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“La pobreza no es un accidente. Como la esclavitud y el apartheid, es 

una creación del hombre y puede eliminarse con las acciones de los 

seres humanos” 

Nelson Mandela 

Al llarg d’aquesta recerca hem pogut comptar amb moltes persones que 

ens han ajudat a dur-la a terme. 

Per això volem començar agrair a l’escola Thau per haver-nos deixat 

assistir a les diferents sessions que s’han anat fent i que al final hagin 

volgut que siguem les seves assessores. Volem agrair també a 

l’associació del Cabàs per haver-nos escoltat i haver-se implicat en el 

nostre projecte. També volem agrair-li a la nostra tutora Dolors per 

ensenyar-nos des del principi fins al final com tenir el treball ben fet i 

facilitar-nos les eines que havíem d’utilitzar per fer aquesta recerca. 

I finalment  agrair-li a l’educador ambiental municipal, el German 

Llerena, pel seu esforç en ajudar-nos a contactar amb les persones 

adequades per la nostra recerca, que s’hagi implicat tant en el nostre 

treball com si fos seu, que ens hagi incorporat a OSEA i haver confiat 

tant en nosaltres.  

Estem molt contentes i satisfetes amb tota la gent que hem conegut i 

amb el nostre treball. Esperem poder seguir amb aquest projecte tot i 

que haguem acabat el treball de recerca. 

Gràcies! 
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1. PRESENTACIÓ 

Aquest apartat, introdueix la nostra recerca. El que ens motiva, els nostres objectius i el 

plantejament de la recerca. 

 

1.1 Justificació de la recerca: 

La crisi econòmica que hi ha al país, des de l’any 2008 a provocat l’empobriment de 

moltes famílies, moltes persones han perdut la seva feina i no han pogut fer front a les 

despeses de manteniment de les seves llars (pobresa energètica) i altres molts han 

perdut la casa per no poder fer front al pagament del’hipoteca, l’han perdut, però l’han 

de continuar pagant un nou lloguer allà on s’instal·lin. Els sous més baixos, les feines 

precàries i l’atur suposen per a molts no poder fer front a les despeses del dia a dia. Així 

moltes persones tenen problemes per a comprar menjar, el que suposa un 

empobriment de la dieta familiar o haver de recórrer a associacions com Caritas, al 

servei del Banc d’aliments o als menjadors socials.  

Volem centrant-nos en el problema de l’accés als aliments que pateixen nombroses 

famílies al nostre municipi,en les campanyes de recollida d’aliments com la solució a la 

situació alimentaria d’aquestes famílies. Ens plantegem si es podria “resoldre” de 

diferent manera de la que s’ha fet fins ara.  

Aquest any hem participat com a voluntàries (imatge 1) a la campanya de recollida 

d’aliments que es fa abans de les festes de nadal coneguda com a Gran Recapte, ha estat 

una molt bona experiència, però ens ha fet pensar, ens qüestionem si aquest tipus de 

campanyes d’ajuda solidaria acaben fent el millor servei a les persones que ho 

necessiten. 

Aquestes campanyes de recollida i de posterior repartiment es centren en llegums i 

productes enllaunats, aliments secs, però el més important (i més car) que són 

productes frescos com les verdures, fruites, carn, ous, peix no arriben a aquestes 

persones i no sempre ho poden comprar, per tant la seva dieta no és completa i no 

beneficia la seva salut. 

Ens plantegem si al fer aquests recaptes els que surten beneficiats són les grans 

empreses d’alimentació i no els supermercats on es fa la recollida, ja que quan es fa una 

campanya de recollida d’aliments els voluntaris es posen a la porta dels seus 

establiments recollint els productes que la gent, que surt de la compra, deixa 

solidàriament. Per als establiments hi ha un augment de les vendes?, és una ocasió per 

a treure tots els aliments sobrants que els queda poca data de caducitat? pot ser que en 

surtin especialment beneficiats de la solidaritat de la gent? 
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Per això davant de aquest problema nosaltres volem plantejar un projecte de recapte 

d’aliments de manera que sigui altruista que tingui valors de solidaritat i generositat 

però a l’hora pugui ser un model per la resta de campanyes per tenir altres valors com 

salut i la millora de la qualitat de vida dels receptors i que  es pugui realitzar encentres 

educatius. 

 

 

 

Imatge 1: Participació en el Gran Recapte Desembre 2016. 

  

Els Voluntaris són la peça clau de l’èxit de la recollida, van identificats amb una armilla del Banc dels 
Aliments i tenen assignat el seu punt de recollida. La seva funció és informar sobre la funció del Banc 
dels Aliments; comunicar a la ciutadania la situació de fam a casa nostra; engrescar-les a fer donacions 
d’aliments als punts de recollida i ajudar a recollir les donacions rebudes. 
 
Per fer de voluntari cal omplir un formulari per a fer el registre de la Campanya. Tots els voluntaris i 
coordinadors s'han de registrar de nou perquè no es conserven els registres d'anys anteriors. 

 

La nostra motivació per fer aquesta recerca, va ser la campanya de recaptació d’aliments 

de Nadal que va fer el Gran Recapte. Vam inscriure’ns  com a voluntàries en la campanya 

de Ripollet i vam estar de les 9:00 del matí fins les 14:30. Va ser una experiència molt 

gratificant. 
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1.2 Preguntes inicials, supòsits i objectius de la Recerca: 

Preguntes inicials: 

Les preguntes inicials que ens plantegem sorgeixen a partir de la nostra motivació tal 

com hem plantejat al principi de la nostra recerca: 

 Quina és la situació a Sant Cugat respecte a les necessitats alimentàries de la 

població?,  

 Com es dóna resposta des del municipi a aquesta situació de pobresa 

alimentària? 

 Quines associacions/entitats hi ha a Sant Cugat per fer front a aquest problema? 

Com actuen? Com funcionen? 

 Quines campanyes es fan per a la recollida d’aliments? com s’organitzen? 

 Es pot dissenyar una campanya de recollida d’aliments que respecte aspectes de 

salut, sostenibilitat i dignitat de les persones? 

