
Distribució de lots de productes o de menjar 
preparat:

Carmanyola Solidària: 
iniciativa  de  prevenció  solidària  del 
malbaratament  alimentari  gràcies  a  la  qual 
famílies  desafavorides  de  cinc  escoles  de 
Barcelona i  el  Vallès  Oriental  s'enduen a  casa 
dos  o  tres  cops  per  setmana  els  excedents 
alimentaris  que es generen als menjadors dels 
centres educatius on estan escolaritzats els seus 
fills i filles.

 treballa amb productes ecològics, locals, frescos i de temporada.
 La principal debilitat de Carmanyola Solidària és que no contribueix a 

visualitzar que hi ha famílies que necessiten accedir a beques menjador 
i no ho fan.

 les  fortaleses són que evita l'estigmatització,  optimitza els  recursos i 
compagina la reducció del malbaratament amb l'oferiment d'un servei 
solidari.

 la posada en marxa de l'experiència va donar peu a certa rumorologia 
de  caire  racista  que  venia  a  qüestionar  que  les  persones  d'origen 
estranger tinguessin dret a rebre l'ajuda que se'ls brindava. En ambdós 
casos,  aquest  fenomen  no  va  anar  a  més  però  en  l'actual  context 
d'emergència social podria reaparèixer i repuntar. 

 les  empreses  de  càtering  d'un  dels  municipis  on  s'implementa  el 
projecte Carmanyola Solidària van fer front comú per a que aquest tipus 
de proposta no s'implantés a la resta de centres educatius del poble. 
Sembla  que  el  motiu  és  que  fer-ho  hauria  implicat  evidenciar  el 
malbaratament  alimentari  que  duu  implícit  el  model  de  negoci  i  de 
funcionament  amb  el  que  treballen  la  majoria  de  les  empreses  de 
càtering. 



Distribució de lots de productes o de menjar 
preparat:

Xarxa d'Aliments de l'Assemblea de la Vila de 
Gràcia: 

projecte  d'autoorganització  que es  concreta  en 
una xarxa de suport mutu i solidaritat per mitjà de 
la  qual  un  grup  de  veïns  i  veïnes  de  Gràcia 
s'autoabasteix col∙lectivament d'aliments en base 
a  intercanvis  amb  comerços  d'alimentació  del 
barri.

 intercanvia treball al camp per productes amb dues botigues de fruites i 
hortalisses ecològiques del barri que compten amb hortes pròpies

 la  resta  d'aliments  que  obté  no  compleixen  els  criteris  de  qualitat 
ecològica

 l'apoderament de les participants es promou “ajudant la gent a ajudar-
se”.  Són  projectes  que  es  basen  en  el  voluntariat,  el  foment  de  la 
participació, la corresponsabilitat, el suport mutu i l'autoorganització de 
les persones que hi participen. Aquests valors i pràctiques es promouen 
dissenyant  projectes  oberts  i  inclusius;  creant  grups  formats  per 
persones  amb  perfils  diversos  pel  que  fa  a  la  seva  situació 
socioeconòmica;  per  mitjà  del  funcionament  horitzontal;  cercant  les 
solucions als reptes que sorgeixen col·lectivament; i comptant amb un 
ventall ampli de tasques senzilles que qualsevol persona pot realitzar. 
Alhora,  en el  marc  d'aquests  projectes  es  fomenta que les  persones 
participants  prenguin  consciència  de  les  situacions  d'injustícia  que 
estant vivint, i se les anima a que s'impliquin en activitats, accions i/o 
campanyes de mobilització sociopolítica.

 La debilitat més important de la Xarxa d'Aliments de Gràcia és que fins 
ara la iniciativa no ha tingut  massa èxit  a  l'hora d'integrar  persones 
migrants provinents d'altres cultures. 

 la seva principal fortalesa és que es tracta d'un projecte obert i inclusiu. 
 el principal repte al que han de fer front és l'amenaça de desallotjament 

del  Banc  Expropiat,  el  centre  d'operacions  de  l'activitat  que 
desenvolupen. 



Distribució de lots de productes o de menjar 
preparat:

Hort solidari de l'escola Turó can Mates

alumnat voluntari ha estat cultivant una parcel∙la 
els migdies i han venut el que en treien. Donaran 
aquests diners a la cooperativa El Cabàs perquè 
aquesta  reparteixi  cistelles  durant  l'estiu  a 
famílies  que  reben  menjar,  durant  el  curs,  del 
menjador escolar (però tanca a l'estiu).

 treballa amb productes ecològics, locals, frescos i de temporada,
 però només durant l'estiu
 és educativa per l'alumnat
 no empodera les famílies, però no les estigmatitza



Menjadors i restaurants socials:

Menjador Social de Mollet del Vallès: 

iniciativa de menjador social que s'autoabasteix 
parcialment  de  les  verdures  i  hortalisses  que 
alguns dels seus usuaris cultiven col∙lectivament 
en  un  hort  social  que  ha  estat  promogut  per 
l'entitat que gestiona el menjador.

