
 

 

ACTA DE L’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA DIA 22 DE 
NOVEMBRE DE 2022 A LA SEU D’EL XIPRER 

 
 
 

ASSISTENTS: Consten a la llista adjunta a l’acta. 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Agraïment a la presència de tots els assistents; s’explica com es desenvoluparà 
l’assemblea i es fa saber que tothom pot intervenir quan ho cregui oportú. 
S’anuncien els tres punts de l’ordre del dia de l’assemblea i es convida els assistents  
a quedar-se al pa amb tomàquet que hi haurà en acabat. 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Preocupacions actuals d' ADX: polítiques dels fons europeus de garantia agrària / 
llei del malbaratament alimentari/ canvi del model del gran recapte / vulnerabilitat a 
la que estan exposats el col·lectiu dels joves migrants/ accions de sensibilització. 

 
La Marta comunica la preocupació pel que sembla que serà un canvi important en el 
funcionament dels bancs d’ aliments a partir del 2024. Es reduiran les aportacions que 
el banc d’aliments fa al magatzem d’aliments. Aquest fet fa encara més necessari 
ampliar la xarxa de socis perquè, d’aquesta manera, amb petites aportacions per part 
dels socis no es depén dels grans donants puntuals. A més, cal tenir present la 
nova llei del malbaratament alimentari que fa que arribin menys aliments. I el canvi 
de model del gran recapte, que ens ha afectat amb una reducció de la recollida d’ 
aliments donats. Tot plegat genera una gran preocupació. El    magatzem    d’aliments    
fa    arribar    lots    d’aliments    a     unes     1000 famílies aproximadament . 

 

També es comenta la preocupació davant la vulnerabilitat i la precarietat del joves 
migrants irregulars que atén el Xiprer. La Natàlia explica que la fundació està portant 
a   terme   cursos    de    formació,    davant    la    demanda    d’algunes    de les empreses 
que col·laboren amb El Xiprer i necessiten mà d’obra. 

 

Es projecta el Power point de la Memòria del 2021 de la Fundació on, entre d’altres 
aspectes, s’hi recullen els projectes actuals de la Fundació que són explicats per la 
Natàlia. 



El projecte Esmorzars que atén de 35 a 50 nois. Després marxen a treballar,recollint 
cartrons o en feines al camp. Són nois que no tenen papers. 

 

El projecte Dinars , el projecte més conegut. Hi venen persones que no tenen família 
ni xarxa i a les quals se’ls fa un acompanyament mentre es fa un bon àpat. 

 
Projecte Llaços, són persones que venen al Xiprer abans de dinar amb les quals els 
voluntaris estableixen lligams i complicitats. Ara s’ està preparant una obra de teatre 
per Nadal. 

 

Parelles lingüístiques: Ara hi ha aproximadament unes 10 parelles lingüístiques. 
 

Projecte de formació laboral pels joves del grup d’ esmorzars que porten casi 3 anys 
aquí. Capacitant-los per a treballar els és més fàcil acabar regularitzant la seva situació 
administrativa. És un col·lectiu amb moltes ganes de treballar. Fins ara s’ha fet 
formació relacionada amb la logística, mosso de magatzem, electricitat. Fins ara s’ha 
pogut regularitzar 10 joves gràcies en part a aquest projecte. 

 

Magatzem d’aliments, actualment 3600 persones venen a recollir els aliments al 
magatzem d’aliments. 

 
Matisa la Natàlia que el canvi de model podria venir abans d’haver resolt vies 
alternatives. Posa d’exemple els 80.000 litres de llet que deixaran d’entrar a 
magatzem, vindrà llet però en menys quantitat. 

 

Es fa un reconeixement al voluntariat i als socis: les aportacions a El Xiprer són 
sostenibles i solidàries. 

 
 
 

2. Nova campanya + Amics. La Marta explica a l’assemblea la campanya portada a 
terme en els darrers dies a través de les xarxes socials per a fer més amics/socis. 
Aquesta campanya s’ha fet amb 8 socis voluntaris dels amics del xiprer. També 
s’explica la campanya Empresa Amiga: s’està visitant empreses per augmentar el 
nombre d’empreses sòcies. 