Supòsits: 

Aquests són els supòsits inicials que hem donat a les preguntes anteriors basant-nos en 

el que sabíem fins ara: 

 A Sant Cugat, degut a la crisi econòmica dels últims anys hi ha persones que 

pateixen una situació de pobresa alimentària. 

 Des de les organitzacions no-governamentals s’organitzen campanyes de 

recollida d’aliments i els reparteixen entre les persones que ho necessiten. 

 Les ONG’s/associacions que coneixem aquí a Sant Cugat són: Càrites, Creu roja, 

Menjadors socials... Cada una actua i funciona de manera diferent. 

 La campanya del Gran Recapte. És una associació que fa un recapte d’aliments 

un cop a l’any que donen a Càritas i al Banc d’aliments. 

 Les campanyes de recollida d’aliments han de contemplar la salut i la 

sostenibilitat en el procés i en el recapte. 
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Objectius que guien la recerca: 

Aquets són els objectius que guiaran la nostra recerca . 

 Identificar les necessitats alimentàries que pateixen veïns i veïnes de Sant Cugat 

 Descriure les diferents iniciatives que hi ha a Sant Cugat per solucionar/alleugerir 

les situacions de pobresa alimentària . 

 Identificar entitats i associacions que donen resposta al problema 

 Analitzar els tipus de campanyes de recapte d’aliments per poder adaptar-les a 

l’institut. 

 Proposar un model de campanya dirigida als instituts. 

 Mostrem en el Quadre 1 la  relació entre les preguntes inicials, els supòsits i els 

objectius: 

 

Quadre 1: Relació entre les preguntes inicials, els supòsits i els objectius: 

Preguntes inicials Supòsits  Objectius 

Quina és la situació a Sant 
Cugat respecte a les 
necessitats alimentàries de la 
població?,  
 

A Sant Cugat, degut a la crisi 
econòmica dels últims anys hi ha 
persones que pateixen una situació 
de pobresa alimentària 

Identificar les necessitats 
alimentàries que pateixen veïns i 
veïnes de Sant Cugat 

Com es dona resposta des del 
municipi a aquesta situació de 
pobresa alimentària? 

Des de les organitzacions no-
governamentals s’organitzen 
campanyes de recollida d’aliments i 
els reparteixen entre les persones 
que ho necessiten. 

Descriure les diferents iniciatives 
que hi ha a Sant Cugat per 
solucionar/alleugerir les situacions 
de pobresa alimentària . 

Quines associacions/entitats 
hi ha a Sant Cugat per fer 
front a aquest problema? 
Com actuen? Com funcionen? 

Càrites, Creu roja, Menjadors 
socials... Cada una actua i funciona 
de manera diferent. 

Identificar entitats i associacions 
que donen resposta al problema 

Quines campanyes es fan per 
a la recollida d’aliments? com 
s’organitzen? 

La campanya del Gran Recapte. És 
una associació que fa un recapte 
d’aliments un cop a l’any que donen 
a Càritas i al Banc d’aliments. 

Analitzar els tipus de campanyes 
de recapte d’aliments per poder 
adaptar-les a l’institut. 

Es pot dissenyar una 
campanya de recollida 
d’aliments que respecte 
aspectes de salut, 

sostenibilitat idignitat de les 
persones? dignitat de les 
persones? 

Les campanyes de recollida 
d’aliments han de contemplar la 
salut i la sostenibilitat en el procés i 
en el recapte. 

Proposar un model de campanya 
dirigida als instituts 
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1.3 Hipòtesi: 

Així arribem a definir la nostra hipòtesi de treball 

 
Es possible dissenyar i portar a terme una campanya de recollida d’aliments que vetlli per 
la salut i contempli criteris sostenibles? 
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2. MARC TEÒRIC: 

Aquest capítol pretén posar sobre el paper la informació que necessitem per entendre 

el problema, el que volem fer i com. S’estructura en tres parts. La primera planteja un 

seguit d’idees i conceptes que volem aclarir per abordar la recerca en el nostre entorn. 

La segona és l’anàlisi de l’entorn i la tercera planteja la proposta d’acció. 

 

2.1. Conceptes que cal tenir en compte 

Pobresa: què és “ser pobre?”  

Persones vinculades a entitats responen a la qüestió de pobresa: Segons María Lozano 

de Càritas: “La pobresa fa referència a una situació  econòmica en la qual una persona 

no disposa d’ingressos suficients per accedir als nivells mínims d’alimentació, habitatge, 

salut i higiene, d’educació...” 

“La situació actual de pobresa: La primera causa del creixement econòmic, el motor que 

mou la nostra economia, es l’energia. Perquè l’economia creixi, ho ha de fer també el 

consum d’energia i, per tant, la seva producció. Si la producció d’energia, la major part 

de la qual ve dels combustibles fòssils i del petroli, no creix sinó que esta estancada o 

comença a decréixer, l’economia entra en recessió. Els efectes d’aquesta recessió és el 

que anomenem <<crisi>>. Jordi Solé i Francesc Sardà. (2015)” 

Respostes a la pobresa:  

Solidaritat o caritat?: Ladiferencia entre caritat i solidaritat està en que la solidaritat es 

basa en buscar la causa del problema per trobar una solució col·lectiva i la caritat ofereix 

una ajuda immediata però corre el risc d’emmascarar l’origen del problema i 

especialment en l’apoderament de les persones que reben l'ajuda, la seva participació. 

Des de la sobirania alimentària: La sobirania Alimentària és el dret dels pobles a 

aliments nutritius i adequats, accessibles, produïts de forma sostenible i ecològica, i el 

seu dret a decidir el seu propi sistema alimentari i productiu. Això situa a aquells que 

produeixen, distribueixen i consumeixen aliments en el cor dels sistemes i polítiques 

alimentaries, per sobre de les exigències dels mercats i de les empreses. També ens 

ofereix una estratègia per mantenir el comerç lliure i corporatiu. 