 incorporen només alguns dels criteris de qualitat ecològica o només per 
alguns productes

 la  resta  d'aliments  que  obté  no  compleixen  els  criteris  de  qualitat 
ecològica

 tot  i  que  la  perspectiva  de  la  Sobirania  Alimentària  la  majoria  de 
productes  amb  els  que  treballa  no  poden  considerar-se  de  qualitat, 
destaca el fet que s'abasteixi parcialment de les hortalisses ecològiques, 
fresques,  locals  i  de  temporada  que  alguns  usuaris  cultiven  a  l'hort 
comunitari que gestiona el menjador. 

 l'apoderament  es  promou  combinant  l'acompanyament  psicosocial 
individualitzat  amb el  treball  en grup; fomentant que les participants 
ocupin el seu temps treballant en equip en entorns segurs; i possibilitant 
que participin en tallers en els que es parteix dels seus interessos i es 
posen en valor les seves potencialitats.

 en general no posa atenció a la qualitat dels aliments que ofereix i no 
promou que els usuaris s'impliquin en la gestió del menjador. 

 La fortalesa és que l'hort és un espai distès de relació entre els usuaris. 
 El principal element que amenaça la continuïtat del l'hort del Menjador 

social de Mollet és que finalitzi la cessió dels terrenys que cultiven. 



Menjadors i restaurants socials:

La Trobada, el restaurant del temps: 

restaurant comunitari en el que, a més de menjar 
“clients  convencionals”  que  paguen  pels  seus 
menús, hi treballen un dia a la setmana i hi dinen 
de  dilluns  a  divendres  persones  en  risc 
d'exclusió  social  que  són  anomenades  “clients 
del temps”.

 incorporen només alguns dels criteris de qualitat ecològica o només per 
alguns productes

 la  resta  d'aliments  que  obté  no  compleixen  els  criteris  de  qualitat 
ecològica

 l'apoderament de les participants es promou “ajudant la gent a ajudar-
se”.  Són  projectes  que  es  basen  en  el  voluntariat,  el  foment  de  la 
participació, la corresponsabilitat, el suport mutu i l'autoorganització de 
les persones que hi participen. Aquests valors i pràctiques es promouen 
dissenyant  projectes  oberts  i  inclusius;  creant  grups  formats  per 
persones  amb  perfils  diversos  pel  que  fa  a  la  seva  situació 
socioeconòmica;  per  mitjà  del  funcionament  horitzontal;  cercant  les 
solucions als reptes que sorgeixen col·lectivament; i comptant amb un 
ventall ampli de tasques senzilles que qualsevol persona pot realitzar. 
Alhora,  en el  marc  d'aquests  projectes  es  fomenta que les  persones 
participants  prenguin  consciència  de  les  situacions  d'injustícia  que 
estant vivint, i se les anima a que s'impliquin en activitats, accions i/o 
campanyes de mobilització sociopolítica.

 El principal repte de La Trobada és que encara no és sostenible a nivell 
econòmic, i que el coordinador està molt sobrecarregat de feina i no pot 
fer un seguiment més individualitzat de les persones participants. 

 destaquen la base social amb que compta el projecte. 
 El  responsable  de  La  Trobada  valora  que,  si  la  crisi  es  segueix 

aguditzant,  les persones que hi  participen tindran molt  difícil  la seva 
inserció laboral. 



Prestacions econòmiques:

Vals  de  mercat  municipal  de  Barberà  del 
Vallès: 

iniciativa  per  mitjà  de  la  qual  la  Secció  de 
Benestar  Social  i  Salut  de  l'Ajuntament  de 
Barberà  del  Vallès  entrega  a  persones  amb 
mancances  alimentàries  vals  de  compra  que 
poden  emprar  només  en  alguns  comerços  del 
mercat municipal.

 incorporen només alguns dels criteris de qualitat ecològica o només per 
alguns productes

 la  resta  d'aliments  que  obté  no  compleixen  els  criteris  de  qualitat 
ecològica

 promou  que  les  persones  beneficiàries  tinguin  una  dieta  més 
equilibrada, per exemple augmentant el consum d'aliments frescos com 
ara fruita i  verdures, però no té en compte l'origen dels productes ni 
com han estat produïts.

 l'apoderament  es  promou  combinant  l'acompanyament  psicosocial 
individualitzat  amb el  treball  en grup; fomentant que les participants 
ocupin el seu temps treballant en equip en entorns segurs; i possibilitant 
que participin en tallers en els que es parteix dels seus interessos i es 
posen en valor les seves potencialitats.

 des dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Barberà del Vallès valoren 
que quan les situacions econòmiques fràgils de les persones participants 
del vals de mercat municipal es cronifiquen, l'ajuda deixa de ser una 
resposta d'emergència i genera dependència en la persona receptora. 
Alhora, assenyalen que els recursos amb els que compten són limitats i 
això fa que l'equip tècnic no pugui donar a les persones receptores tots 
els vals que necessitarien per cobrir les seves mancances alimentàries.