 
 
 

3. Pel que fa la sensibilització, es fa saber que s’estan programant un cicle de 
conferències que es farà durant els mesos març-abril a càrrec de Salvador Cardús, Sor 
Lucia Caram i SOS Racisme. Es transmet la necessitat de d’escoltar de la mà d’experts 
que coneixen d’aprop situacions que continuen estant presents entre nosaltres: El 
racisme, volem saber què hi ha al darrera de les actituds racistes i volem i volem 
plantejar-nos respostes per exercir l'antiracisme; la pobresa, les conseqüències de la 
reducció en l'arribada dels fons europeus i com afecta això el banc d'aliments. I també 
volem donar-nos eines i recursos per poder viure aquest món de canvis, de 
provisionalitat, de cert desencís i pèrdua de confiança, perquè creiem que és molt 
necessari cuidar-nos i acompanyar-nos entre tots. 



 
Ramon expressa que ens calen noves idees, i que aquest és l’ objectiu d’ aquesta 
assemblea. Que ens trobem una mica encallats i que necessitem de les aportacions 
que els assistents vulguin fer. 

 
 
 

Torn obert de paraula: Intervencions dels socis: 
 

-Un soci proposa incrementar les quotes. Buscar la millor fórmula per comunicar-ho 
als socis. Potser per mitjà de les xarxes socials. En Miquel detalla les quotes actuals. 
En Ramon diu de convocar assemblea per parlar-ne. Aprofitar les reunions familiars. 

-A la pregunta Com es reduirà la part de fons europeus? La Natàlia respon que 
conformen ara mateix un 50% dels aliments del   magatzem;   es   diu   que els ajuts 
vindran d’altra manera, en forma d’ajuts socials. Una sòcia opina que no serà suficient 
l ‘increment de quotes. 

-El president del Bàsquet Granollers demana que li fem arribar informació en format 
físic per poder entregar-ho a les famílies dels jugadors i per donar a conèixer El Xiprer. 

-Un soci proposa fer servir la xarxa des d’ ampes, com a via per difondre el Xiprer. 

-Un soci explica que també li sembla que caldria que es disposés d’algun tipus de 
material, dossier, per poder explicar el projecte a les entitats. Posa l’exemple de la 
coral on pertany, que li aniria bé per explicar als companys la problemàtica i l’acció 
que fa el Xiprer. 

-Un soci parla   de   la   necessitat   d’aprofitar   la marca Xiprer, per   exemple com 
a credencial per posar a l’ entrada de l’ empresa o negoci. 

-Un soci proposa reunions de veïns i explicar la memòria. 

-Un soci remarca la necessitat de donar la importància que té a fet que les aportacions 
són desgravables. Buscar fórmules per transmetre aquesta avantatge fiscal. Exposa 
que es podrien fer sòcies persones a títol pòstum, a mode de llegat. Empresa amiga, i 
cobrar 100 euros, es la previsió per fer pagar a l’ empresa. 

- Es pregunta si la campanya feta a ales xarxes socials ha servir per augmentar socis o 
visualitzar més El Xiprer. S’explica que l’impacte hi ha sigut i que s’han fet socis nous. 

- Es comenta l’entrevista d’en Ramon al programa de RAC 1 amb Jordi Basté com a 
mitjà per anar fent l’efecte taca d’oli. 

-Un soci proposa fer samarretes i recollir fons. Es comenta de posar el logo d’El Xiprer 
a les samarretes del bàsquet Granollers. 

-També es proposa de treballar el tema de l’arrodoniment solidari. S’explica que és un 
tema que ja s’havia estudiat però que al final no es va tirar endavant; ho tornarem a 
mirar, a nivell del comerç local. 



-El President de la Fundació, Xavier Quincoces, posa de manifest que la valoració d’ 
Amics del Xiprer és molt positiva, a nivell local i que cal més que mai ser positius. Ser 
amic del Xiprer és un orgull i ho hem de compartir entre tots. Agraïments. 

- Una sòcia proposa de ser més presents al carrer, de fer-hi activitats. Fer una activitat 
tipus Els invisibles. I adreçar-ho a la gent més jove. 

-Es proposa que abans de Nadal fem 2 socis cadascun. 

- Un soci proposa la implicació del col.lectiu d’usuaris, perquè són persones que 
també tenen algun tipus de xarxa i poden fer d’altaveus. 

-Un soci expressa el seu pensament conforme ens hem de fer responsables de les 
nostres accions. Posa l’exemple del Senegal. Aquí rebem joves immigrants del Senegal 
perquè allà no hi ha feina, i un dels motius és que qui s’emporta la pesca són vaixells 
europeus i espanyols. Importància d’afavorir canvis estructurals. Ens felicita per la 
tasca, i creu oportú que el col·lectiu a qui El Xiprer acull també fos protagonista actiu. 

 
 
 

Finalitza la reunió a les  20.30 hores i comença un petit pa amb tomàquet pels 
assistents. 


