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L’Ajuntament aposta per una distribució d’aliments 
basada en l’agrupació dels punts de distribució  i 
presenta una nova targeta solidària d’aliments  
 
» L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha realitzat per primera vegada un mapa 

de la situació de la distribució d’aliments a la ciutat. Aquest estudi mostra que a 
Barcelona hi ha, aproximadament,  234 entitats que treballen en aquest àmbit 

» Barcelona presenta un nou projecte de targeta solidària d’aliments que permetrà 
realitzar l’ingrés de les ajudes econòmiques d’inclusió  

» L’Ajuntament ha destinat 11,5 milions d’euros per cobrir les necessitats d’alimentació 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat avui,  en el marc de la segona reunió de Taula 
Solidària d’Aliments, un nou model de distribució d’aliments que aposta per l’agrupació 
de les diferents entitats que la realitzen i fer una distribució que pren com a referència 
models com el projecte DISA (Distribució Solidària d’Aliments) implantat a Nou Barris amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona 
 
La millora dels serveis i circuits de distribució d’aliments entre la població de Barcelona que 
més ho necessita i millorar la coordinació entre els Serveis Socials de l’Ajuntament i les entitats 
socials en matèria d’alimentació van ser uns dels objectius principals que es va marcar la Taula 
Solidària d’Aliments, constituïda el passat més de desembre i formada per l’Ajuntament de 
Barcelona, entitats socials i promotors alimentaris. 
 
El nou model de ciutat de distribució d’aliments promogut per l’Ajuntament permetrà 
assolir els següents objectius: 
 
 Dignificar la recollida d’aliments de les persones en situació de risc d’exclusió social. 
 Establir un sistema de cites concertades per la recollida d’aliments i evitar les cues que 

es poden produir en alguns punts de distribució. 
 Aconseguir una major justícia distributiva millorant la distribució equitativa dels aliments. 
 Preparar lots  més equitatius entre els beneficiaris eliminant les diferències de lots entre 

entitats, i oferir una cistella bàsica d’aliments. 
 Si es tracta del sistema de punts, la persona pot triar els aliments responent a les seves 

necessitats. En el moment de la tria es millorarà l’atenció a les persones oferint ajuda 
per acompanyar, assessorar i fer pedagogia en referència al aliments que s’ofereixen. 

 Elevar el nivell de recursos administratius, informàtics i logístics, cada vegada més 
necessaris per poder afrontar amb eficàcia la creixent complexitat dels processos de 
control de gestió. 

 Permet millorar l’eficiència en el sentit que les entitats sumen els recursos de 
voluntariat, de transport, de l’espai del local, d’equipaments i de fonts 
d’aprovisionament, permetent emmagatzemar un volum més alt i més  variat d’aliments 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

(aliments secs, fresc, congelats i de caducitat propera),  augmentant, si es creu 
necessari, la freqüència de repartiment. 

 Millorar la comunicació amb les entitats unificant els diferents canals de comunicació i 
persones de contacte facilitant el treball en xarxa. 

 Unificar el criteri de derivacions i millorar la coordinació entre Serveis Socials i les 
entitats d’un mateix territori. 

 Facilitar la logística de distribució d’aliments en el Banc dels Aliments reduint el volum 
de camionetes que es desplacen des de les diferents entitats per recollir-los. 

 
Aquest model de distribució requereix l’entesa entre les entitats existents que realitzen la 
distribució d’aliments i que hauran d’agrupar-se per oferir aquest servei. Per la seva banda, 
l’Ajuntament de Barcelona assumirà el cost del lloguer d’un espai adequat per poder dur a 
terme l’activitat de distribució d’aliments. 
 
Aquesta proposta de nou model neix davant la gran atomització que hi ha a la ciutat de 
Barcelona en matèria de distribució d’aliments i que ha mostrat el mapa realitzat per 
l’Ajuntament de Barcelona.  
El mapa mostra que a la ciutat hi ha aproximadament 234 entitats que ofereixen aliments, 
principalment procedents del Banc d’Aliments i/o de Creu Roja.  
 
Distribució per districtes 

Les dades per poder realitzar aquest estudi han estat aportades per Fundació Banc dels Aliments, Creu Roja, Càritas, Guia de Sant 
Egidi i Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dades ajuntament de Barcelona  

 
 
L’Ajuntament de Barcelona disposa de 40 centres de Serveis Socials distribuïts per tota la 
ciutat que durant el 2012 van atendre un total de 68.635 persones.  
 
Pel que fa als serveis d’alimentació, la ciutat disposa d’un total de 1.541 places repartides en 
els 17 menjadors municipals i 841 places repartides pels 24 punts del servei d’àpats en 
companyia.  
 
L’Ajuntament de Barcelona té tot un seguit de serveis i ajudes destinades a l’alimentació. En 
total s’han destinat 11,5 milions d’euros al conjunt de recursos, de diferents serveis, que 
van adreçats a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació: 

- Menjadors socials: l’ajuntament disposa d’un total de 1.541 places repartides en els 17 
menjadors municipals 

- Àpats en companyia: 841 places repartides pel 24 punts de prestació del servei d’àpats 
en companyia 

- Àpats a domicili  
- Ajuts d’inclusió d’alimentació: durant el 2012 s’han atorgat 2.923 ajuts d’inclusió 
- Ajuts d’inclusió per menjador escolar: durant el curs 2012-2013 s’han activat 1.125 ajuts 

a famílies  
- Beques menjador: En total s’han atorgat 15.509 ajuts. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Berenars nutritius en els Centres Oberts a tots els nens i nenes que estan inscrits en el 
seus programes i també aquells que participen en alguna altra activitat organitzada per 
aquestes entitats: reforç escolar, activitats esportives, etc. Aquesta mesura es 
desenvoluparà als centres de la xarxa de centres oberts  de la ciutat durant els 9 mesos 
de curs escolar 2013-2014 i durant els casals d’estiu que organitzin les entitats.  

- Convenis amb entitats del Tercer Sector Social 
 
» L’Ajuntament de Barcelona crea la Targeta Solidària d’Aliments, un nou instrument 

per fer efectius els ajuts econòmics d’inclusió d’alimentació 
En aquest sentit, i pel que fa a les ajudes econòmiques destinades a cobrir les necessitats 
d’alimentació, l’Ajuntament de Barcelona presenta la Targeta Solidària d’Aliments, un 
projecte de ciutat que té com objectiu dotar d’un instrument nou als ajuts econòmics per 
alimentació que s’atorguen a la ciutat a persones vulnerables sense recursos per part dels 
Serveis Socials municipals i altres entitats que fan atenció social. 
 
El sistema aporta valor al conjunt d’actors implicats i afavoreix una corrent solidària de 
persones, entitats i empreses. L’usuari, per la seva banda, podrà anar a qualsevol comerç de 
forma anònima, i a més a més es veurà incrementada la seva capacitat de compra i d’elecció 
dels aliments.  
 
El projecte preveu  que es pugui veure incrementat el valor econòmic de l’aportació a través 
d’acords amb les empreses de distribució d’aliments, comerços i establiments de venda 
d’aliments, que poden donar un tracte preferent pel que fa a l’aplicació de descomptes en els 
productes bàsics.  
 
En una fase posterior, el projecte pot fomentar la solidaritat de ciutadans que mitjançant la 
donació d’ un percentatge de les seves compres a determinats establiments 
 
 
 
 


