




EL REBOST SOLIDARI DE GRÀCIA _ MEMÒRIA 2020

CARTA de  la
PRESIDENTA

El Rebost Solidari de Gràcia és un projecte de l’Associació Gràcia Participa que va iniciar el seu
recorregut el gener de 2020.

Està integrat per veïns i veïnes de Gràcia que volien treballar per assegurar que tothom dels nostres
barris tingués accés a aquelles necessitats més bàsiques com són l’alimentació, l’escalf i l’habitatge, i
volíem fer-ho des de les entitats dels barris.

Gràcia Participa és una entitat integrada exclusivament per més de 200 voluntaris i voluntàries sense
cap lligam amb cap altra entitat laica o religiosa.

El nostre objectiu és fomentar la participació de la ciutadania i seguir enriquint i enfortint la xarxa
associativa de la Vila, sumant esforços i optimitzant els recursos. També el fet de garantir a les
famílies usuàries del Rebost una alimentació adequada i equilibrada.

Actualment aquestes famílies són derivades pels Serveis Socials del districte. Tenen dia i hora
concertada per la recollida i reben aliments cada quinze dies mitjançant un sistema de punts. També
atenem veïnes d’altres barris a partir de convenis amb altres associacions.

En aquests moments atenem a unes 4000 persones cada mes i repartim uns 20.000 kg d’aliments.

També des de Gràcia Participa estem iniciant aquest mes de gener de 2021 un nou projecte amb la
creació de tres punts d’informació al districte per assessorar i acompanyar a les famílies més
vulnerables amb la tramitació d’altres ajudes que l’administració posa al seu abast.

Els mesos vinents iniciarem un conjunt de tallers i sessions de formació per ajudar al reciclatge i a la
reinserció laboral als col·lectius més afectats per l’actual crisi. També forma part del projecte la
creació a mitjà termini d’un economat social probablement en un mercat municipal del barri.

Tot i les 21.500 hores dedicades pel nostre voluntariat durant el 2020 a aquest projecte, és evident
que ens calen uns recursos econòmics mínims per poder seguir endavant en una situació de crisi
com la que estem vivint.

Ara, més que en qualsevol altre moment d’aquests darrers anys, la solidaritat i la complicitat
col·lectiva és l’eina fonamental per superar aquesta crisi. I hem de fer tot el possible per fer-ho sense
deixar a ningú enrere en una situació de pobresa cronificada de la qual no en pugui sortir. És per tot
això que ens plau posar en el vostre coneixement la nostra entitat i el nostre projecte.

Cordialment

Barcelona ,15 de gener del 2021

Montserrat Higueras
Presidenta de l’Associació Gràcia Participa
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PRESENTACIÓ del
PROJECTE:

L’abril de 2016 una plataforma d’entitats i associacions veïnals de Gràcia vàrem creure necessari
organitzar-nos per defensar que es desenvolupés el pla de xoc contra la pobresa aprovat el mes
d’octubre de l’any 2015 al nostre districte i que les primeres mesures es duessin a terme abans de
l’estiu del 2016. Es constitueix, així, l’entitat Gràcia Participa (GP).

La nostra anàlisi de la situació en aquells moments es basava en quatre punts:

1 Vulnerabilitat social i risc d’exclusió

2 L´absència d’una pobresa extrema o generalitzada

dificulta la diagnosi

3 Pobresa i precarietat centrada sobretot en la gent gran

i la gent jove, i que castiga especialment les dones

4 No atendre la pobresa als nostres barris desplaça i desarrela

els nostres veïns i les nostres veïnes més vulnerables

Gràcia Participa no pretén substituir cap de les iniciatives de caràcter social que ja s’estaven duent
a  terme des de les entitats existents. Va néixer com una plataforma d’entitats amb una finalitat
concreta: impulsar el Pla de xoc al nostre barri, amb la voluntat de ser un espai de trobada, on des
de les diverses  sensibilitats es pugui treballar per la seva implantació, col·laborant i, si cal,
pressionant als poders públics per aconseguir-ho.
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MISSIÓ

