El Centre de Distribució d’Aliments es consolida
com un projecte integral d’acció social
Un 3,5% de la població gironina ha rebut aliments del projecte
25 de maig de 2017. NdP. El Centre de Distribució d’Aliments (CDA) ha atès 8.393 famílies
a través dels 10 centres distribuïts arreu de la província de Girona durant el 2016, segons
les dades de la memòria presentada aquest migdia a Girona. El nombre de persones
beneficiades per les accions del projecte es manté estable, amb una lleugera disminució
respecte de l’any anterior i es situa en 26.450. Els responsables del projecte, presents a la
roda de premsa celebrada aquest migdia al nou Centre de Distribució de Girona, ubicat al
carrer Riu Güell, calculen que un 3,5% de la població de la província de Girona ha rebut
aliments a través del Centre de Distribució d’Aliments. Aquesta xifra pot augmentar fins a
dos punts, si s’hi sumen les persones ateses per la resta de serveis d’aliments de Càritas
Diocesana de Girona, no inclosos en aquest projecte. El nombre total de cistelles
distribuïdes augmenta i se situa a 112.052, una quantitat lleugerament superior a l’any
anterior, perquè durant el 2016 les mateixes famílies es van atendre en més ocasions.
Aquesta dada confirma la tendència iniciada el 2014, després d’uns anys d’augments
d’atenció molt significatius. No obstant això, s’estabilitza en percentatges d’atenció elevats.
Més del 98% de les famílies ateses ha estat derivat pels Serveis Socials d’Atenció Primària
del territori. La resta, poc més d’un 2%, han estat derivats pels Serveis d’Acollida de Càritas
locals o Creu Roja.
El perfil de les persones ateses
Més del 45% de les persones beneficiàries dels CDA són menors d’edat. Prop del 40% són
menors de 16 anys. Pel que fa l’origen, el 41% de les famílies ateses són d’origen espanyol.
De les 8.393 famílies ateses el 2016, més d’un 36% ja ho eren l’any 2013. Per tant, són
famílies ateses des del CDA des de fa més de tres anys. Un 36,3% es van incorporar durant
2014 i 2015 i el 27% restant, han arribat noves al projecte al llarg de 2016. Aquestes dades
mostren que, tot i mantenir-se el nombre d’atencions respecte a l’any passat, una de cada 4
unitats familiars han abandonat el projecte per donar pas a un nombre similar de noves
incorporacions. La rotació de famílies és major del que es pot intuir quan es fa una primera
lectura a les dades generals d’atenció. Les xifres reflecteixen que hi ha persones que
deixen de ser ateses al CDA donada la millora de la seva situació, però també que un
nombre important de famílies que s’incorporen de nou al projecte per primer cop durant
2016.

El voluntariat i la inserció sociolaboral, claus del projecte
El nombre de persones voluntàries s’ha doblat des de l’inici del projecte. El CDA té un
objectiu que va molt més enllà de la simple distribució d’aliments. L’acollida i
acompanyament de les persones que arriben al CDA esdevé un objectiu cabdal i prioritari
del projecte; acollida i acompanyament que es garanteix gràcies a la participació de totes
aquestes persones voluntàries. Els 212 voluntaris han col·laborat de mitjana 5 hores
setmanals. Aquesta dada permet xifrar els recursos humans que representa aquest
voluntariat en més de 50.000 hores de treball voluntari durant 2016.
El conveni, que s’ha renovat avui mateix, inclou la inserció sociolaboral de persones en risc
d’exclusió social com a un dels objectius principals. Els CDA han permès inserir laboralment
15 persones, que realitzen tasques de mosso de magatzem, exposició de producte i atenció
de les persones participants. Aquestes persones contractades adquireixen habilitats que els
faciliten la inserció posterior al mercat laboral ordinari.
