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Aquest any 2017 Despensa Solidaria ha seguit treballant per a ampliar  el seu 

Projecte Global d'Activitats Col·laboratives i d'Acció Social que desenvolupa en 

tres grans eixos d'actuació: Assistencial, Socioeducatiu i de Sensibilització Social. 

Despensa Solidaria és una associació sense ànim de lucre, amb identitat jurídica 

pròpia i la seua imatge corporativa defineix l'esperit d'aquesta associació. No 

solament pretén lliurar menjar sinó obrir-se també a la problemàtica de les 

persones en risc d'exclusió. Per açò i complementant el Programa d'Ajuda 

Alimentària, l'associació ha iniciat enguany dos nous projectes, Cliniques 

Solidàries i  Treballs Comunitaris per a la Integració de Menors. 

Igualment, Despensa Solidaria considera que l'educació és un dels pilars 

fonamentals de la nostra societat. Per açò, el projecte, que es va iniciar amb 

l'objectiu de donar suport extraescolar a xiquets de famílies d'immigrants 

escolaritzats en la nostra ciutat, ha anat creixent  al mateix temps que els xiquets i  

s'ha convertit en “L'Acadèmia”, donant reforç escolar  fins a l'ESO. 

Seguim treballant en el programa de “Sensibilització i Educació en Valors”, que es 

desenvolupa en centres d’educació secundària amb la pretensió d'informar i 

sensibilitzar als xiquets i els joves de la realitat social que ens envolta. 

Tots aquests esforços s'han vist materialitzats amb la declaració d'Associació 

d'Utilitat Pública per la resolució del Ministeri de l'Interior de data 1 de setembre 

de 2017, que ha suposat  un reconeixement social a la labor de l’entitat i el 

prestigi i credibilitat de la nostra ONG, que ha hagut de demostrar la seua eficàcia, 

la seua transparència i les seues bones pràctiques. 

 

Estem presents en les xarxes socials: 

informació@despensasolidaria.org   

 

Pàgina web: www.despensasolidaria.org 

 

 

Segueix-nos en: 

 

https://www.facebook.com/despensasolidariaalicante 

 

https://twitter.com/despsolidaria  

 

 

 

about:blank
http://www.despensasolidaria.org/
http://www.despensasolidaria.org/
https://www.facebook.com/DespensaSolidariaAlicante
https://twitter.com/despsolidaria
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I tot açò és possible gràcies a l'equip humà, socis i voluntaris, que conformen 

aquesta associació. Cadascun de nosaltres amb la nostra aportació tant 

econòmica com de voluntariat actiu aconseguim que el projecte continue.  

Tots som Despensa Solidaria!! 

El nostre àmbit territorial d'actuació se centra a Alacant, on se situa la nostra seu 

social - C/ Ceres, 2. CP 03009, un local cedit desinteressadament pel Banc de 

Sabadell i equipat amb el mobiliari i mitjans informàtics necessaris per al 

desenvolupament de totes les nostres activitats, així com un magatzem on 

guardar els aliments que distribuïm dins del nostre programa d'Ajuda Alimentària. 

L'associació està composta per un total de 148 persones entre socis i voluntaris 

lliurats al projecto de manera altruista; en l'organització no existeix cap treball 

remunerat, la nostra única recompensa és intentar aconseguir un món més just i 

solidari. 

L'equip actiu de l'organització està constituït per uns 80 voluntaris dividits en 

grups, mitjançant la planificació establida per la Junta. Es treballa en l'engegada 

de les activitats que en cada eix es programa. 

L'òrgan directiu de la associació està compost per: 

Presidenta: 

María José Solbes Pérez 

Vicepresidenta: 

Juana Maria Victori Aracil 

Tresorera: 

Rosa Pilar Ruiz Rodríguez 

Secretària: 

Virginia Tomás Ruiz  

Vocals: 

Rosa del Río García 

María Soler López 

Mar Fernández Núñez 

Nieves Berasategui Curiel 
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Despensa Solidaria està en els registres de les següents institucions que 

coordinen la nostra activitat: 

● Inscrita en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana amb el 

nombre CV-01-051433A des del 20 d'agost de 2013. 

● Integrada en la xarxa de distribució del Banc d'Aliments d'Alacant des del 

18 d'octubre de 2013. 

● Inscrita en el Registre de Titulars d'Activitats d'Acció Social amb data 29 de 

maig de 2014; en el Registre Municipal d'Entitats des del 4 d'agost de 2014 

i en el Registre d'Entitats de Voluntariat a partir del 4 de maig de 2015. 