Per executar el Pla de xoc, GP planteja una sèrie de projectes/activitats en col·laboració amb altres entitats:

• Rebost Solidari de Gràcia

• Bretxa digital (col·laboració amb els casals comunitaris del barri  i serveis
socials del barri)

• Tallers de cuina saludable

• Recapte de joguines per Nadal

La situació de pandèmia ha fet que alguns dels projectes quedessin aturats, ja que ens vam centrar
en consolidar el projecte del Rebost Solidari de Gràcia.

Rebost Solidari de Gràcia

Pel que fa a aquest projecte, no es planteja com un banc d’aliments, sinó que pretén anar més enllà i
gestionar de manera eficient els excedents alimentaris del barri i realitzar la seva distribució
solidària entre aquelles persones que els cal cobrir les seves necessitats bàsiques en relació amb
l’alimentació. És un projecte de barri amb moltes altres implicacions que creiem que pot arribar a
convertir-se en un projecte de ciutat.

Així, a començaments d’estiu del 2019, es crea el projecte El Rebost Solidari de Gràcia (RSG) dins de
l’entitat GP. Disposem d’un local al carrer Reig i Bonet, 12, de 80 m2 on es fa la distribució d’aliments i
a final d’any  d’un magatzem de 60 m2 al Mercat de Lesseps, el 2020 i per falta d’espai hem de llogar
un magatzem addicional al carrer Torrent de les Flors.

Iniciem l’activitat el 7 de gener del 2020.

Volem fomentar la participació de la ciutadania i seguir enriquint i enfortint la xarxa associativa de la
Vila,  sumant esforços i optimitzant els recursos. GP vol prendre el treball en xarxa com la seva forma
de fer i de treballar, per tal d’aprofitar aquells recursos ja existents que ofereixen les entitats socials
de barri i aconseguir així una atenció integral per aquelles persones més vulnerables.

La implicació de les entitats i dels seus associats en la detecció de persones o famílies amb risc dins
del  seu entorn donaria al projecte un potencial humà implicat amb la integració d’aquest col·lectiu
molt per sobre de la capacitat que amb recursos sempre limitats pot tenir SS.
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VISIÓ i
OBJECTIUS

En quant al projecte del Rebost Solidari, l’objectiu és aconseguir absorbir la llista d´espera existent, és
a dir, superar els actuals 4000 usuaris/mes, totalment inviable amb la infraestructura actual.

L’objectiu final d’aquest projecte és la creació d’un economat social
integrat en un dels mercats del barri, i que coincideix ara com ara amb el
pla de govern d’aquí a dos anys.

A mitjà termini voldríem, quan la situació ho permeti, dur a terme altres projectes/activitats de l’entitat GP
com tallers de cuina saludable, d’estalvi energètic, tallers per escoles… i seguir buscant complicitats amb
altres entitats del barri per organitzar events com dinars solidaris o , campanyes de  recapte.

ORGANITZACIÓ
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de Gràcia Participa

Junta Gestora i Organigrama

La junta gestora de Gràcia Participa la formen tres persones que són les que legalment consten al
capdavant del projecte: Montserrat Higueras, presidenta, Josep Manel Alejandre, secretari i Camí
Romero, tresorera.

El Rebost Solidari de Gràcia
Al Rebost Solidari de Gràcia, són els veïns i veïnes que dediquen hores del seu temps a fer més gran
el projecte.  En aquests moments, són més de 200 persones voluntàries les que donen suport i
gestionen el dia a dia del Rebost i s’organitzen de la següent manera:

*SERMA: recollida i organització de la fruita i verdura fresca que arriba cada dimecres
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ACTIVITATS realitzades
durant el 2020

Desde cada un dels grups de treball del Rebost Solidari s’han dut a terme les següents activitats:

Voluntariat

Atès que el projecte es basa en el voluntariat, hem treballat per consolidar aquest voluntariat a través
de:

• Captació de nous voluntaris/es

• Formacions
Formacions continuades

Formació introductòria sobre l’entitat (tasques i valors)

Cursos de manipulació d´aliments

Formacions específiques sobre els projectes o tasques a realitzar.