La composició de la cistella bàsica
La cistella bàsica del 2016 inclou altra vegada fruites i verdures, així com productes
d’higiene personal i neteja. Més del 70% de les famílies ateses té menors a càrrec i més del
45% de les persones ateses són menors d’edat. Gairebé un 8% de les persones ateses són
menors de 3 anys i tenen necessitats alimentàries específiques que es tenen en compte en
la confecció de la cistella bàsica
S’amplia i es reforça la xarxa de Centres de Distribució d’Aliments
El nombre de Centres de Distribució d’Aliments ha augmentat i ja en són 10 a la província:
Figueres, Olot, Roses, Banyoles, Girona, Salt, Santa Coloma de Farners (inaugurat el mes
de setembre de 2016), Torroella de Montgrí, Palafrugell i Lloret de Mar. El Centre de
Distribució de Girona ha canviat d’ubicació per ampliar i millorar el servei i ara és al carrer
Riu Güell de Girona.
El CDA ha ofert 34 tallers formatius i d’empoderament a 396 famílies, que han après
habilitats personals, economia domèstica, alimentació saludable, salut, costura i estalvi i
manteniment de la llar.
El finançament del Centre de Distribució d’Aliments

El CDA ha tingut uns ingressos de 3.669.319,50€. Un 62,91% representa els aliments en
espècie, un 6,43% són fons privats i un 30,66% fons públics. Els fons privats, que
representen 235.823,67€, s’han repartit entre el 65,24% dels ajuntaments i consorcis, un
1724% de la Generalitat de Catalunya i un 17,52% de Dipsalut. Pel que fa els ingressos de
fons privats, un 47,99% provenen de Càritas, un 37,24% de la contribució econòmica dels
participants i un 15,27% de la Fundació Bancària “la Caixa”.
El CDA: un èxit de la col·laboració entre administracions, entitats i la iniciativa
privada
Els socis impulsors del projecte han explicat la importància de la col·laboració entre les
institucions i organitzacions implicades per fer possible la iniciativa, així com del voluntariat i
les donacions privades. A la roda de premsa hi han intervingut Dolors Puigdevall, directora
de Càritas Diocesana de Girona,Marta Casacuberta, Responsable dels Serveis Territorials
de Treball, Afers Socials i Famílies a Girona, Josep Maria Corominas, president de Dipsalut,
Josep Blanch, director d’institucions de CaixaBank a Girona, Pere Marzábal, dels Banc dels
Aliments i Caye Gómez, gerent del Centre de Distribució d’Aliments.
Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, ha recordat que
“l’acompanyament que realitzem des del Centre de Distribució d’Aliments dignifica l’acció de
distribuir aliments”. Marta Casacuberta, Responsable dels Serveis Territorials de Treball,
Afers Socials i Famílies a Girona, per altra banda, ha posat de manifest la importància
d’aquest projecte, i ha volgut remarcar que a Catalunya “hi ha persones que tot i que
treballen, no poden fer front a les despeses diàries” i ha apostat per la Renda Mínima
d’Inserció com a una “oportunitat” per fer front a la pobresa. Josep Maria Corominas,
president de Dipsalut, ha destacat que “hi ha persones que gràcies al CDA han pogut
aconseguir feina”, referint-se a les insercions laborals aconseguides gràcies al projecte.
Josep Blanch, director de CaixaBank a Girona, ha afirmat que “el tercer sector i l’acció
social formen part de l’entitat” i que “cal insistir amb la importància de la sinèrgia entre els
serveis públics i privats”. Pere Marzábal, de la Fundació Banc dels Aliments, ha definit la
seva tasca com un “win-win”, en la mesura que “s’aconsegueixen aliments, i, alhora, s’evita
que es facin malbé”. Caye Gómez, gerent del Centre de Distribució d’Aliments, ha posat
l’accent en l’abats integral del projecte, que incorpora la inserció sociolaboral de persones
en risc d’exclusió, i ha destacat que, malgrat l’estabilització de les dades de persones
ateses, “s’han gestionat i distribuït més aliments”.

