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1. D’ON VENIM?

Per poder entendre el canvi significatiu que ha representat la targeta per aliments, cal fer una mirada a

l’activitat realitzada l’any 2020 amb el punt de distribució d’aliments que es va crear durant l’estat d’alarma,

per la pandèmia.

El banc d’aliments tenia data de finalització però calia aprofitar la mobilització i predisposició dels

voluntaris, donants, botigues i veïns del barri... Fruit d’aquella experiència va venir la reflexió de diferenciar

la demanda d'urgència i apostar per un projecte emancipador, de llarg recorregut que promocioni

l’autonomia de l'usuari. Limitar-se només a la distribució d’aliments a les famílies, no permet poder atendre

tasques tan importants com l'acolliment i la promoció integral de la persona. Per això va néixer el projecte

de l'acompanyament i suport a famílies vulnerables, mitjançant la targeta moneder.

Estem convençuts que la pausa reflexiva entre els dos projectes ha proporcionat uns fonaments i solidesa

que ara, a punt de celebrar un any de la posada en marxa de l’acompanyament amb la targeta d’aliments, ja

està donant un resultat més satisfactori i integral.

També ha representat menys feina logística i de dedicació de temps d'emmagatzematge, transport i

manipulació d’aliments, que ha afavorit una millor atenció plena a l’acollida i tracte a les famílies. Així com

menys despeses en el manteniment de neveres, congeladors, transport…

Potser ha significat un suport menys imediat i més lent, però està essent una ajuda més pensada, que

pretén evitar l’estancament de la situació vulnerable i dignificar i implicar a les persones ateses.
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2. MEMÒRIA D’ACTIVITATS

2.1 TASQUES PRÈVIES:

Abans de començar a atendre famílies i entregar targetes moneder, ha calgut fer uns passos previs per
preparar la millor atenció possible a les famílies i al projecte:

-Trobades amb diferents responsables de Càritas diocesana de Barcelona per conèixer projectes
similars amb targeta moneder per aliments que ja s'estaven realitzant.

-Reunions amb l’entitat bancària per obrir un nou compte, assignar núm bizum, anomenar
apoderats i tramitar les targetes moneder per aliments.

-Redacció del document “Acompanyament i suport a famílies vulnerables. Projecte targeta
moneder. Qüestió de dignitat, autonomia i normalització.” per definir objectius i concretar aspectes
d’organització i d’equips de treball.

-Creació d’una carpeta compartida a un servei d’allotjament d’arxius online (drive), per tal d’anar
guardant els documents i treballs de cada comissió.

-Explicació del projecte al grup de voluntaris i creació de les diferents comissions: finançament,
comunicació i difusió, innovació i  tecnología, pedagogia i  acompanyament a les famílies.

-Adequació de l’espai d’acollida amb taules , cadires confortables, sofà, cafetera…

-Jornada de formació als voluntaris sobre "L’acompanyament". Impartit per treballadores socials de
Càritas.

-El.laboració de pósters, díptics i material de difusió.

-Presentació del projecte al consell parroquial on hi ha representats tots els grups de la comunitat
parroquial (catequesi, esplai, liturgia, economía…)
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2.2 ACTIVITATS 2021:

2.2.1 Formació

● voluntaris:

Conscients de la importància d’adquirir les competències necessàries per poder fer un bon
acompanyament, els voluntaris del projecte, hem assistit a diferents sessions proposades per l’escola de
voluntariat de Càritas diocesana de Barcelona:

- Realització de dues sessions per aprofundir en “L’acolliment i l’acompanyament” (març i

novembre).

- Assoliment del curs “Els equips humans a les entitats de voluntariat” (setembre), de la fundació

Pere Tarrés, per part d’una voluntaria de l’equip coordinador.

- Visualització de la xerrada "Alimentació sostenible, drets o privilegis?" (octubre), dins del cicle Els

Dilluns dels Drets Humans, de Cristianisme i Justícia.