• Reunions periòdiques

S‘ha fet entrega a tots els voluntaris d´un dossier informatiu del projecte que inclou, a més a més, un
pacte de compromís entre l’entitat i els voluntaris.

La legislació de referència sobre voluntariat és la següent:

Llei del Voluntariat i de Foment de l’Associacionisme (Llei 25/2015)

En aquests moments, disposem de 200 voluntàries que donen suport i gestionen el dia a dia. Estan
organitzades en diferents grups de treball:
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Grup d’entregues a usuàries
El Rebost compta amb un local que funciona com un “supermercat” on les usuàries derivades de
Serveis Socials venen a “comprar” i poden escollir els productes que realment necessiten,
mitjançant un sistema de punts/Ajuts, substituint així el sistema de donació de lots.

Hi ha 6 tipus d’ajuts i cada ajut té una puntuació assignada en funció de la quantitat de persones que
componen la unitat familiar.

Per a l’entrega dels aliments, cada franja horària d’obertura del Rebost té un grup assignat de
voluntàries amb una/dues coordinadores. Actualment tenim 20 coordinadores  i 60 voluntàries que
cobreixen els 10 torns.

A través del programa eQualiment, la “compra” de cada usuària queda registrada en una BBDD,
aconseguint així que les compres es facin de manera correcte, adequada al sistema de punts que el
mateix programa té incorporat, i poder fer un seguiment dels productes que van sortint i que cal
reposar. Aquest programa ens permet també fer la traçabilitat dels nostres productes.

Durant aquest any, ens hem hagut d’anar adaptant constantment, en funció de les normatives que
s’han de complir, derivades de la pandèmia de la COVID i durant dos mesos vàrem haver de donar el
menjar únicament en format de lot, fins que ja a mitjans de maig vam aconseguir tornar a obrir en el
format economat.

Entregues a domicili
Són necessàries en els casos d‘usuaris que no poden venir a buscar els productes al Rebost ja sigui
per edat, malaltia etc.

• La tasca es fa un o dues tardes a la setmana, segons necessitats.

• Hi ha 10 voluntàries que fan torns, en equips de 2, amb la qual cosa cada setmana participen 2-4
voluntàries.

Grup de Reposició
Grup de Reposició dilluns tarda

Integrat per 11 voluntàries, destinant unes 65 hores mensuals a la reposició de productes a les
prestatgeries, repensar l’espai per a nous productes i embossar producte que ve envasat en bosses
grans.

Grup de Reposició de vespres

• Són 25 voluntàries que es van tornant  i acabant essent 14 a la setmana ( 4 dilluns, 4 dimecres i 6
dijous)

• Les tasques són recollir el pa als forns que col·laboren amb el Rebost i embossar-lo, els 3 dies, i fer
el trasllat de productes entre el magatzem de Torrent cap el Rebost.

Grup d’estocs
Grup integrat per 7 voluntàries.

• Fan previsió de les necessitats del Rebost i gestió i organització dels dos magatzems, seguint la
normativa d’emmagatzematge de seguretat alimentària.

• Gestió dels excedents teixint una xarxa d’altres entitats que també fan repartiment d’aliments.

• Control d’existències, comandes a magatzem i reposició.

• Control de les entrades i sortides de productes a través del programa eQualiment, on es donen
d’alta tots els productes del rebost, tant les entrades com les sortides (lliurament a les usuàries),
mitjançant un sistema de registre amb codi EAN.
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Grup de Logística
Transport, càrrega i descàrrega dels aliments, i aprovisionament als magatzems, recollides de

recaptes i donacions.