Anàlisi del entorn: 

A continuació introduirem conceptes del sistema alimentari, per més endavant entrar 

en els relatius a la pobresa. Acabarem veient projectes de resposta a la pobresai 

finalment un projecte de resposta a la pobresa des de la perspectiva ecològica i de 

sobirania alimentària. 
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Sistema alimentari: 

El sistema alimentari és el conjunt d'actors, les seves estratègies i mecanismes de tot 

tipus que genera una societat al voltant de l'alimentació de la població. El sistema 

alimentari pot ser local o global, depenent de l'abast territorial; públic, privat o mixta, 

depenent de si els actors són privats o és l'administració qui proporciona l'alimentació; 

just o injust, depenent de si la població pot exercir el seu dret a l'alimentació o no. 

Model agroalimentari: 

El model agroalimentari és la forma que pren en un lloc el sistema alimentari en funció 

dels interessos dels actors que el dominen. Pot ser un model industrial, basat en el 

negoci de les grans empreses, en el que els aliments són sobretot mercaderies; pot ser 

un model camperol, basat circuits curts locals i camperols, en el que sobretot hi ha 

autosuficiència d'alimentació; pot ser un model mixta, ecològic, o poden conviure 

diferents models en un territori.   

Sobirania alimentària: 

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i 

alimentàries que els afecten: a tenir dret i accés a la terra, als recursos naturals, a poder 

alimentar-se de forma sana i saludable amb aliments lliures de transgènics (la 

manipulació genètica dels productes i cultius), a protegir i a regular la producció i el 

comerç agrícola interior amb l'objectiu d'aconseguir un desenvolupament sostenible i 

garantir la seguretat alimentària. Segons l'informe Arran de Terra (Badal, Binimelis, 

Gamboa, i Tendero, 2011), a la conferència de Nyéléni de 2007 es fa definir la Sobirania 

Alimentària com segueix: 

‘La Sobirania Alimentària és el dret dels pobles a aliments 
nutritius i culturalment adequats, accessibles, produïts de 
forma sostenible i ecològica, i el seu dret a decidir el seu 
propi sistema alimentari i productiu. Això situa a aquells 
que produeixen, distribueixen i consumeixen aliments en 
el cor dels sistemes i polítiques alimentàries, per sobre de 
les exigències dels mercats i de les empreses. Defensa els 

interessos de, i inclou a, les futures generacions. Ens ofereix 
una estratègia per resistir i desmantellar el comerç lliure i 

corporatiu i el règim alimentari actual, i redreçar els sistemes 
alimentaris, agrícoles, pecuaris i de pesca per a que passin 
a estar gestionats pels productors i productores locals. La 

Sobirania Alimentària dóna prioritat a les economies locals 
i als mercats locals i nacionals, i atorga el poder a la pagesia 

i a la agricultura familiar, la pesca artesanal i el pastoreig 
tradicional, i col·loca la producció alimentària, la distribució 
i el consum sobre la base de la sostenibilitat mediambiental, 

social i econòmica. La Sobirania Alimentària promou el 
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comerç transparent, que garanteix ingressos dignes per tots 
els pobles, i els drets dels i les consumidores per controlar la 

seva pròpia alimentació i nutrició. Garanteix que els drets 
d’accés i la gestió de la nostra terra, dels nostres territoris, 

les nostres aigües, les nostres llavors, els nostres ramats i la 
biodiversitat estiguin en mans d’aquells/es que produïm els 
aliments. La Sobirania Alimentària suposa noves relacions 

socials lliures d’opressió i desigualtats entre els homes i 
dones, pobles, grups racials, classes socials i generacions.’ 

(Conferència de Nyéléni, Mali, 2007) 
 

2.2. Anàlisi de l’entorn  

Pobresa a Sant Cugat: 

A Sant Cugat hi ha famílies i persones que estan vivint una situació de pobresa degut a 

la pèrdua de capacitat adquisitiva per haver perdut la feina i haver de fer front a les 

despeses familiars amb el que reben de l’atur  (Quadre2). 

Segons les dades extretes de l’Informe de Càritas 2015, durant l’any 2015 han hagut un 

total de 805 famílies han rebut ajut d’aliments per part de Càritas. Ha agut un  total de 

donació d’aliments de 253.577 Kg. 23 famílies s’han pogut beneficiat de lots composats 

especialment d’alimentació per nadons. (Quadre3). 

Quadre 2: Situació a Sant Cugat 

El nombre total de famílies ateses d’acollida individual 633. 
El 73% de famílies viuen  en pisos, d’aquests el 94% es troben en regim de lloguer i el 6% son 
pisos de propietat o pagant hipoteca.  
El nombre total de famílies que han rebut ajut d’aliments 805 famílies (un total de 2.225 
persones) 
Durant l’any 2015 26 persones han utilitzat el servei del menjador social . 

Font: Informe de Càritas 2015 a Sant Cugat del Vallès “Les múltiples dimensions de la pobresa” 

 

Quadre 3:Dades de l’atura Sant Cugat 2015 

Treball SantCugat del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

Aturregistrat. Per sectors. Mitjanesanuals. 2015 

Agricultura 14,5 574,6 13.662,6 

Indústria 383,4 12.093,3 70.768,3 
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Treball SantCugat del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

Aturregistrat. Per sectors. Mitjanesanuals. 2015 

Construcció 231,8 8.520,2 60.257,3 

Serveis 2.763,5 44.275,5 357.101,3 

Senseocupació anterior 112,2 4.664,2 32.668,9 

Total 3.505,4 70.127,9 534.458,5 

Aturregistrat. Per sexe. Mitjanesanuals. 2015 

Homes 1.623,4 32.238,2 253.557,2 

Dones 1.882,0 37.889,7 280.901,3 

Total 3.505,4 70.127,9 534.458,5 

Font IDESCAT 

“Es calcula que actualment, un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes persones 

requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per no esdevenir persones marginades.” Font Gran Recapte 

Pobresa a Catalunya 

Solidaritat: 

La solidaritat es troba quan dos o més persones s'uneixen i col·laboren mútuament per 

aconseguir un fi comú. La solidaritat és compartir amb l’altre i pot ser  tant a nivell 

material com sentimental, es tracta oferir ajuda i establir una col·laboració mútua entre 

dues o més persones. Si ens centrem en la solidaritat amb la pobresa alimentaria trobem 

la Creu Roja com a exemple, ja que és una organització imparcial amb una missió 

humanitària basada en el principi de solidaritat que consisteix a protegir la vida i dignitat 

de les persones en situacions de conflicte, així com prestar assistència a les persones 

amb necessitats alimentaries. 

