
 

1.-EXPLICACIÓ DEL DIBUIX:  

 

RUTA 1 

1 Si una persona va el supermercat el dia de la recollida aquest any... 
 

2 …es trobarà a un grup de voluntaris que li explicaran què es fa (recollida 
d'aliments), a on van a parar aquests aliments (centre de distribució d'aliments de la 
Garrotxa) i per qui són aquests aliments (per a les persones de la Garrotxa en 
situació de precarietat), i li demanarà si vol col.laborar.  
 

3 Si la persona vol col.laborarà comprarà producte/es i el/s posarà, a la sortida de 
caixa, en el carro destinat a la recollida. 
 

4 Aquests aliments seran transportats al Centre de distribució de la Garrotxa. Allà, un 
altre grup de voluntaris ordenen el material, el compten, i el col.loquen bé. 
 
CDA és un espai destinat a oferir aliments bàsics a persones de la comarca de la 
Garrotxa que es troben en una situació puntual de precarietat econòmica i/o 
social i que tenen moltes dificultats per cobrir adequadament les seves 
necessitats més bàsiques. 
 
El Centre disposa de productes de bàsica necessitat procedents de 3 llocs: 

o Campanyes (com aquesta) 
o Donacions de particulars o d’empreses 
o I la resta de producte es compra. 

 

RUTA 2 

1 Una persona o grup familiar que necessita aliments del CDA vénen derivades de 
Serveis Socials (Consorci d’acció Social de la garrotxa). 
 
Serveis Socials té uns criteris per avaluar qui pot accedir i qui no al Centre i en 
funció de la situació social, econòmica, de salut... de la família  
 

2 Segons els criteris hi ha més o menys puntuació i, per tant, més o menys aliments. 
I s’estableix la periodicitat de l’ajuda, així com la quota que li correspon (des de 
quota 0 a quota 8€) 
 
Quant de producte es pot emportar cada nucli familiar ? Va en funció dels 
membres de cada família. Ex: 1 família de 2 persones tenen 30 punts, 4 persones: 
38 punts, 6 persones: 45 punts. 
 
Aquests punts serveixen  per determinar la quantitat de producte que es poden 
emportar. Els productes es classifiquen per diferents categories (proteïnes, 
farinacis...) haven-t’hi un màxim de producte per poder agafar de cada categoria, 
induïnt així a una dieta “equilibrada”. 

3 El centre obre per atendre a les persones que reben l’ajuda: els dijous tarda i 
divendres i dimarts el matí.  
 
Per altra banda,la resta de dies hi ha 1 persona responsable per les tasques 
internes (gestió de magatzem, gestió de stocks i comandes, etc.). 
 
A part hi ha un equip de voluntaris: 

o tasques de magatzem. 
o acompanyament de les persones que reben l’ajuda. 

4 Per tant, les persones que entren en el CDA tenen la cistella assignada segons la 
puntuació i també se'ls recomana formació: tallers d’estratègies per a l’estalvi 
familiar, d’habilitats personals, d’alimentació econòmica i saludable i manipulador 
d’aliments.  
 



 

2.-EXPLICACIÓ GENERAL DEL CDA 

 

QUÈ ÉS EL CENTRE DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS ?  

 
El centre de distribució d'aliments (CDA) és un servei adreçat a les persones i famílies amb 
dificultats econòmiques, per cobrir de manera adequada les seves necessitats d'alimentació. 

  
 El CDA de la Garrotxa funciona des de finals de l'any 2010 gràcies a un acord de col·laboració 

entre el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa i Càritas. 
  

 Es tracta d'un recurs innovador perquè introdueix la corresponsabilitat dels beneficiaris, per 
mitjà d'una aportació econòmica, en funció dels seus ingressos; també perquè els propis 
usuaris poden confeccionar la seva cistella escollint els aliments que els siguin més necessaris 

  
Es recomana i es dóna la possibilitat  que les persones beneficiàries del  servei puguin accedir 
a un ventall de formació per millorar la seva autonomia; aquests  tallers van des d'estratègies 
per a l’estalvi, cuina econòmica i saludable, habilitats personals per fer front a la crisi 
econòmica, fins a reparacions de la llar, remeis casolans, arranjament de roba. 
 

 L'objectiu del servei, a més de poder garantir l'alimentació de les persones és, també, 
dignificar-les. Són persones amb unes necessitats concretes a les quals hem de donar 
resposta, però per altra banda els hem de poder donar les eines perquè puguin sortir de la seva 
situació i això passa per donar-los suport en la millora de la seva autonomia. 

 
 El servei va dirigit a totes les persones de la comarca de la Garrotxa que no disposen de 

recursos econòmics per cobrir les seves necessitats bàsiques d'alimentació. La porta d'entrada 
són els serveis socials bàsics del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, on els tècnics del 
servei valoren la situació econòmica , social i familiar de les persones que ho sol·liciten i 
determinen la idoneïtat del recurs ,la periodicitat i l'aportació econòmica que haurà de fer la 
persona beneficiària. Al mateix temps se l'orientarà a fer la formació més adient per la seva 
situació. A partir d'aquí es deriva al Centre de distribució d'aliments , per tal que la persona o 
família pugui anar a buscar la cistella , que elaborarà a través del productes de que disposa els 
servei . Els aliments que disposa el CDA provenen de les aportacions del Consorci d'Acció 
Social de la Garrotxa, dels excedents d'aliments de la Unió Europea, de les aportacions de la 
Generalitat i de la Diputació , de donacions de particulars i de diferents empreses de la 
comarca. 

 
 Es tracta doncs d'una resposta col·lectiva al servei de les persones que en aquest moment 

estan patint unes greus mancances econòmiques. 