Grup de Dinamització

A partir del mes de novembre, va començar la seva activitat un nou equip de treball. Dinamització és
l’eina que serveix per a donar-nos a conèixer i poder fer xarxa a nivell de districte amb diferents agents:

• Escoles bressol, primària i secundària

• Entitats i/o associacions

• Comerços

• Àmbit sociosanitari

El balanç d’aquests dos mesos de feina del 2020 és molt positiu, hem aconseguit recaptar més de 4.500
productes pel Rebost. Sobretot productes d’higiene personal i de la llar, encara que també aliments per
omplir la cistella de totes les persones vinculades al nostre espai.

És tasca també d’aquest grup de treball la recollida de Recaptes .
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Grup de Donacions
L’equip de donacions ha estat durant el 2020 cercant donacions de productes i fons a empreses fent
mailings, trucades i presentacions de l’entitat.

També ha organitzat el Gran Recapte del Banc d’Aliments juntament amb els mercats de l’Abaceria Central i
Lesseps, amb una gran participació per part dels paradistes i clients.

Per una altra banda també ha participat en la cerca i sol·licitud de subvencions per al projecte del Rebost
Solidari de Gràcia i altres projectes de Gràcia Participa.

També s’ha integrat, a la pàgina web, una passarel·la de pagament per TPV bancari que permet rebre
donacions amb targeta de crèdit.

Administració i inventari

Comptabilitat i tresoreria:

• Seguiment de les factures a pagar i ordenar la comptabilitat

• Relació amb les entitats bancàries

Inventari:

• Reunions dos cops al mes per fer inventari del magatzem de Lesseps per

passar-lo al grup d’estocs

Xarxes i Comunicació

• Confecció de la pàgina web: www.elrebostsolidaridegracia.cat. La pàgina, a part de tenir tota la
informació necessària per entendre com funciona i què és, també disposa d’un blog.

• Realització de cartells i fulletons per a repartir en el Districte.

• Posteig diari a les xarxes socials del Rebost (Twitter, Instagram i Facebook) agraint les donacions,
explicant la tasca del Rebost i demanant donacions tant de menjar com econòmiques.

• Enviament de butlletins periòdics per a les persones que segueixen el Rebost Solidari de Gràcia.

• Atenció a mitjans i peticions de premsa
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La PANDÈMIA
i el REBOST

En obrir portes el gener del 2020, vam començar atenent a 370 usuàries que el mes de març eren ja 670.

El mes d’abril vam atendre 2000 usuàries (es van afegir a les famílies habituals, entrades puntuals a  molts col·lectius

que Serveis Socials ens demana que atenguem amb motiu de la pandèmia).

Ens sentim especialment orgulloses de les nostres voluntàries i voluntaris que durant tota la pandèmia van estar

treballant al Rebost sense deixar ningú enrere. Moltes d’elles fins i tot fent torns dobles i triples  perquè el Rebost

seguís obert. Més que mai, ens vàrem considerar un servei bàsic per les nostres veïnes i veïns, i tota la nostra gent

(tot i el confinament dels més grans o amb risc) va estar a l’alçada.  No tan sols vam atendre a les nostres usuàries

habituals sinó també a altres col·lectius en situació d’emergència com:

153 unitats familiars Fundació Surt (suport del Rebost a dones migrades

i sense papers dels programes de la Fundació Surt durant el confinament per la COVID 19).