Lluita contra la pobresa alimentària: Gran Recapte, Càrites i Banc d’aliments i 

menjadors socials: 

Hi ha diferents maneres per combatre la pobresa alimentaria. La més comuna es la que 

aporta recursos directament a persones amb pobresa alimentària com per exemple El 

Gran Recapte  (en el que hem participat) i Càrites. Es basen en el recull i repartiment 

d’aliments provinents dels grans supermercats o empreses alimentàries.  

El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics 

per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda 

alimentària, també serveix per donar a conèixer la situació que travessa aquest grup, 
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que arran de la crisi econòmica que estem vivint, ha anat creixent. La campanya la duen 

a terme simultàniament els quatre Bancs d'Aliments de Catalunya. 

El Gran Recapte d'Aliments al 2015 va recollir 4.642.000 kg en més de 2.500 punts de recollida 
i va comptar amb l'ajuda de 25.000 voluntaris.  
La fita per a l'edició del 2016 és tornar assolir una xifra similar gràcies a la col·laboració dels 

voluntaris i donants.Font: http://www.granrecapte.com/del Banc dels Aliments de 
Catalunya: 

 

Els Bancs d'Aliments: 

Els aliments són rebuts i distribuïts gratuïtament, el treball dels col·laboradors és 

voluntari. Els aliments es distribueixen sempre a través d'entitats benèfiques 

reconegudes i homologades, que poden assegurar el destí correcte dels ajuts alimentaris 

(com poden ser Càrites i la Creu Roja). En els principis del Banc d’aliments es constata la 

contribució a la sostenibilitat i a la preservació del medi ambient, evitant la destrucció 

d'aliments als abocadors. 

Menjadors socials: 

El Servei de menjador social ofereix àpats a les persones que no disposin de recursos per 

a accedir a aquesta alimentació ni cobrir les seves necessitats diàries.  

A Sant Cugat del Vallès hi ha un menjador social que és el de Càritas que també ofereix 

un servei de bugaderia, dutxes i un espai de relació entre les persones usuàries del servei 

de menjador. 

Lluita contra la pobresa alimentària: altres alternatives: El Cabàs 

D'altra banda trobem la lluita que prova que hi hagi un sistema que no produeixi més 

pobresa, i dins de d'aquesta, el què lluita per un sistema alimentari més just i sostenible, 

com per Exemple el moviment per la sobirania alimentària. Potser no sembla que 

AQUEST va seguir 1 moviment de lluita contra la pobresa alimentària (és de consum 

ecològic), però sí que te com a Objectiu el suport a un model agroalimentari que no 

produeixi pobresa, Especialment a la part productora. Com explica el programa 

Alimentacción de les ONGs VSF-Justícia Alimentària Global i HEGOA Institut d'Estudis 

sobre Desenvolupament i Cooperació Internacional: “La problemática sobre el hambre 

y la alimentación en el mundo es una cuestión crucial en el mundo entero. En los paises 

empobrecidos se presenta fundamentalmente relacionada con el hambre y la 

desnutrición, mientras que en los paísesricosestámásasociada a la mala alimentación y 

a los problemes de salud derivados del modelo de producción industrial de alimentos y a 

un modelo de consumo alimentario determinado.” 

El sistema agroalimentari dominat per les Grans empreses (Eroski, Mercadona, 

Carrefour, Wal-Mart, etc) genera pobresa, especialment a la part productiva, va seguir 
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directament la gent que Treballa en el seu Àmbit productiu, com també a les Poblacions 

dels Països pobres en a els que s'implanten enormes extensions de monocultius que 

proveeixen aquestes multinacionals. Els grups de consum ecològic, cooperatives, del 

moviment de consum ecològic no és proveeixen d'aquesta mena de producció, sinó de 

projectes respectuosos amb el medi, la salut dels Consumidors/es i els drets laborals i 

humans de les Poblacions implicades (sobretot de proximitat, però també uns quants 

productes que venen de lluny, Llavors són de comerç just). 

A Sant Cugat trobem que l'associació El Cabàs vehicula una recollida d’aliments més 

ecològics i saludables, a partir del projecte de l’hort solidari de l’escola de Can Mates. 

En aquesta modalitat de lluita és on veiem una contradicció: els aliments justos 

ecològicament, i amb els productors i productores, són els més cars en les botigues (i 

per tant més inaccessibles a la gent pobre) i els més injustos i insostenibles que 

s’aconsegueixen en qualsevol supermercat son els més barats. És l’altra cara de la 

moneda d’un sistema agro-industrial que promou un abaratiment continu del menjar a 

costa de l’empobriment ecològic i social a la part productiva. 

Entitats: A continuació mostrem en un quadre els locals que lluiten contra la pobresa o 

per un sistema alimentari just i sostenible a Sant Cugat. 

Quadre 4: Diferents entitats a Sant Cugat 

Medi ambient: 
Associació l'Ortiga. Grup 
d'estudis i producció 
agroecològica 
08173 Sant Cugat del 
Vallès 
636 700 432 
 

Medi ambient 
 • Productes Ecològics: 
Associació El Cabàs: Grup de 
consum ecològic 
08172 Sant Cugat del Vallès 
936 747 522 
 

Cooperació i ONGs 
•Nouvinguts: 
Càritas Sant Cugat del 
Vallès 
08172 Sant Cugat del 
Vallès 
936 742 907 
 

 

2.3 Proposta d’acció: Reflexió sobre criteris i definició d’acció 

Partim de l’afirmació proposada per la FAO aLas ONG y el derecho a una alimentación 

adecuada:“El dret a l’alimentació necessita de la mobilització social per a que sigui una 

realitat”. 

