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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”
Què és ALFS?
L’Associació Les Fonts Solidaria (ALFS) és una organització sense ànim de lucre
que neix el novembre del 2011 com a eina de l’Església Baptista del Vallès per dur a
terme la seva tasca d’acció social.
La major part del nostre voluntariat el formen persones de l’església, tot i que hem
tingut nombroses col·laboracions de persones alienes i amb d’altres creences. No
preguntem sobre gènere, edat, procedència o religió, l’únic que fa falta són ganes de
treballar pels altres.

Quins són els nostres objectius?

Treballem en 4 projectes interrelacionats entre sí, però cada un té el seu objectiu
específic.
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L’objectiu principal és ajudar a les persones del
PETITS

barri en situació de precarietat econòmica, a cobrir una
necessitat bàsica i essencial com és l’alimentació. Per

ALIMENTA

fer-ho col·laborem amb els Serveis Socials de les dues
administracions a les que pertany el barri, Ajuntament de

Sant Quirze del Vallès (Les Fonts) i Ajuntament de Terrassa (Districte 7 Les Fonts-Can
Parellada).

Tenim 30 places mensuals disponibles per atendre les famílies derivades per
Serveis Socials. Les
derivacions ens arriben
mitjançant el programa
de gestió d’aliments
Equaliment, que
permet la gestió dels
stocks, confeccionar
els lots d’aliments
segons número de
membres de cada
unitat familiar i signar
els justificants
d’entrega, tant dels
productes de UE com de la resta dels productes.

Fem repartiment un dissabte al mes (habitualment el 3er dissabte) de 10h a 12h i
utilitzem el sistema de lots d’aliments. Tenim 9 persones voluntàries en el projecte de
distribució d’aliments, amb tasques de recollida, emmagatzematge, preparació i entrega
dels lots i gestió.

Formem part de
l’entitat El Rebost de
Terrassa que ens fa la
recollida dels aliments que
rebem del Banc dels
Aliments, tant al carrer
Motors (producte sec; xarxa
de fred) com a la
ZAL(FEGA). Nosaltres
després fem el transport
des de El Rebost a la
nostra entitat.

En les següents taules es presenten les dades més rellevants de tot l’ any
d’ambdós municipis.

Taula 1: Persones ateses el 2021
SQuirzeV

Terrassa

Entregues totals

85

217

Famílies derivades

12

30

Beneficiaris atesos

239

622

Beneficiaris derivats

34

81

Homes

16

38

Dones

18

43

0-3 a

5

3

3-15 a

12

18

16-64 a

18

48

65 a

1

3

Assistències

97.88%

92.38%

Absències

2.12%

7.6%

Taula 2: Procedència dels aliments

Aliments FEGA

Aliments Banc Alim

Compra ALFS Kg

SQuirzeV

Terrassa

1.347,84 Kg

3.370 Kg

-

5.399 Kg

534 Kg

1.119 Kg

Compra Aj. SQV

379,15 Kg

CCVOC (higiene)

189 u

Compra El Rebost

2.340 Kg

Producte entregat

3.638 Kg

12.228 Kg

Despesa estimada

5.759,29 €

20.314,33€

Taula 3: Pressupost del 2021
Recursos econòmics

Ingressos

Despeses

Ajuntament de Terrassa *

1.000,00€

Compra

2.288,96 €

Generalitat de Catalunya *

315.05 €

Varis

1.264 € €

Diputació Barcelona *

1.030,83 €

Transport

220,43 €

Església Baptista del

2.157,47 €

Vallès

TOTAL

4.503,35 €

3.773,39 €
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Entre Tots té com objectiu fomentar la
solidaritat veïnal mitjançant 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.
S’han recollit 308,5 Kg entre aliments i
productes d’higiene i neteja per elaborar la
cistella bàsica. També hem rebut molta roba i estris de cuina i puericultura podent
atendre així les peticions dels beneficiaris.
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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.
Per la Festa Major de Les Fonts
hem organitzat un taller de manualitats
pels infants “Artistes Solidaris i
Solidàries”.

El mes de novembre,
juntament amb vàries entitats del
Districte 7, s’ha fet la Recollida
Solidària amb dos objectius:
dinamitzar el districte amb el treball
conjunt de diverses entitats i fer una
recollida solidària d’aliments i
productes nadalencs per elaborar les
cistelles de les famílies que s’atenen
en el districte. En total es van recollir
116,5 kg.
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Es el projecte social que
involucra als infants de les famílies
acollides al projecte ALIMENTA. Per
Nadal busquem persones i/o entitats
que vulguin apadrinar a cada un dels
nens i nenes i obsequiar-los amb una
joguina nova.

Gràcies a la generositat de les persones que ens
segueixen per les xarxes, hem aconseguit apadrinar i
portar il·lusió als 33 infants i adolescents, amb
edats entre 1 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.

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

Moltes gràcies a tots i totes per fer-ho possible