78 unitats familiars APIP (suport del Rebost a dones víctimes de tràfic de

persones per a l’explotació sexual o a persones prostituïdes derivades per la Fundació
APIP-ACAM durant el confinament per la COVID 19)

58 unitats familiars Associació Joves Gitanos de Gràcia (suport del Rebost a la

comunitat gitana de Gràcia durant el confinament per la COVID 19)

90 famílies serveis socials urgències

(suport del Rebost durant el confinament per la COVID 19)

47 famílies parròquia Sant Jordi

(suport del Rebost durant el confinament per la COVID 19)

11 famílies església evangèlica

(suport del Rebost durant el confinament per la COVID 19)

30 (suport del Rebost al col·lectiu de dones de treballs de cura sense papers

unitats familiars del Sindicato de cuidadoras sin papeles durant el confinament
per la COVID 19).
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RECOLLIDA SOLIDÀRIA de
llibres i joguines

Els dies previs a Nadal, Gràcia va viure una recollida solidària de llibres
i joguines noves sense precedents

La idea sorgeix de FundFesta Major, i se sumen les altres entitats que hi ha a can Mussons, a
més a més de la col·laboració d’Aida Books, Bombers Solidaris, El Cercle de Gràcia, CE Europa, Sant
Medir, Fundació Festa Major i Lluïsos de Gràcia.

La recollida solidària va recaptar més de 2.000 llibres i joguines.

393 infants, de 194 famílies usuàries del Rebost Solidari, van rebre més de 1.200 joguines i
800 llibres. La solidaritat dels graciencs/enques va permetre repartir a les famílies els regals en
funció de quatre grups segons les edats. El detall de la recollida solidària va ser el següent:

25 infants de 0 a 2 anys han

rebut 200 joguines i 138 llibres

82 infants de 3 a 5 anys han

rebut 300 joguines i 190 llibres

77 infants de 6 a 8 anys han

rebut 200 joguines i 190 llibres

109 infants de 9 a 12 anys han

rebut 300 joguines i 280 llibres

La recollida solidària va durar un parell de setmanes i es va fer a Can Musons, a la llibreria Atzavara, a la
llibreria Los Ángeles, a la llibreria Taifa Verdi, a la botiga Bateau Lune i a les carpes que es van instal·lar a la
plaça Virreina i a la plaça Diamant. També s’hi van sumar les escoles bressol Petit Kinder i El Gat Negre.
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TREBALL
en XARXA

El Rebost, a més d’atendre les nostres usuàries també distribueix els seus excedents quan es produeixen
(resultat de productes amb caducitat curta) a altres entitats de Gràcia i de la resta de la ciutat, com són
el Casal Tres lliris, el menjador social del Ejército de Salvación, La Tregua, l’Espai Heura, l’Ateneu
Llibertari, Nutrició sense Fronteres, la Xarxa Vallcarca, Acción Planetaria i la Xarxa Solidària, entre altres.

També busquem la complicitat amb altres entitats del barri per organitzar dinars solidaris i/o
campanyes de recapte.

En aquest sentit estem molt satisfetes de la resposta veïnal. Cada cop són més les persones que ens
vénen al Rebost a fer donacions d’aliments o que fan petites donacions econòmiques mitjançant el
compte bancari del rebost.

Durant aquests mesos també hem rebut aliments de moltes iniciatives que de forma espontània s’han
anat generant al voltant del Rebost.
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COM ENS
ABASTIM i FINANCEM

Gràcia Participa - Rebost Solidari de Gràcia obté els seus recursos a través del Banc dels Aliments, però també

gràcies al treball en xarxa que realitza amb comerços del barri com La Nau, Mercats de l’Abaceria Central i

Mercat de Lesseps, i donacions d’entitats com els Bombers Solidaris,  donacions particulars d’empreses, a

campanyes puntuals realitzades als mercats, escoles, associacions i entitats del barri i l’Ajuntament de Gràcia

que ens proporciona el local, subministraments i manteniment.