La fam i la malnutrició són fonamentalment qüestions de justícia. El dret de tot ésser 

humà a l’alimentació i al manteniment de la vida és part essencial dels Drets Humans. 

Malgrat estar plenament reconegut desdel punt de vista jurídic, la seva realització no ho 

és. Per això, “És precís que s’adoptin mesures més concretes per intensificar els esforços 

orientats a aconseguir una major efectivitat al dret a l’alimentació i per això és 

imprescindible una societat civil activa”.  
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A partir d’aquí i de la nostra experiència al Banc d’Aliments, engeguem una discussió 

amb el German Llerena sobre “les recollides d’aliments i recaptes”, entenent que cal 

analitzar críticament el que la pròpia organització explica al seu web i contrastar-ho amb 

autors crítics, del moviment de la sobirania alimentària. 

El resultat de la discussió ens porta a definir el que entenem ha de complir qualsevol 

acció. Així una acció solidària ha de ser útil, justa, sostenible i també crítica. Justifiquem 

aquesta afirmació a partir de les aportacions de diversos autors respecte a la qualitat 

dels aliments i l’aportació dels beneficiaris i el seu empoderament. Més endavant 

revisem la crítica a l’acció del Banc d’Aliments i elaborem un decàleg dels criteris que 

haurien de seguir les campanyes com la nostra. Finalment, coneixem campanyes de 

lluita contra la pobresa alimentària que segueixen els criteris de sobirania alimentària 

per acabar definint la nostra proposta d’acció. 

La qualitat dels aliments:  

Tota persona ha de poder tenir una dieta sana i equilibrada, per això és fonamental 

l’accés als aliments frescos. Veiem què aquesta premissa no es compleix en una 

campanya de recollida o recapte. Segons el banc d’aliments, “Els aliments més adequats 

per a la donació són els llegums secs, oli, llet, aliments en conserva de carn i peix i 

aliments infantils (pots, llets ...) són aliments d’alt valor nutritiu, bàsics en l´alimentació 

de les persones.” 

Una mirada diferent a la mateixa realitat ens l’aporta Gascón i Montagut (2015), ells 

afirmen què els productes que els queda poc temps per arribar a la data de caducitat, 

tenen poca sortida i ocupen un espai valuós així venent-los al recapte d’aliments, tenen 

beneficis sense perdre res. Respecte la cadena de distribució afirmen que “Quant més 

gran és la distància que recorre el producte, major són les possibilitats que es faci malbé, 

o que quan arribi al lloc de destinació ja no compleixi els requeriments de qualitats 

establerts per les distribuïdores”. Per això entenem que la millor opció són els productes 

de proximitat. 

També afirmen que "Aquells  aliments comprats i donats, aquella part del cost que 

suposa la compra no es destina realment a adquirir menjar, sinó a augmentar els guanys 

de la cadena distribuïdor es realitza la donació”. La qual cosa confirma les nostres 

sospites. 

La participació dels beneficiaris i l’empoderament:  

Per a nosaltres també és molt important que les persones afectades puguin participar 

en les activitats per poder rebre el menjar que necessiten, ja que és una cosa per a elles 

i això faria que es sentissin millor amb si mateixes. Què encara que no poden tenir un 

bon sou per culpa de la crisi, són capaces de poder aportar el menjar a casa i ajudar. Que 

després, al anar a buscar aquests aliments no sentin vergonya per fer una cosa 
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necessària i per la que tenen tot el dret de fer-ho sinó que van contentes perquè saben 

que han aportat ajuda per poder rebre-ho. Però veiem que no és el cas, que cap 

associació ni recaptes faciliten que això passi. 

 Segons Gascón i Montagut (2015), “Els voluntaris tenen prohibit rebre donacions del 

Banc d'Aliments. L'usuari no pot tenir cap participació activa en el procés, ni tan sols 

com a mer voluntari de base (...) Per contra, el Banc d'aliments, en definir els seus 

usuaris estrictament com a receptors de donacions, afavoreix una situació de 

dependència i passivitat. Aquesta delimitació arriba a l'extrem que els voluntaris tenen 

prohibit rebre donacions del banc d'Aliments. El Banc d'Aliments, converteix les 

persones dependents d'unes donacions gratuïtes sense afavorir la seva capacitat de 

decisió, interacció i / o reflexió col·lectiva.” 

Així arribem a la conclusió que el Banc d’Aliments no aborda les causes profundes de la 

pobresa i de la manca d’aliment ja que les persones que estan en situació 

d’empobriment segons els assistents socials, es caracteritzen per tenir un fort sentiment 

de culpabilitat de desmotivació i de desconfiança en les seves possibilitats per remuntar 

la situació.  

Segons Gascón i Montagut (2015), el que ha contribuït a que molts afectats deixin de 

sentir-se culpables de la situació que pateixen, és el fet de que ha aconseguit 

transformar el sentiment d’impotència i aïllament inicial en fortalesa organització 

col·lectiva: “El principal problema al que ens enfrontem les víctimes de la crisi, quan 

toquem fons i ens donem compte de que es impossible fer-nos càrrec dels deutes contra 

les deutes adquirits, es superar la vergonya, l’estigma i la por associat al procés i atrevir-

nos a contar la situació que estem passant incloent a l’entorn mes proper” 

La realitat de les campanyes i una proposta de criteris per campanyes de lluita contra 

la pobresa alimentària 

Nosaltres, el que veiem és que hi ha un gran problema, les persones que acudeixen a 

rebre aquests aliments de les campanyes, es tornen dependents d’elles, i això fa que les 

grans empreses se n’aprofitin i que aquí hi hagi un problema molt gran, ja que el que 

succeeix, és que no s’ajuda a resoldre el problema. Com afirmen Gascón i Montagut 

