·lectes organitzades per altres entitats, aportacions veïnals i les entregues 

del Banc dels Aliments/FEAD.  

Recollida de roba entre els veïns i veïnes del barri. 

 

PETITS: Activitats dirigides als infants de les famílies derivades al projecte 

ALIMENTA. 

 

FEM POBLE: Participació en esdeveniments populars per donar a conèixer 

ALFS als veïns i veïnes del barri i del municipi. 



ALIMENTA 

 

Les famílies que acollim venen derivades per Serveis Socials de l’Ajuntament 

que valora la seva situació econòmica segons els ingressos i despeses, així 

com els membres que depenen de la mateixa. 

Les persones que atenem o no tenen 

ingressos i com a conseqüència, no poden 

tenir assegurada l’alimentació, o aquets són 

escassos i se’ls dona suport amb la cistella 

bàsica per poder fer front a la resta de 

despeses. 

Aquest any com a millores en el projecte, des 

de febrer  estem col·laborant amb 

l’ajuntament  de Sant Quirze del Vallès per 

atendre a famílies d’aquest municipi que 

resideixen al barri de Les Fonts i des de maig 

formem part de l’entitat El Rebost de 

Terrassa, gestionada per l’ajuntament i Creu 

Roja, i hem incorporat el programa de gestió 

d’aliments E-quàliment. Està previst que a 

principis de l’ any 2020 també puguem 

gestionar amb aquesta aplicació els 

beneficiaris derivats per l’ajuntament de Sant 

Quirze. 

Durant aquest any 2019 hem atès: 

Terrassa (gener-desembre) a 18 famílies al mes (552 beneficiaris/es en tot 

l’any) i hem repartit 8.350 Kg entre aliments i productes d’higiene i neteja.  



Sant Quirze V (febrer-desembre) 3 famílies a l’inici i 5 famílies els últims mesos 

(138 beneficiaris/es en tot l’any) i hem repartit 1.348 Kg d’aliments.  

 

ENTRE TOTS 

 

Entre tots és el resultat de les aportacions de particulars, empreses i entitats, 

en espècies o diners a ALFS, per contribuir al sosteniment de les famílies 

acollides. 

ALFS recull aliments i roba utilitzada. Els Aliments es destinen al rebost de 

ALFS i la roba es reparteix entre les famílies acollides. La resta es deriva a 

Fundació Busquets per ser repartida a altres famílies del municipi de Terrassa 

que ho necessiten. 

Els aliments i roba que rebem d’entitats provenen de l’organització 

d’esdeveniments benèfics i recollides promocionades per aquestes entitats 

amigues. Aquest any s’han recollit 903 Kg 

 

PETITS 

 

PETITS és el projecte social que involucra als infants de les famílies acollides 

al projecte ALIMENTA i a nens i nenes del barri. 

ALFS organitza una recollida de joguines noves pels nens i nenes de les 

famílies del projecte ALIMENTA que es reparteixen en la festa de Nadal. 

En la festa que es va celebrar es van repartir joguines a 31 infants. 

 



   

 

FEM POBLE 

 

Participem en els esdeveniments populars del barri i del poble per establir 

sinèrgies amb persones i entitats: 

- Fira d’entitats de Sant Quirze del Vallès 

- Festa Major de Les Fonts 

- Ofrena Floral 11 setembre 

amb activitats pels més petits i exposició de tots els nostres projectes als veïns 

i veïnes que venen a visitar-nos, amb la finalitat de fer-ne difusió i convidar-los 

a col·laborar-hi. També hem organitzat, dins el marc de la programació de la 

Festa Major, una marató de donació de sang. 



                 

 

 



                

                                                              

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
info@lesfontsolidaria.es  
www.lesfontsolidaria.es 
Facebook.com/lesfonts.solidaria 

 

http://www.lesfontsolidaria.es/