- Col.laboració donant testimoni en diversos cursos d’iniciació bàsica al voluntariat social.

Presencial i online (octubre).

- Assistència a la trobada “Construint oportunitats” (desembre). Per reflexionar i compartir
experiències entorn l’acompanyament sociolaboral a persones en situació administrativa irregular,
organitzada per Càritas, Formació i treball, i Fundació Roca i Pi.

- Participació a la presentació de la campanya institucional: “El dret a l’alimentació: campanya,

experiències i formació” (desembre), organitzat per Càritas diocesana.

-

● famílies:

Al preguntar a les famílies ateses per quines altres necessitats i neguits tenen, hem detectat dos

problemàtiques molt generalitzades en tots ells: l’habitatge i la dificultat per trobar feina, amb l’afegitó
que molts d’ells al no estar en situació regularitzada, tenen més difícil accedir-hi. Per treballar-ho hem
organitzat les següents sessions al llarg del curs:

- Dos tallers d’inserció laboral “Com realitzar un currículum i on buscar feina” (abril i octubre).

Impartit per Mar Alsamora, tècnica en orientació i inserció laboral PIMEC. Aquestes sessions han
estat complementades amb assessorament individualitzat per dues voluntàries de Càritas,
insertores laborals de professió, que han aconsellat i guiat als usuaris que ho han sol.licitat al llarg
de l’any.

- Xerrada sobre la “Llei d’estrangeria i resolució de dubtes” (novembre). Realitzada per l’advocat

Albert Parés de Noves Vies.

També hem facilitat informació d’altres formacions externes que algun dels usuaris ha pogut aprofitar,

com el “Programa de formació per famílies de l’ajuntament de Badalona” o cursos de català i castellà.
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2.2.2 Acompanyament famílies

L’objectiu principal de l’activitat és l’acompanyament a les famílies en situació de vulnerabilitat.

Cal dir que de les 31 targetes entregades el 2021, n’hi ha 9 que ja han estat retirades perquè així ho ha
considerat la treballadora social de Càritas, al haver canviat la situació amb l’obtenció d’altres ajudes,
feina, o permís de residència i treball.

La treballadora social de la nostra zona, ens va facilitant les dades i comenta la situació de cada família.
Se’ls fa una primera acollida on s’entrega i explica el funcionament de la targeta per aliments, productes
d’higiene i farmàcia. En aquest espai d’entrevista s’intenta detectar altres necessitats i interessos que es
puguin abordar. Posteriorment es fa un seguiment mensual de les compres realitzades amb la targeta i de
com van avançant tots els altres temes.

Fruit d’aquestes converses s’han proposat els tallers de formació i s’han pogut aportar altres ajudes a més
de les targetes moneder:

CONCEPTE QUANTITAT

cotxets 3 cotxets de 2a mà

mobles
2 llits + matalàs
1 taula i cadires infantils

ajuda en tràmits:
1 cita prèvia padró
1 cita prèvia per preinscripció escolar
1 cita prèvia per renovar DNI

revisió òptica i compra
ulleres a preu cost

2 revisions
1 ulleres

barberia 1

fogonet 1

socialització 1 Inscripció club rugby Badalona

transport 1 Pagament T-16

propostes feina 2 ofertes feina de cuidador/a

portàtils 2 cessió de chromebooks

rober diverses entregues a les 31 famílies

parelles lingüístiques
7 català
2 castellà

lots festa Nadal 23 (torrons, panettone, neules…)

joguines tió x infants 14
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2.2.3 Noves necessitats: parelles lingüístiques i rober

● parelles lingüístiques

Una de les altres necessitats detectades en les primeres persones ateses, ha estat la disponibilitat per
millorar l’idioma: el castellà en el cas d’alguna persona marroquí que ja ha realitzat algun curs però vol
parlar-ho amb més fluïdesa. I l’iniciació al català on s’hi han sumat altres persones d’origen sud-americà.