(2015): "No és fàcil aconseguir que, només a Catalunya, vint mil persones estiguin 

disposades a romandre un cap de setmana a les portes dels supermercats convencent 

als transeünts perquè comprin més i que a sobre ho haguessin cobrar i el seu missatge 

consumista es present embolicat del sentiment humà mes noble: la compassió .. La unió 

de tots aquests elements són el somni de qualsevol director de màrqueting. Doncs això 

és el que aconsegueix el Banc d'Aliments de Catalunya per Nadal. L'agraïment de les 

grans cadenes minoristes al treball realitzat pel Banc d'Aliments es materialitza amb 

donacions extres que a més de construir una publicitat << ètica i solidària >> desgraven 

fiscalment".  
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I acaben concloent que: “El Banc d'Aliments no aborda les causes profundes de la 

pobresa i de l'escassetat d'aliment, tampoc ho planteja una solució a mitjà i llarg termini 

als problemes de malnutrició. Però encara que només es concentri en pal·liar el que 

considera urgències, no hauria de ser una trava per a solucions de futur; és a dir, que 

pretendre donar pa per avui no hauria de generar fam per demà". 

 

DECÀLEG D’UNA CAMPANYA JUSTA 

A partir de tot aquest estudi, recollim els aspectes que hauria de seguir una Campanya  

per a què sigui justa i adequada i que eviti els problemes que hem vist anteriorment i 

complir amb els elements constitutius del dret a l'alimentació, que són la sostenibilitat, 

l’adequació l’accessibilitat i la disponibilitat. 

1. Defensar la sobirania alimentària, per garantir l’alimentació per a tota la 

població. El dret dels pobles a decidir el propi sistema agroalimentari, a produir 

i a tenir accés a aliments suficients, nutritius, culturalment adequats i produïts 

de forma sostenible. 

2. Donar un tracte humà, proper i digne a tots aquells que venen a demanar ajuda, 

tots tenim el dret a una vida digna.  

3. Treballar en xarxa amb altres entitats per arribar a tots els col·lectius. 

4. Evitar afavorir practiques monopolistes deles grans distribuïdores d’aliments. 

5. Lluitar per l’establiment d’una renda garantida i prestacions publiques que 

garanteixin el dret de l’alimentació.  

6. Vetllar per a que els aliments adequats estiguin a l'abast de totes les persones, 

posant  especial atenció a les que es troben en situació de vulnerabilitat.Evitant 

caure en l’adquisició d’ofertes de productes amb data de caducitat propera.  

7. Facilitar la comercialització de fruites “lletges” a bon preu.  

8. Conscienciar el consum responsable per evitar el malbaratament d’aliments. 

9. Prioritzar els circuits curts de comercialització que garanteixin una alimentació 

local suficient, saludable i culturalment apropiada. 

10. Afavorir la producció com a eina d’empoderament i de solidaritat (horts urbans 

i horts escolars). 

 

Revisió de projectes de lluita contra la pobresa alimentària des de la sobirania 

alimentària: 

Un dels nostres objectius “Proposar un model de campanya dirigida als instituts” es veu 

afectat si entenem com a Campanya una recollida com la proposada pel gran recapte, 

és a dir que els nostres companys i professorat de l’institut portessin productes com 

llegums, arròs, llet..... . Si el que volem és partir del Decàleg que hem elaborat, no és 
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viable ara per ara, ja que la incorporació de recollida d’aliments frescos, 

l’empoderament de les persones a qui destinem la recollida i la cultura del centre 

demanen temps i reflexió. 

Ens posem en contacte amb el president de l’associació El Cabàs per tal de conèixer 

altres projectes relacionats amb la pobresa alimentaria al nostre municipi per tal poder 

implicar-nos en algun d’ells i poder fer al final d’aquesta recerca una proposta per al 

nostre institut. 

 Distribució de lots de productes o de menjar preparat: 

o La 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. 

o 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 l’associació 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). 

 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. 

 

Conclusió: Definició de l’acció a dur a terme al Plafa 

Veient els diferents projectes, el que més ens crida l’atenció i ens agrada, és el projecte 

de “l’Hort Solidari” que es fa a l’Escola Primària del Turó de Can Mates.  

Consisteix en:  

 Durant el curs, gent que ho necessita, té la Beca Menjador, dinen a l’escola i 

s’emporten el sopar a casa. 

 Durant el curs, l’escola té un hort on una de les parcel·les és la que s’utilitza per 

la venta dels aliments recol·lectats cada setmana. (Els diners es van guardant fins 

al final del curs). 

 Al acabar el curs, els diners recol·lectats durant tot el curs, van destinats al Cabàs, 

on allà les famílies que utilitzaven la Beca Menjador, per no quedar-se sense la 

alimentació equilibrada que tenien, van cada setmana a agafar una cistella amb 

els aliments  que està posada al seu nom com si fossin clients normals. 
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Nosaltres, veiem que és un projecte que segueix els punts més importants que hauria 

de tenir una Campanya: 

 No en surt beneficiada ninguna gran empresa ja que el Cabàs (Imatge 2) , és un 

grup de consum ecològic sense ànim de lucre: 

o La majoria dels productes que venen, tenen un segell que certifica que és 

ecològic.  

o Els productes són locals (és millor per al planeta i per a l’entorn 

immediat). 

o És un sistema just i sense intermediaris, ja que trien sistemes de 

producció i distribució respectuosos on no surten beneficiades les grans 

empreses. 

 Seguint aquest projecte de l’Escola del Turó de Can Mates, la gent menja menjar 

sà i equilibrat. 

 I finalment l’aspecte de l’apoderament de les persones usuàries que hem 

explicat a la recerca. 

I per això, hem decidit que en comptes de fer un recapte d’aliments “frescos”, farem un 

recapte de diners per ajudar a contribuir en aquest projecte i aconseguir el nostre 

objectiu 

 

Imatge 2: Grup de consum ecològic “El Cabàs” 

  
 
L’associació del Cabàs col·labora amb l’escola Turó can Mates per fer arribar cistelles 
de verdura ecològica a les famílies beneficiàries del projecte. 
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3. PART PRÀCTICA 

Aquest capítol s’organitza en 2 parts. A la primera presentem la campanya “lluita contra 

la pobresa alimentària” i a la segona presenta el context on realitzarem l’acció. 