Els recursos humans ens els proporcionen tot el nostre voluntariat.
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Abastiment de productes
• Gràcia Participa rep aliments dels diferents

programes del Banc d’Aliments:

Programa sec (productes de llarga durada,
conserves, oli, llet etc)

Programa SERMA (fruita i verdura fresca)

Programa Xarxa de fred (congelat i productes
refrigerats)

Mercabarna (fruita i verdura)

FEGA (programa de sec de la UE)

• Recaptes organitzats per entitats del Barri:

CE Europa, Castellers, Fundació Festa

Major, escoles etc

• Mercats del barri: Abacería, Lesseps

• Altres botigues del barri: Fruitadona, Casa

Ametller, Consum, forn Montserrat etc

• Programa Horts Urbans Ajuntament de

Barcelona

• Espigoladors

• Aportacions de particulars

• Bombers

• Fundació la Nau (productes de neteja)

Finançament econòmic
• Subvenció IMSS*

• Subvenció Fundació La Caixa

• Donacions particulars

• Donació arxiprestat catedral de Colònia
(Alemanya)

• Donacions d’entitats i fundacions de Gràcia

• Empreses
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Productes rebuts el 2020 del Banc d´Aliments i del Programa
FEGA de l’Unió Europea
• Programa Sec (productes de llarga durada, conserves, oli, llet,..)

• Programa SERMA (Fruita i Verdura Fresca)

• Programa Xarxa de Fred (Congelats i productes refrigerats)

• Mercabarna (Fruita i Verdura)

• FEGA (Programa de Sec de la UE)
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Productes rebuts el 2020 de les donacions (particulars,
comerços, entitats, recaptes)

ALIMENTACIÓ - 12.944 UNITATS
PRODUCTES INFANTILS - 1.312 UNITATS
PRODUCTES DE NETEJA I HIGIENE PERSONAL - 3.508
UNITATS

*Dades de Maig a Desembre de 2020.
**No estan comptabilitzades les donacions d’escoles, Mercadona ni Casa Ametller.
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USUARIS/ÀRIES  del
Rebost

Les usuàries del Rebost són persones derivades pels Serveis Socials del districte i veïnes d’altres
barris que també atenem a partir de convenis amb altres associacions, que treballen
majoritàriament amb dones en risc d’exclusió social.

La resposta dels usuaris ha estat molt satisfactòria perquè valoren molt positivament poder escollir
els productes, en comptes de tenir un lot tancat, i alhora tenir dia i hora assignats evitant les cues al
carrer que malauradament hem vist durant molt de temps als nostres barris.

Nombre d’usuaris del Rebost, a dia 31 de desembre del 2020

Usuaris dins els torns habituals

1.500 persones que venen quinzenalment

Això es tradueix en alimentar aproximadament a:

4.000 persones per mes

A això hem de sumar

200 persones d’un col·lectiu del barri

35 lots quinzenals / 70 lots mensuals

340 persones del col·lectiu APIP

100 lots mensuals

425 persones de famílies en estat d’emergència

120 lots mensuals
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Lliurament
de PRODUCTES
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CISTELLA BÀSICA
i LOT NADÓ

Descripció i valoració cistella bàsica sense i amb lot nadó

Compra quinzenal

Les usuàries escullen els productes que compren, a pARRÒS - POLLASTRE - PEIX - CARN -
OUS - TONYINA - PASTA - TOMÀQUET FREGIT - SARDINES - LLEGUM CUIT i SEC -
FRUITA EN CONSERVA - LLET - SUCS - BATUTS - CEREALS - PA - PASTES -
PRODUCTES HIGIENE PERSONAL i NETEJA - FRUITES i VERDURES FRESQUES

artir de l’oferta de què disposa al Rebost, que va variant, però hi ha alguns productes bàsics que
sempre oferim:

1 FARINETES / 6 POTETS / 1 TOVALLOLETES
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ELS NÚMEROS  del
REBOST

Despeses i ingressos 2020
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Compte d´explotació 2020