 les treballadores dels Serveis Socials de Barberà afirmen que els vals 
contribueixen a dignificar la situació de les persones usuàries, i que els 
tallers i els grups socioeducatius les ajuden a apoderar-se.

 indiquen que certes propostes legislatives, com ara la coneguda com a 
Llei  Montoro,  posen  en  perill  la  capacitat  dels  ens  locals  per  donar 
resposta a l'emergència social que viu el país



Prestacions econòmiques:

Horts socials de can Possible

Serveis  Socials  de  Sant  Cugat  ha  cedit  un 
terreny a 7 persones de les que atén i que han 
fet  un  curs  d'horticultura  ecològica  i 
autosuficiència amb l'Ortiga a can Monmany. Allà 
fan horts per proveïr-se de verdures ecològiques 
i fresques. 

 treballa amb productes ecològics, locals, frescos i de temporada.
 les  pròpies  persones  en  situació  de  vulnerabilitat  social  són  les  que 

s'autosatisfan, ni que sigui parcialment, el seu dret a l'alimentació; 
 es fomenta que s'autorealitzin aquest dret cultivant horts d'autoconsum 

en terres abandonades o inactives segons les tècniques de producció 
ecològiques  i  en  base  a  formes  de  funcionar  que es  sostenen en  la 
participació, la solidaritat i el suport mutu.

 es promou la inserció social i/o laboral de les persones que hi participen 
duent  a  terme  un  acompanyament  integral  d'aquestes  persones.  Es 
concreta en la realització d'un seguiment psicosocial individualitzat de 
les  persones  participants,  la  realització  de  cursos  de  formació  en 
horticultura ecològica, la cerca de sortides de continuïtat individuals o 
col·lectives dels projectes i el foment del treball en grup que caracteritza 
els projectes d'Agricultura Social. 

 en  la  promoció  i  el  desenvolupament  d'aquest  tipus  d'experiències 
acostumen a estar  implicats  força diversitat  d'agents  socials  i  perfils 
professionals,  d'entre  els  que  destaquen  persones  dels  àmbits  de 
l'educació  i  el  treball  social,  les  ciències  ambientals  i  l'enginyeria 
agrària.  L'èxit  que estan tenint  aquest  tipus de projectes a l'hora de 
promoure l'apoderament indica que implicar la diversitat d'agents de les 
comunitats  locals  en  el  disseny  i  el  desenvolupament  d'iniciatives 
d'horts  socials  que  tinguin  en  compte  la  necessitat  de  realitzar  un 
acompanyament  integral  de  les  persones  que  estan  en  situació  de 
vulnerabilitat social és una bona manera de fer front a la pobresa i la 
pobresa alimentària.



Prestacions econòmiques:

Parcel·les  socials  als  horts  de  persones 
jubilades del Turó can Mates

Serveis  Socials  de  Sant  Cugat  ha  cedit  unes 
parcel∙les de les 32 que hi ha als horts familiars 
(per  persones  jubilades)  al  parc  del  Turó  can 
Mates, a algunes persones de les que atén i que 
han  fet  un  curs  d'horticultura  ecològica  i 
autosuficiència amb l'Ortiga a can Monmany. Allà 
fan horts per proveïr-se de verdures ecològiques 
i fresques, i a més hi arriben com a experts. 

 treballa amb productes ecològics, locals, frescos i de temporada
 es fomenta que s'autorealitzin aquest dret cultivant horts d'autoconsum 

en terres abandonades o inactives segons les tècniques de producció 
ecològiques  i  en  base  a  formes  de  funcionar  que es  sostenen en  la 
participació, la solidaritat i el suport mutu.

 es promou la inserció social i/o laboral de les persones que hi participen 
duent  a  terme  un  acompanyament  integral  d'aquestes  persones.  Es 
concreta en la realització d'un seguiment psicosocial individualitzat de 
les  persones  participants,  la  realització  de  cursos  de  formació  en 
horticultura ecològica, la cerca de sortides de continuïtat individuals o 
col·lectives dels projectes i el foment del treball en grup que caracteritza 
els projectes d'Agricultura Social. 

 en  la  promoció  i  el  desenvolupament  d'aquest  tipus  d'experiències 
acostumen a estar  implicats  força diversitat  d'agents  socials  i  perfils 
professionals,  d'entre  els  que  destaquen  persones  dels  àmbits  de 
l'educació  i  el  treball  social,  les  ciències  ambientals  i  l'enginyeria 
agrària.  L'èxit  que estan tenint  aquest  tipus de projectes a l'hora de 
promoure l'apoderament indica que implicar la diversitat d'agents de les 
comunitats  locals  en  el  disseny  i  el  desenvolupament  d'iniciatives 
d'horts  socials  que  tinguin  en  compte  la  necessitat  de  realitzar  un 
acompanyament  integral  de  les  persones  que  estan  en  situació  de 
vulnerabilitat social és una bona manera de fer front a la pobresa i la 
pobresa alimentària.