 

3.1 La proposta de campanya “lluita contra la pobresa alimentària”: 

Per estructurar la nostra acció, hem decidit fer els passos següents: 

a) Posar-nos en contacte amb en German Llerena (educador ambiental que 

treballa a l’ajuntament) 

Tota aquesta recerca, va començar posant-nos en contacte amb un expert sobre el tema 

que volíem treballar, li vam enviar un correu (Imatge 3) i a partir d’aquí vam quedar amb 

ell i ens va ajudar fent-nos saber de l’associació OSEA i més entitats i projectes. 

Imatge 3: missatge dirigit a l’educador ambiental municipal 

 

b) Formar part d’OSEA  

Aquest projecte està vinculat a OSEA (Organització santcugatenca d'educació 

ambiental). Aquesta associació és una associació d’educació ambiental, està formada 

per gent de molts tipus que d’una o una altra manera senten que són educadors/es 

ambientals, i que tenen alguna relació amb Sant Cugat. Actualment l’associació consta 

de 123 membres, dels quals dues eren estudiants del nostre institut i nosaltres les dues 

últimes que ens hi hem incorporat com a joves educadores ambientals. 

L’objectiu principal de l’associació OSEA és: Agrupar la gent que és propera a l’educació 

ambiental per potenciar-la i donar suport a nous projectes i als que existeixen. Lloc web: 

https://osea2015blog.wordpress.com/ 

https://osea2015blog.wordpress.com/
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Aquesta associació ens proposa anar a diferents sessions al centre Thau per tal 

d’informar-nos i poder ajudar-nos a decidir el nostre projecte. 

c) Proposta de Campanya 

En el quadre 5 mostrem els passos que hem seguit al planificar la nostra Campanya i els 

materials emprats. 

Quadre 5: Planificació de la Campanya  

1. Informar a la direcció de l’institut de l’acció que volem dur a terme. 

2. Realitzar una carta explicativa del projecte per a les famílies de 
l’institut, que demani la col·laboració econòmica del projecte. 
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3. Informar als alumnes del nostre projecte passant classe per classe.  

 
4. Posar una caixa amb el cartell explicatiu de la campanya de la recollida 

de diners a l’entrada del centre 

 
5. Portar els diners recollits a l’escola Turo Can Mates que desenvolupen 

el projecte Hort Solidari. 

6. Fer una valoració del procés i fer la presentació del projecte. 
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3.2 Context de la campanya  

Pla i Farreras: Des de el nostre institut, parlem amb direcció per poder portar a terme 

la campanya. Posem data i hores en les quals puguem passar classe per classe i explicar 

a cada curs el nostre objectiu amb aquesta campanya, havent prèviament enviat una 

carta als pares de cada alumne. 

Thau: Al anar en diferents sessions al Thau (Imatge 4), ens anem fent mica en mica la 

idea del nostre projecte, ens posem en contacte amb diferents associacions com la de 

Càritas i al decidir el que volem fer, finalment, com anàvem com ha educadores 

ambientals amb ajut del German (president de l’associació OSEA) , expliquem la nostra 

proposta de Campanya als alumnes d’aquestes sessions i aquests decideixen que volen 

que siguem les seves assessores en les pròximes sessions per poder assessorar-los per 

dur a terme la seva pròpia Campanya al seu Centre i s’afegeixin a la nostra. 

Imatge 4: sessions al Thau 

  
Aquí veiem una de les diferentes sessions en que vem participar a l’escola Thau. 
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4. CONCLUSIONS 

En aquest penúltim punt, explicarem les nostres conclusions, si hem assolit els nostres 

objectius i el nostre plantejament de la recerca. 

 

 Respecte als supòsits:  

Els nostres supòsits eren els següents: 

o A Sant Cugat, degut a la crisi econòmica dels últims anys hi ha persones 

que pateixen una situació de pobresa alimentària. 

o Des de les organitzacions no-governamentals s’organitzen campanyes de 

recollida d’aliments i els reparteixen entre les persones que ho 

necessiten. 

o Les ONG’s/associacions que coneixem aquí a Sant Cugat són: Càritas, 

Creu roja, Menjadors socials... Cada una actua i funciona de manera 

diferent. 

o La campanya del Gran Recapte és una associació que fa un recapte 

d’aliments un cop a l’any que donen a Càritas i al Banc d’aliments. 

o Les campanyes de recollida d’aliments han de contemplar la salut i la 

sostenibilitat en el procés i en el recapte. 

Veiem que tots els nostres supòsits estan validats, tot el que pensàvem era correcte només que 

amb menys informació, amb aquest treball, hem après moltes coses noves i hem ampliat els 

nostres coneixements amb aquest tema. Com per exemple, volem destacar que una acció 

solidària ha de ser útil, justa, sostenible i també crítica. 

 

 Respecte als objectius:  

Els nostres objectius eren els següents: 

o Identificar les necessitats alimentàries que pateixen veïns i veïnes de Sant 

Cugat. 

o Descriure les diferents iniciatives que hi ha a Sant Cugat per 

solucionar/alleugerir les situacions de pobresa alimentària . 

o Identificar entitats i associacions que donen resposta al problema. 

o Analitzar els tipus de campanyes de recapte d’aliments per poder 

adaptar-les a l’institut. 

o Proposar un model de campanya dirigida als instituts. 
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Al acabar la nostra recerca, veiem que hem pogut assolir tots els nostres objectius, ja que la 

majoria eren bàsicament per informar-nos.  

 

 Respecte a la hipòtesi: H  

La nostra Hipòtesi era la següent: 

“Es possible dissenyar i portar a terme una campanya de recollida d’aliments que vetlli 

per la salut i contempli criteris sostenibles” 

El que hem vist, es que no, no s’ha pogut assolir, ja que no tenim ni els recursos ni el 

temps necessari per poder fer-ne una, seria una Campanya molt complexa i molt 

complicada de dur a terme, hauríem de fer moltes tramitacions i tenir els lloc necessari 

on emmagatzemar els aliments sense que es fessin malbé i degut a aquests problemes, 

hem hagut de canviar el context de la nostra Campanya, i en comptes de ser una 

Campanya de recollida d’Aliments, ha acabat sent una Campanya de recollida de Diners. 