Subvencions 28.188 35,04%

La Caixa 14.000

IMSS 2020 12.188

Districte 2.000

Donacions Econòmiques 52.253,33 64,96%

Particulars 37.253,33

Arquebisbat Colonia 15.000

Pèrdues exercici 11.182,28

Total ingressos 91.623,61 100,00%

Lloguers Torrent 4.853,38 5,30%

Manteniment Local 667,44 0,73%

Transport 8.577,44 9,36%

Assegurances 0 0,00%

Comissions banc 99,08 0,11%

Publicitat i P. 2.961,82 3,23%

Subministres 1.296,04 1,41%

Altres Serveis 15.904,62 17,36%

Compra aliments 57.263,79 62,50%

Total despeses 91.623,61 100,00%
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Balanç entre les entrades i sortides de productes del
Rebost (en unitats)
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Comptabilitat del temps invertit pels voluntaris

Hores Setmana Mitja Voluntaris Total Hores

Torns i Serma 40 5 200

Logística 5 6 30

Estocs 4 5 20

Reposició 3 6 18

Domicilis 2 4 8

Xarxes 3 4 12

Donacions 8 2 16

Tresoreria 8 1 8

Inventari 1 5 5

Voluntaris 5 1 5

Dinamització 8 4 32

Coordinació Torns 10 1 10

Coordinació Estocs 10 1 10

Coordinació Rebost 15 2 30

Varis 10 10

Total setmana 414

Total mes 1.794

Valor hora 12€
Valor aportació mensual voluntariat 21.528 €

Total Anual 258.336 €
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CONCLUSIONS
i VALORACIÓ

La valoració de l’any és positiva ja que el Rebost s’ha anat consolidant i
creixent.
Tot i la situació de pandèmia i crisi, hem pogut donar servei tot l’any gràcies a l’esforç i la solidaritat de
tothom. Aquest model de Rebost, que voldríem que tothom es fes seu, s’està ja convertint en un model
d’èxit d’un barri mobilitzat i que en un futur serà exportat a altres barris de la ciutat.
A finals de 2020 teníem donats d’alta al sistema eQualiment 1400 persones que venien  quinzenalment al
rebost a buscar aliments, 240 persones de la Comunitat gitana de Gràcia, 280 del col·lectiu de cuidadores i
150 del APIP ACAM a qui entreguem lots. Per tant, estem parlant de 2000 persones cada 15 dies.
Tot i el creixement exponencial del Rebost des de la seva creació el gener del 2020, ja tenim unes 200
famílies en llista d’espera. Hem pogut arribar a un màxim de 2000 usuàries quinzenalment, és a dir, 4000
usuàries al mes. Però amb això arribem al màxim de les possibilitats del Rebost. En un espai de 80 m2, un
magatzem poc  adequat pel volum de tràfic d’aliments que entren i surten quasi diàriament i una
economia de  supervivència des d’aquest espai, no podem fer el salt qualitatiu i quantitatiu que
necessitem fer i que els  veïns i veïnes del districte es mereixen.
En aquest moment, tot i el ràpid creixement del servei en aquests 12 mesos des que vam obrir el gener de
2020, tenim una llarga llista d’espera.
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LÍNIES de
CONTINUÏTAT

En definitiva, ¿on ens trobem?
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Per garantir la continuïtat del projecte i
arribar a assolir els objectius inicials que van
molt més enllà d’una mera distribució
d’aliments, ens cal una estabilitat
econòmica que encara no tenim garantida.

Tot i l’extraordinària resposta rebuda durant l’any
per part de veïns i veïnes, entitats, mercats i
associacions, malauradament en el futur, si
volem continuar fent la nostra tasca, això no serà
suficient.

Necessitem una política de subvencions per part
de l’IMSS que sigui suficient per assegurar el
suport als més vulnerables, planificada en el
temps per poder treballar a mitjà i llarg termini,i
sobretot, liquidada en temps i forma que no posi
en perill el servei que ens hem i s’han
compromès a donar a les nostres veïnes i veïns. I
estem lluny d’aquesta situació.

En un any especialment complicat on la societat
civil organitzada ha fet un pas endavant, el
silenci dels poders públics ha estat eixordador.
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