Sempre se’ls recomana que a més de les hores de conversa ho complementin amb cursos ( al CNL o taller
de castellà per nouvinguts de Can Cabanyes), i vagin integrant l’idioma llegint, mirant Tv, escoltant
cançons…

S’han creat 9 parelles lingüístiques: 7 per català i 2 per castellà. Algunes (3) ho han deixat a les poques
sessions per falta de compromís o perquè han hagut de prioritzar altres tasques. Totes valoren molt
positivament l’experiència, no només com a pràctica de l’idioma, si no també com a font de coneixement i
integració i pel vincle que s’estableix amb el voluntari.

● rober

La parròquia ja disposava de servei de rober, però va haver d’aturar-lo per la pandèmia.

La donació d’un gran estoc de sabates i roba, provinent de botigues que coneixien el projecte a través
d’algun voluntari, ens va fer plantejar tornar a posar en marxa el rober parroquial.

Després d’adequar l’espai, es va fer crida als parroquians per la donació de roba de segona mà en bon
estat. D’aquesta manera s’ha pogut cobrir una necessitat més que els usuaris de la targeta moneder
expressaven, sobretot al començar la temporada de fred.

El nou rober neix amb la voluntat de no acumular, si no de donar sortida a articles sota demanda de les
famílies ateses per Càritas, Folre, i Formació i treball.
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2.2.4 Celebracions

Les restriccions per la pandèmia no ens han permès celebrar i compartir gaires espais de socialització, com
ens hauria agradat. Malgrat això hem intentat estar presents a les celebracions parroquials i hem adaptat
algunes trobades segons l’aforament i activitats permeses.

- Ens va fer especial il.lusió començar l’acompanyament a les famílies el dia de Sant Josep, patró de

la parròquia. Vam participar i presentar-nos a la comunitat en la missa solemne del 19 març
presidida per l’arquebisbe de Barcelona.

- Participació en l’acollida de la Trobada diocesana de la immigració realitzada a la parròquia de

Sant Josep (octubre).

- Assistència a la Jornada mundial diocesana per acabar amb les situacions de pobresa, a la
parròquia de Sant Agustí de Barcelona (novembre).

- Festa Nadal amb les famílies: fem cagar el tió i cantada de nadales (desembre).
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2.2.5 Difusió

Al començar el projecte ha calgut donar-ho a conèixer, no només per aconseguir donatius pel
finançament, també per fer pedagogia del dret a l'alimentació i la dignitat de la persona, i explicar el canvi
de model en l’ajuda alimentària.

● material gràfic

S’han el.laborat díptics i pósters que s’han repartit a botigues, entitats, i
parroquians.

Cal comentar també la difusió que s'ha fet amb la venta de butlletes de la
Panera Solidària, que es va sortejar per cap d'any.

● escoles

- Xerrada “Targeta moneder: dignificar l’ajuda en necessitats bàsiques.”als quatre cursos d’ESO de
l’ESCOLA BETÚLIA. Realització i venta de manualitats als cursos de primària per aconseguir donatius
per Càritas (març).

- Xerrada “Omplim la targeta: dignificar l’ajuda en necessitats bàsiques.” als dos cursos de 1er d' ESO
de l'institut LA RIERA. Els alumnes han organitzat una campanya de recollida de joguines noves, que
s'han obsequiat a les famílies de Càritas a la festa de Nadal (desembre).

● xarxes

- El compte d’instagram https://www.instagram.com/caritasbdnsantjosep/ ens permet anar
informant de les novetats i activitats que es van fent.

- També disposem d’un grup de difusió de whatsapp de 70 persones afins a la parròquia, on passem
informació i fem demandes concretes per moments puntuals.

- La web https://www.caritasbdnsantjosep.org/ ofereix informació estàtica del projecte i un
formulari de contacte per fer consultes per correu electrònic.
Aquesta web ha sigut creada com activitat social, per l’empresa BASETIS conjuntament amb l’escola
digital inclusiva FACTORÍA F5.

● mitjans

- Publicació a la revista Badalona 2000 (setembre).