● Inscrita en el Registre General de Protecció de Dades des del 21 de juliol 

de 2016 en compliment de l'obligació establida en l'article 88 del Reial 

Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de 

Desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, en el qual es regulen entre unes 

altres, les mesures de seguretat per als fitxers i tractaments automatitzats 

que continguen dades de caràcter personal. 

● Declarada Associació d'Utilitat Pública 

pel Ministeri de l'Interior l'1 de setembre de 

2017 conforme al que es disposa en el 

Reial Decret 1740/2003, de 19 de 

desembre, sobre procediments relatius a 

associacions d'utilitat pública. 

2017 ha sigut molt important per a les persones que participen en els 

projectes de Despensa Solidaria perquè s'ha fet un pas cap a avant en la 

projecció social en la ciutat d’Alacant, àmbit territorial en el qual s'actua. 
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A més de donar cobertura a les necessitats bàsiques dels usuaris, 

Despensa Solidaria no cessa en el seu intent d'aconseguir que 

avancen, referent a açò en 2017 hem continuat la nostra dinàmica 

habitual de treball.  

L'any passat en la nostra memòria utilitzàvem en ocasions l'assaig-

error, enguany s'han introduït entre altres activitats, cursos necessaris 

per a treballar, classes d'espanyol i ampliat la secció destinada als 

més xicotets.  

  

 

  

Assistencial Socioeducatiu 
Sensibilització - 

Social 
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EIX ASSISTENCIAL. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA D'AJUDA ALIMENTÀRIA 

Despensa Solidària desenvolupa un programa d'Ajuda Alimentària dirigit a 

l'atenció integral de persones en risc d'exclusió social. 

La nostra activitat es realitza en col·laboració directa amb els treballadors socials 

dels centres socials i centres de  salut i a voltes amb alguna altra organització de 

caràcter social. Aquests professionals realitzen la valoració de les persones que 

allí acudeixen i els deriven a la nostra associació, si consideren que necessiten 

l'atenció oferida per nosaltres en aquest programa. 

Durant l'any 2017 els corresponien lliuraments a 601 famílies de les quals han 

arreplegat aliments 529, un 88 % aproximadament. Sumen un total de 1.984 

persones el que significa un total de 70.517 Kg d'aliments lliurats. Tot açò 

correspon a derivacions dels treballadors socials durant els exercicis 2016 i 2017.  

 

 

 

Programa 
d'ajuda 

alimentària 

Clíniques 
dentals   

 

“Cap 
xiquet 
sense 

joguets“ 

Assistènc
ia legal 
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El desglossament d'usuaris derivats pels treballadors socials és: 

 

 

 

 

Anàlisi i avaluació:  

Sent l'objectiu general d'aquest projecte ajudar a les persones usuàries a dur 

endavant la situació tan precària en la qual es troben, la borsa d'aliments de la 

associació es posiciona com un mitjà temporal fins que milloren les 

circumstàncies que condicionen aquesta situació de deterioració. Lluny està el 

que es transforme en una finalitat en si mateixa. 

Per açò la nostra proposta va acompanyada d'activitats d'assessorament i 

formació, que proporcionen vies perquè els usuaris s'inicien en  la reinserció 

laboral, escolar i social. 

S'han lliurat 70.517 kg, d'aliments, la qual cosa suposa  un cost aproximat de 

63.464 €. Els voluntaris han emprat 2.440 hores en aquest projecte, açò 

significa un cost estimat de 24.440€.  Si sumem ambdues xifres el valor total 

és de 87.904€. 

No obstant això, el que Despensa Solidaria ha desemborsat en efectiu van 

ser  31.217,29 €. 

 

 

176
29%

425
71%

Famílies

Centres Socials

Centres Salut
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Aliments Lliurats durant 2017 

 

 

 

.  

 

  

BancoAlimentos 
i Resta

35.500 kg

Comprat per 
Despensa
35.017 kg

Aliments Lliurats durant 2017
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CAMPAÑA “CAP XIQUET SENSE JOGUETS“ 

 

El dia 5 de gener de 2018, com tots els 

anys, han arribat els Reis carregats de 

joguets per a 200 xiquets de Despensa 

Solidaria. Enguany hem tingut dos 

importants  assoliments.  Per primera 

vegada i esperem que per als següents 

anys, els joguets han sigut nous. I el 

lliurament s'ha realitzat en un saló 

d’actes, cedit per  el Centre Social Illa 

de Cuba.  