Però tot i això, ha pogut complir per a nosaltres els criteris més importants que hauria 

de tenir una Campanya.  
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5. VALORACIÓ I PROPOSTES DE CONTINUITAT 

Durant la realització del treball de recerca, hem pogut ampliar el nostre coneixement 

sobre el tema de la pobresa alimentaria, ja que sempre hem tingut una idea de que 

aquest tipus de pobresa no afectava a gran part de la nostra població a Catalunya y molt 

menys a Sant Cugat. Això ens va motivar a cercar mes informació sobre quin és el 

principal motiu d’aquesta manca d’accés a una bona alimentació, i vam obtenir 

conclusions que ens van ajudar a fer un bon treball i a crear una bona campanya.  

Realment ens ha agradat molt més del que crèiem al principi de la recerca, amb el gran 

recapte vam poder observar que no hi hauria una gran millora, ja que les grans empreses 

es seguirien beneficiant i aquestes persones seguirien sense tenir una alimentació 

adequada per tant, no hi hauria una disminució d’aquesta pobresa. Així doncs, com a 

proposta de continuïtat volem que es dugui a terme fer la mateixa proposta de 

campanya que hem fet nosaltres però expandint-lo a tots els instituts de Sant Cugat. A 

part de la recollida de diners per al Cabàs,  intentarem que el nostre centre s’incorpori 

al projecte de l’hort solidari que hi ha a l’escola Turó de Can Matas. Hem decidit estar 

sempre informades i atentes al cas sobre el tema de la pobresa alimentaria amb l’ajut 

de la nostra  incorporació com a sòcies d’OSEA per poder crear o participar en nous 

projectes.   

Respecte als objectius de la recerca, s’han pogut assolir tots, tant de manera teòrica com 

pràctica. Els objectius de la presentació no han sigut difícils de dur a terme, en canvi 

alguns dels punts del decàleg d’un campanya justa han sigut més difícils d’assolir per 

falta de temps, però tot i això estem molt satisfetes de la campanya que hem creat. Tota 

aquesta recerca i creació del nostre projecte la volem agrair al nostre company German 

Llerena, que ens ha acompanyat des del principi fins el final d’aquest treball de recerca 

i que ens ha facilitat les eines per poder realitzar el projecte i per comunicar-nos amb 

les persones o associacions que treballen per acabar amb la pobresa alimentaria.  

 

 

  



Pobresa alimentària a Sant Cugat. Omnia Sahli; Omayma Nourti. INS Joaquima Pla i Farreras. 2017 

 

27 
 

6. BIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

 

WEBS CONSULTADES: 

http://www.idescat.cat/ (a dia 10/03/2017) 

http://www.granrecapte.com/ (a dia 10/03/2017) 

www.santcugat.cat (a dia 19/03/2017) 

http://edpac.cat/docs/informe_alimentacio_cat.pdf (a dia 21/03/2017) 

https://esab.upc.edu/ca/esab-empreses (a dia 21/03/2017) 

www.fao.org/docrep/W9990S/w9990s04.htm (a dia 23/03/2017) 

https://asapcatalunya.files.wordpress.com/2011/03/arran_de_terra_vf.pdf (a dia 

26/03/2017) 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/10/16/09/17/6a8ac9f4-d126-4a7e-

8967-33096eb08d00.pdf (a dia 26/03/2017) 

http://observatori.santcugat.cat/ (a dia 26/03/2017) 

Tendero, Guillem i Pomar, Ariadna (2015) 

http://observatoridesc.org/sites/default/files/ja_volem_el_pa_sencer_1.pdf (a dia 

27/03/2017) 

https://agroecologiaescolar.wordpress.com/3-experiencies/respostes-a-la-pobresa-

alimentaria/ (a dia 27/03/2017) 

http://www.alimentaccion.net/es/content/la-soberan%C3%ADa-alimentaria-en-el-

mundo (a dia 27/03/2017) 

www.bancdelsaliments.org/es/campanas/gran-recapte-daliments-a-catalunya (a dia 

23/03/2017) 

 

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/
http://www.granrecapte.com/
http://www.santcugat.cat/
http://edpac.cat/docs/informe_alimentacio_cat.pdf
https://esab.upc.edu/ca/esab-empreses
http://www.fao.org/docrep/W9990S/w9990s04.htm
https://asapcatalunya.files.wordpress.com/2011/03/arran_de_terra_vf.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/10/16/09/17/6a8ac9f4-d126-4a7e-8967-33096eb08d00.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2015/10/16/09/17/6a8ac9f4-d126-4a7e-8967-33096eb08d00.pdf
http://observatori.santcugat.cat/
http://observatoridesc.org/sites/default/files/ja_volem_el_pa_sencer_1.pdf
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/3-experiencies/respostes-a-la-pobresa-alimentaria/
https://agroecologiaescolar.wordpress.com/3-experiencies/respostes-a-la-pobresa-alimentaria/
http://www.alimentaccion.net/es/content/la-soberan%C3%ADa-alimentaria-en-el-mundo
http://www.alimentaccion.net/es/content/la-soberan%C3%ADa-alimentaria-en-el-mundo
http://www.bancdelsaliments.org/es/campanas/gran-recapte-daliments-a-catalunya


Pobresa alimentària a Sant Cugat. Omnia Sahli; Omayma Nourti. INS Joaquima Pla i Farreras. 2017 

 

28 
 

LLIBRES/DOCUMENTS CONSULTATS: 

 

 

Gascon Montagut (2015)  

Banco de Alimentos.  

¿Combatir el hambre con las sobras? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Solé i Francesc Sardà. (2015) 

    Per què la crisi no acabarà mai? 

 