- Informació del projecte a les notícies i el programa 360º de TVBadalona
(abril). https://youtu.be/xvHXIWS65C0

- El.laboració video divulgatiu sobre l’acompanyament amb Targeta moneder
pel pla pastoral diocesà i presentació de la campanya “Jo trio com tu”. (maig)
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2.2.6 Voluntaris i col.laboracions

● voluntaris

Tot el projecte es porta a terme gràcies a un equip de voluntaris no remunerats que aporten el seu
temps, les ganes d’ajudar i compromís en favor de les famílies vulnerables. Estan organitzats en
diferents grups de treball definits segons les necessitats i les seves aptituds i disponibilitat.

Inicialment es va reduir molt el nombre de voluntaris “actius” del projecte. Veniem de mobilitzar unes
60 persones en el banc d’aliments de l’any anterior, i el nou acompanyament amb targeta començava
amb poques famílies i una atenció més personalitzada i individual, que no requeria tantes “mans”.. .
Però al dimensionar l’activitat a realitzar en diversos camps, (no només l’estona d’acollida a les
famílies), ha permès anar incorporant voluntaris en tasques molt més variades i amb diferents nivells
de compromís. Al finalitzar l’any, contem amb 30 voluntaris distribuïts en les següents seccions (alguns
estan a més d’una comissió):

TASCA Nº VOLUNTARIS

Equip coordinació 9

Acompanyament Famílies 14

Parelles lingüístiques 7

Economia 6

Comunicació i difusió 5

Innovació i Tecnologia 4

Formació i pedagogia 4

Rober 2

● col.laboracions

Per obtenir altres ajudes i donatius no monetaris, ha estat vital la xarxa de col·laboració de particulars,
entitats i empreses, que han respost a les crides que s’han fet per tal d’obtenir roba, mobles, equips
informàtics, necessitats materials per recent nascuts, regals per Nadal, ulleres, medicaments, federació
esportiva, etc. Mantenir la comunicació amb els voluntaris i simpatitzants ens ha permès poder aconseguir
els “contactes” per fer-ho possible.

La parròquia respon quan es demana i cal dir que no hem trobat cap botiga o comerç del barri que hagi
donat un no per resposta quan ens hi hem adreçat. Un exemple és la panera Solidària que gràcies a la
generositat dels patrocinadors, ha sigut a preu de cost 0 i només ha donat guanys.

Algunes col.laboracions ens han permès  establir  sinergies que esperem tinguin continuitat.
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3. ACTIVITAT ECONÒMICA 2021

3.1 RESUM

Les xifres que a continuació es mostren indiquen que la gestió econòmica portada a terme durant l’any
2021 ha sigut exitosa. Definim exitosa, no la generació de saldo positiu, sinó poder fer front de manera
sostinguda a les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat que el projecte atén, tant en l’any
d’exercici, com preparar la solidès econòmica per atendre els propers anys.

En total 31 famílies han rebut la targeta moneder durant el 2021, que ha representat ajuda directa a 66
persones.

El següent quadre mostra la tipologia de famílies que ha atès el projecte:

Tipus de família
Persona
sola

Família de
2

Família de
3

Família de
4

Família de
5

Quantitat 15 5 4 6 1

Persones 15 10 12 24 5

Caldria remarcar que el projecte es va iniciar a finals de març i per tant hi ha dos factors que s’han de tenir
en compte:

- La incertesa d’iniciar un projecte, que es tradueix amb una relació directe entre la incertesa en
saber de quins recursos econòmics es disposaran i el número de famílies a poder atendre. Ha
primat una gestió prudent però ambiciosa, i en aquest sentit es vol remarcar que el número de
famílies ateses s’ha anat incrementat gradualment, seguint el mateix ritme de la corba
d’aprenentatge.

- L’inici del projecte va ser el dia de Sant Josep, 19 de Març de 2021. Per tant, a efectes pràctics, el
que aquest document reflecteix  no és un any natural sinó els tres trimestres finals: Q2, Q3 i  Q4.