També hem comptat, com en anys 

anteriors, amb la participació  de la 

banda de música L’Harmonia, que 

sempre amenitza l'acte amb la seua 

música i la seua alegria. 

 

 

 

PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA LEGAL.  

 

En enguany 2017,  Despensa 

Solidaria ha  seguit oferint als nostres 

usuaris  el  servei de Gabinet Jurídic. 

Gràcies al treball desinteressat d'una 

llicenciada en Dret i, a més, voluntària 

de la asociación, els usuaris i les 

seues famílies han tingut la 

possibilitat de realitzar consultes 

sobre qualsevol tema legal del seu 

interès. 
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CLÍNIQUES DENTALS. 

 

Al desembre de 2016 Despensa Solidaria es  va introduir en el món odontològic 

amb la Clínica Dental Jordà i en  2017 ens confirmem en el sector signant un 

conveni amb el Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs d'Alacant (COEA) el 5 

d'octubre de 2017. 

La Clinica Dental Jordà en 2017 va atendre durant una jornada de portes obertes 

a 13 xiquets amb edats compreses entre els 3 i els 14 anys 

El convenio amb COEA permet el tractament de pacients sense recursos que, 

enviats pels treballadors socials dels centres de salut i dels centres socials, seran 

atesos durant un any. El pacient signarà un document amb el compromís de 

mantenir la higiene dental adequada, acudir i ser puntual en les cites, aportar 

l'informe dental del seu centre de salut i continuar amb els controls mèdics en el 

centre de salut. Els pacients reben tractaments que no estan inclosos en la 

Seguretat Social. 

A la primera cita els acompanya una persona de Despensa Solidaria i el pacient 

haurà de portar l'informe dental del centre de salut, la cartilla lliurada i els 

documents d'identificació de pacient i de la persona que el represente i que 

l’acompanye si és menor. 

En finalitzar el tractament, l'odontòleg realitzarà un informe que el pacient haurà 

de lliurar en el seu centre de salut. 

A través del COEA s'ha començat l'atenció en desembre del 2017 amb una prova 

pilot amb un únic centre des allau. Han iniciat el tractament cinc pacients que 

continuaran durant el 2018.   
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EIX SOCIOEDUCATIU. 

 

. 

 

 

Despensa Solidaria contribueix en els àmbits de desenvolupament formatiu i 

laboral a través d'activitats destinades a superar situacions de marginació social i 

desprotecció, generades per no disposar d'uns recursos econòmics mínims 

Amb la finalitat d'atendre aquestes necessitats durant el 2017, Despensa 

Solidaria, ha ampliat les seues activitats i incorporat dins d'aquest eix: 

● La nostra secció de “Vine a fer els deures”, àmplia el reforç escolar, per a 

xiquets de secundària i canvia la seua denominació a “L'Acadèmia”. 

● Seguint en l'àmbit educatiu comencen les classes d'espanyol per a 

immigrants. 

● Dins de l'àrea laboral i de desenvolupament professional, s'han realitzat 

cursos de manipulador d'aliments i sessions individualitzades 

d'orientació laboral. 

Per a açò es compta amb la col·laboració de professionals especialitzats i docents 

voluntaris, disposats a oferir la seua experiència a les persones que acudeixen a 

aquesta ONG. 

L'Acadèmi
a: els 

deures i 
l’aula de 

reforç 

Classes 
d'espanyol 

per a 
immigrants 

Orientación 
Académica 

y  
Profesional 

Cursos de 
Manipulador 
d'Aliments 

en línia 

Ocupació: 
orientació 

laboral 
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L'Acadèmia: els deures i l’aula de reforç. 

“Ensenyar és ajudar-los a ser lliures, a 

triar, a ser ells mateixos” (Vicki Sherpa) 

L'Acadèmia va iniciar la seua labor en l'àrea dels deures, totes les setmanes 

estem amb xiquets de primària i els ajudem amb els deures escolars. 

Després de sis anys d'experiència en “Els Deures”, aquest curs 2017/2018 

incorporem l’aula de reforç, per a acompanyar-los i ajudar-los en el seu pas a 

secundària.  Aquesta nova etapa suposa per als xiquets molts canvis (de centre, 

de professors, de continguts), que juntament amb l'arribada de l'adolescència, pot 

propiciar el fracàs escolar, fins i tot venint amb una bona trajectòria en primària. 

