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Actuacions realitzades  

- Implantació i posada en funcionament del sistema informàtic eQuàliment

- Tallers formatius als beneficiaris: taller d’estalvi energètic, taller sobre economia 
domèstica i xerrada informativa del Sarró 

- Activitats de sensibilització: Calçotada Solidària, Gran Recapte d’Aliments al 
novembre, festes de barri (AAVV), concert de Gospel, etç...

- Suport a diferents iniciatives que han sorgit de la població i entitats de Manlleu 
en el recapte d’aliments i/o de recursos econòmics. 

- Donació d’un congelador al Sarró.



Beneficiaris

381

1423

21

famílies ateses beneficiaris nadons fins a 12 

mesos 



Tipologia de les famílies 

1- 2 

membres 

(177 )

12%

3-4 

membres

(599 )

41%

5 o més 

membres  

(689 )

47%

D’aquestes famílies, 21 d’elles amb nadons dins la franja compresa entre els 0  i els 12 mesos. 



Lots entregats : 2.575

1- 2 

membres ; 

458

3-4 

membres ; 

1046

5 o més 

membres ; 

1071

La mitjana de lots entregats per família és de 6, 75 lots



Prescripcions

Una prescripció consta  mínim de quatre entregues i la periodicitat és mensual ( Lot 1-2), cada tres setmanes 
(lot 3-4) o quinzenal ( lot + de 5) .

Actives: prescripció amb calendari d’entregues per efectuar. 
Tancades: prescripció que ha finalitzat totes les entregues.
Tancades i no renovades: ha finalitzat les dates d’entrega i ja no s’inicia una nova prescripció 

La mitjana de prescripcions
per família és de 2,02 



Procedència dels aliments 

FEGA

46%

Fundació 

Banc 

Aliments 

32%

Donacions 

22%

FEGA : 33.795,08 kg
Fundació Banc dels Aliments: 23.586,08 kg
Donacions:  16,442,42 kg



Procedència donacions particulars 

donacions 

ciutadanes 

21%

recaptes

47%

compra

32%



Entitats que constitueixen la part 
operativa del Sarró 

• Càritas Interparroquial de Manlleu
• Església Evangèlica Baptista de Manlleu.
• Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum de 

l’Ajuntament de Manlleu. 



LLISTAT DE COL.LABORACIONS
Gimnàs Fina recollida d'aliments 180  Kg

Rock¬House recollida d'aliments 750 Kg

Moto Antic aportació econòmica 7 €

Barri del Puig recollida de diners en les festes del barri 3,05 €

Espai Idea't aportació econòmica 136, 6 €

Policia Local recollida de diners a través de la loteria de nadal 2.045 €

Mimcord compra d'aliments 504 kg

Ludoteca aportació econòmica 6,14 €

Escola la Salle recollida d'aliments 224,54 kg. i 330€

Casal Gent Gran Federica Montseny recollida d'aliments 

Bar Xauxa recaptació de diners a través d'una beguda 68,80 €

Can Cerilles donació d'aliments 7,2 kg

Els Tonis aportació econòmica 46,75 €

Farmàcia Gràcia de Manlleu recollida d'aliments 

Rock¬House recollida d'aliments 687,6 Kg

El Morter calçotada solidària 736,247 Kg i 544,25 €

Donació particular aportació econòmica 21 €

Donacions particulars recollida d'aliments 64 kg

ONCE aportació econòmica 131,13 €



Gimnàs Fina recollida d'aliments 76,75 kg

Amics del Motor recollida d'aliments i aportació econòmica 109,93 kg. i 69 €

Escola Carme Vedruna recollida d’aliments 55,94 kg

Oci infantil i lúdic de Manlleu recollida d’aliments

Gemma Tobella recollida d’aliments 

Restaurant el Morter recollida d’aliments 150 kg

Escola Carme Vedruna esmorzar solidari 18,125 kg

Bar el Foment recollida d’aliments 5,7 kg

Josep Anglada celebració d’aniversari 18,6 kg

Casa Tarradellas entrega de pizzes 75 kg + 225 kg

La Caseta (Josep Colom) donació d’aliments 50 kg

Donació particular donació de fruita i verdura 125 kg

Cáritas Roda de Ter donació de patates 150kg

Fruites Navarro entrega de fruita 50 kg

B.A Vic recollida d'aliments 125 kg

Fes-te jove cantabars 18 kg

Xocoter recollida d’aliments 

Institut Casals Gràcia aportació econòmica 300 €



Rebost Solidari de Vic recollida d'aliments

Església Evangèlica Baptista de Manlleu concert solidari 553 €

Gràfiques Manlleu recollida d’aliments 47 kg.

Sambucus donació de patates 1500 kg

Associació Autos Mítics recollida d’aliments 

Festa del porc i la cervesa recollida d’aliments

Donació d’un restaurant recollida d'aliments 9,837 kg

Institut de Gràcia recollida d’aliments infantils 41 kg

Caminada popular aportació econòmica 95,39 €

Ausa Gestió aportació econòmica 15è.aniversari 221 €

donatius diversos al Sarró recaptació de diners a través d'una beguda 310, 45 €

Total de les donacions: 4.888,56 €
Total aliments aportats per col·laboracions ciutadanes: 1.203,295 kg.



Pressupost  2014 
INGRESSOS 

Partida Ajuntament

Romanent de 2013

Ingressos 

Diputació de Barcelona 

10.000 €

2.315, 51 €

6.771,95 €

2.000 €

TOTAL : 21.087,46 €

Ingressos 21.087,46 €

Despeses - 17.039,20 €

Romanent per l'any 2015 4.048,26 €

DESPESA EFECTUADA 

Transport recollida d’aliments 

Compra d’aliments  i bosses 

Material d’oficina 

Condicionament WC

Informàtica

Reparació portes 

Adequació del local 

Revisió de l’elevador 

Estufa 

TOTAL: 

6.187,94 €

7.969,94 €

33,70€

67,34 €

1.130,76 €

956,03 €

574,00 €

66,50 €

52,99 €

17.039,20 €



Moltes gràcies a totes i tots que 
ho feu possible !!