INGRESSOS 2021

Origen Import

Donatius particulars en efectiu 2.471,18 €
Donatius particulars per transferència 11.735,00 €
Donatius d’entitats per transferència 20.000 €
TOTAL 34.206,18 €

DESPESES 2021

Destí Import %

Recàrrega de targeta moneder 16.174,06 € 90,3%
Despeses d’usuaris 435,66 € 2,4%
Despeses de manteniment 1.305,53 7,3%
TOTAL 17.915,25 €

RESULTAT 2021: 16.290,93 €
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3.2 TRESORERIA

Cal indicar que quan el projecte es va iniciar es disposava d’un saldo romanent de 13.975 € que s’havien
obtingut durant el 2020 arrel de donatius rebuts durant el projecte de Banc d’Aliments de Sant Josep. Tenint
en compte els ingressos obtinguts i les despeses associades al projecte el saldo final a 31 de desembre de
2021 va ser de 30.265,93 euros.

Concepte Import

Romanent 2020 Banc d’aliments 2020 13.975 €
Ingressos 2021 34.206,18 €
Despeses 2021 17.915,25 €
Saldo a 31.12.2021 30.265,93 €

3.3 ANÀLISI DE DESPESES

A continuació es fa un breu anàlisis de les despeses del projecte.

Destí Import %

Recàrrega de targeta moneder 16.174,06 € 90,3%
Despeses d’usuaris 435,66 € 2,4%
Despeses de manteniment 1.305,53 7,3%
TOTAL 17.915,25 €

Cal remarcar que el 90,3% dels recursos del projecte s’han dedicat íntegrament a la recàrrega de les
targetes moneder, que són el centre del projecte a través del qual es realitza tot l’acompanyament. És a dir,
amb la targeta es cobreixen part de les necessitats mensuals d’aliments de les famílies i alhora permet
fer-ne el seguiment i acompanyament on es detecten altres necessitats que es cobreixen a través d’ajuda
immaterial (parelles lingüístiques, formació en orientació laboral, elaboració de CV, borsa de feina, ajuda en
tràmits administratius, assessorament jurídic, etc.) i ajudes materials per donacions (roba, mobles, equips
informàtics, etc.). En aquest sentit destacar que el mateix equip del projecte, amb ajuda de més voluntaris
han re-obert el rober, per donar servei a les famílies que atenen i a altres persones que ho necessiten.

El 2,4% sota el concepte despeses d’usuaris, són desemborsaments que no es van efectuar a través de la
targeta moneder sinó que van ser compres directes que anaven destinades íntegrament als usuaris. El
detall d’aquesta despesa és el següent:

Concepte Import

Menjar acollida (cafè, sucs, pastes) 89,43 €
Ulleres per persona sense llar 120,00 €
Fogonet per persona sense llar 26,98 €
Regals Nadal a les famílies 199,25 €
TOTAL 435,66 €
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El 7,3% de despeses de manteniment inclouen despeses de telefonia per comunicar-se amb les famílies i la
contribució del projecte a la despesa de la parròquia per l’ús d’espai, energia i a altres projectes de Càrites
Parroquial. Cal dir que l´ús d’espai no només és l’ús de les diverses sales que en fan servir els dies que s’acull
a les famílies, sinó que també inclouen l’espai del rober, ús de sales en formacions, i vàries reunions que es
van efectuant de manera regular i constantment més enllà del dia d’atenció a les famílies.

Concepte Import

Telefonia 7,00€
Contribució a la Parròquia 1.298,53€
TOTAL 1.305,53€
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3.4 ANÀLISI D’INGRESSOS

A continuació es fa un breu anàlisi de les despeses del projecte.

Origen Import %

Donatius particulars en efectiu 2.471,18 € 7,2%
Donatius particulars per transferència 11.735,00 € 34,3%
Donatius d’entitats per transferència 20.000 € 58,5%
TOTAL 34.206,18 €

Donatius particulars

El total de donatius particulars va representar 14.206,18 € que signifiquen un 41,5% dels ingressos totals.