En l'Aula de Reforç, els alumnes aclareixen dubtes, reforcen coneixements, i 

aprenen tècniques d'estudi i habilitats per a enfrontar-se a aquesta nova etapa. 

.

 

Classes d'espanyol per a immigrants. 

Una iniciativa que naix de la necessitat que detectem entre els nostres usuaris per 

conèixer l'idioma espanyol 

per a poder integrar-se en la 

societat i accedir al mercat 

laboral. 

Aquest projecte  tracta de 

contribuir al fet que els 

individus i famílies puguen 

tirar endavant per   si 

mateixos, proporcionant 

reforç escolar, formació i 

orientació laboral. 
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Cursos de Manipulador d'Aliments en línia. 

 

Nova activitat iniciada, amb la finalitat 

d'incrementar la formació dels nostres 

usuaris i facilitar  la seua integració 

laboral. Es realitzen de forma 

individual, segons demanda dels 

nostres usuaris. Comptem amb els 

mitjans informàtics de l’associació i la 

supervisió dels voluntaris que 

col·laboren com orientadors acadèmics 

i professionals. 

 

Aquests cursos han tingut molt bona 

acceptació per part dels nostres usuaris i 

estem segurs que els serviran per a 

noves oportunitats d'ocupació. 

 

 

 

Ajuda a la recerca d'ocupació: Orientació laboral. 

 “Som el que som més les possibilitats 
que trobem dins de nosaltres”  

José Antonio Marina 

Enguany 2017 en Despensa 

Solidaria, dins de l'àrea d'ajuda a la 

recerca d'ocupació, s'han començat 

a realitzar sessions individuals 

d'orientació laboral, tant a usuaris 

que demanaven informació laboral, 

com a usuaris que encara que no ho 

sol·licitaven i són detectats com a 

possibles receptors d'aquestes 

sessions.   
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EIX SENSIBILITZACIÓ SOCIAL. 

 

 

  

 

 

Despensa Solidaria continua desenvolupant aquest programa que es duu a terme 

en centres docents perquè se sent compromesa en l'educació en valors dels joves 

estudiants. 

Posant de manifest les deficiències estructurals, la desigualtat i la pobresa en la 

nostra ciutat. 

 

  

Programa de sensibilització 
i educació en valors 

solidaris 

Programa de mesures 
judicials de menors 
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PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ EN VALORS SOLIDARIS. 

 

 

 

A través de xarrades-taller a mitjans i petits grups d'estudiants de secundària i 

batxillerat,  s'intenta visibilitzar la pobresa que conviu en el nostre entorn proper i 

traslladar el missatge que és necessària la col·laboració de tots, per a intentar 

pal·liar aquestes situacions d'extrema necessitat que pateixen moltes persones en 

risc d'exclusió. Situacions que són tan reals com pròximes i passen 

desapercebudes per a la majoria de nosaltres. 

També se'ls explica com va sorgir i el funcionament Despensa Solidaria. Així 

s’acosta als  joves la possibilitat de col·laborar i intervenir en una millora social. 

Comptem amb material audiovisual que reforça la idea del que significa “ser  

voluntari”. 
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Durant enguany 2017 hem realitzat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On vam mantenir una xarrada amb els alumnes dels Cicles 

d'Integració Social i d'Animació Sociocultural amb el que la 

connexió va ser senzilla i la xarrada fluïda i participativa.. 

Enguany també hem participat en les taules redones sobre 

solidaritat, compartint experiències amb altres 

organitzacions 

Participem en el programa d'activitats organitzades per 

aquest Centre amb motiu de la celebració de la seua edició 

anual de la Setmana de la Ciutadania que té com a objectiu 

sensibilitzar als alumnes en valors d'integració, solidaritat i 

responsabilitat social 

 

 

 

En una activitat participativa i solidària com és 

la gran recollida d'aliments que a nivell 

estatal promou el Banc d'Aliments. 

Impartim uns tallers de sensibilització i difusió de 

l’associació. Una bona experiència, a través de la qual 

analitzem les realitats i les intervencions fetes des dels 

programes de Despensa Solidaria. 

S'estén cap a alumnes universitaris estrangers. A 

través de la Universitat d'Alacant i el seu Programa 

USAC (Universities Study Abroad Consortium) i el 

Centre Interuniversitari d'Estudis Europeus (CIEE) hem 

comptat amb la col·laboració de joves estudiants que 

dediquen part del seu temps d'aprenentatge en el 

nostre país a la realització de tasques solidàries 
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PROGRAMA DE MESURES JUDICIALS DE MENORS. 