Cal diferenciar, dins dels donatius particulars, dues campanyes que es van realitzar que difereixen dels
donatius convencionals particulars. Aquestes dues campanyes van ser:

- Escola Betúlia que va aportar 1.298,53 €.
- Panera de Nadal del Condis. D’aquesta campanya una part, 1.500 €, es van ingressar a 2021 i la
resta, 650 €, es van ingressar a 2022 i per tant, no es tenen en compte per aquest anàlisi. Cal recordar que
el sorteig de la Panera va ser el 31 de Desembre, i era impossible fer tot l’ingrés al 2021. Dels 1.500 euros es
van ingressar 1.020 en metàl·lic i 480 euros que es van ingressar en concepte de Panera a través del banc,
quan es van  comprar els talonaris.

Les dues campanyes puntuals van suposar 2.768,53 euros, representant un 19,4% dels ingressos particulars.

La resta d’ingressos particulars van entrar en un 98,7% pel banc. Gairebé tot via transferència exceptuant 6
donatius fets per Bizum, d’un total de 220 euros que representan un 1,5% dels ingressos particulars.

La major part dels donatius fets per transferència la efectuen 27 persones, de les quals 13 ho fan amb una
recurrència mensual.

Donatius d’entitats

S’han rebut dos donatius d’entitats per transferència bancaria:

- Fundació Llegat Roca i Pi a través de Càritas Diocesana de Barcelona, 15.000 € euros.
- Fundació AMA, 5.000 euros.

És destacable que només dues aportacions representen el 58,5% dels ingressos.
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4. CONCLUSIONS

S’ha de tenir en compte que ens trobem en l’anàlisi del primer any del projecte, on la incertesa és gran, no
hi ha història amb què comparar, ni punts de referència per tal d’obtenir recursos, ni un nom ni un
reconeixement per generar confiança i poder obtenir més resultats.

Malgrat tot, la gestió econòmica ha estat molt bona, amb una ponderació entre la prudència i l’ambició.
Recalcar que el 92,7% ha anar directament a l’ajuda de les famílies vulnerables i el % restant es dedica a la
infraestructura per poder-les atendre físicament.

En definitiva, s’han pogut atendre a 66 persones i alhora s’encara el 2022 amb una solidesa de caixa que
permetrà créixer i ajudar a més persones en situació de vulnerabilitat.

Pel que fa a l'experiència d'acompanyament, ens sentim molt agraïts pels vincles que s'han fet amb les
famílies. Amb algunes s’ha creat un acompanyament recíproc que ens ajuda a entendre la nostra tasca des
d’una relació horitzontal.

Som conscients de les limitacions que tenim quan no podem obtenir resultats immediats, o no tenim prou
coneixements, recursos o experiència per resoldre algunes situacions. Però ho podem anar compensant
amb l'empenta de l'equip de voluntaris compromès i l'aixopluc de pertànyer a l’entitat de Càritas que ens
dona mitjans i formació per anar-ne aprenent i millorant.
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5. AGRAÏMENTS

No volem concloure la memòria sense agrair profundament el suport que s’ha rebut en tot moment i en
totes les demandes puntuals que s’han fet.

Volem agrair a cada persona individual que ha efectuat donatius i a totes les entitats que han col·laborat
també en el projecte:

Parròquia de Sant Josep, Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Roca i Pi, Parròquia de Santa Maria,
Formació i Treball, Optinova, Diego’s Perruquers, Bassetis, B de Bebé, Sabateria Rex, Artesans Soler,
Condis, CaixaBank, fundació AMA, Impremta Marot, Institut la Riera, Llefi@net, Impremta Gual,
Drogueria Boter, Factoría F5, Noves Vies, Hogar de Maria, Grup Vidal, Grup Nebot, Òptica Hispano,
Federació Catalana de Rugbi, Rugbi Club Badalona, Escola Betúlia, Ràdio Estel, Televisió de Badalona,
Badalona 2000.
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