Despensa Solidaria inicia en 2017 un nou programa d'actuació integrant-nos en la 

Xarxa d'institucions col·laboradores del programa de mesures judicials de 

menors. 

Al principi d'any ens vam posar en contacte amb l'equip tècnic de Mediació de 

Jutjats i Fiscalia de Menors d'Alacant, que van mostrar interès a conèixer la 

nostra associació i el seu funcionament. Així doncs, acordem rebre a  joves 

menors que tingueren pendent realitzar treballs comunitaris. D'aquesta forma, els 

menors poden contribuir d'una forma constructiva a la reparació de les faltes 

comeses, a més de posar-los en contacte amb una experiència educativa nova.   

En la mateixa línia també iniciem un conveni de col·laboració amb la Fundació 

Diagrama amb els mateixos objectius. 

A través d'aquest programa hem atès enguany: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
4 jóves 

4 jóves 

Fundació 
Diagrama 
79 Horas

Equip de Mediació 
de Fiscalia
140 Horas
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FUENTES DE FINANÇAMENT.  

Toda l'activitat econòmica de la 

asociación es reflecteix en els 

gràfics següents, on es detallen 

els conceptes i els imports 

exactes en cada cas. 

No existeixen pagaments a 

persones, a causa que tota 

l'activitat la realitzen voluntaris 

de manera desinteressada.  

En l'organización no existeix 

cap treball remunerat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

30%

21%

7%

QUOTES SOCIS

DONACIONS

Públics

Ingressos Extraordinaris

ORIGEN DELS RECURSOS 

Privats : 72’21% 

QUOTES SOCIS 14.915 

Donacions   10.500 

Total Recursos Privats 25.415 

Públics :20’68% 

Recursos Públics 7.279,90 

Ingressos Extraordinaris : 7’10% 

Ingressos Extraordinaris 2.500 

Total Ingressos 35.194,90 
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DISTRIBUCIÓ DE DESPESES 

Finalitats de Despensa Solidaria: 96’75% 

Compra aliments / productes 
higiene 

29.392’16 

Activitat Associació 1.825’13 

Compra joguets 2.214’37 

Total finalitats  33.431’66 

Administració: 3.25% 

Administració 1.763’24 

Total  despeses 35.194’90 

 

  

5%

95%

Administració Despensa Solidaria
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COL·LABORACIONS. 

● Donacions de GTT i d'Empresas Solidàries 

● La campanya “Cap xiquet sense joguet” ha sigut 

possible gràcies en primer lloc al treball dels 

nostres voluntaris, donacions particulars i 

col·laboracions de la Fundació Manuel Peláez, 

Mapfre, Clínica Vistahermosa i Hogan Lovells. 

● De nou enguany a través de la Fundació Manuel 

Peláez se'ns va incloure en la Campanya 

Nadalenca d'empreses Solidàries, ens van lliurar 

25 lots que es van repartir a les famílies 

prèviament seleccionades 

 

Enguany rebem: 

● De la Societat Benèfica Constant 

Alona, 4 ordinadors portàtils -

completats amb auriculars i 

càmeres web- destinats 

principalment a les accions de 

desenvolupament educatiu, 

formatiu i laboral que s'estan duent 

a terme. 

 

● Di ITM Polycart – Indústries Tomás 

Morcillo, SL,  5 carrets de 

supermercat, molt útils a l'hora de 

realitzar el repartiment d'aliments. 
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Durant 2017 Despensa Solidaria continua la seua labor com una 

ONG amb un projecte ampli d'activitats col·laboratives i d'acció 

social que abasta tres grans eixos d'actuació: Assistencial, 

Socioducatiu i de Sensibilització Social.  

En cadascuna d'aquestes àrees d'actuació desenvolupem 

programes amb una execució seriosa i rigorosa posicionats com 

un recurs ben valorat tant pels professionals com per les 

institucions i organitzacions que treballen en col·laboració amb 

l'associació i com un referent per a altres associacions.  

El nostre compromís és continuar en aquesta línia de treball i 

aplicar la nostra experiència en el desenvolupament de nous 

projectes que complementen i afermen els existents.  

 

 

Ajuda'ns a                          : ES92 0081 1334 8800 0122 2228 

 

 


