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1. Introducció
Els Centres de Distribució d'Aliments (CDA) van ser concebuts i creats per les entitats
socials per distribuir aliments gratuïts i de forma temporal a persones i famílies en
situació de pobresa i en risc d'exclusió social. La crisi econòmica ha generat una situació
d'urgència social en moltes persones i famílies, la qual cosa ha fet augmentar la
demanda als CDA, que s'han expandit per tot el territori, entrat en una lògica de
distribució d'aliments a gran escala i tendint a una certa professionalització, tot i que són
recursos que se sustenten bàsicament en equips de voluntaris que han de donar
resposta a una demanda creixent. Les persones i famílies que volen rebre aquesta ajuda
alimentària, han de ser derivats pels Serveis Socials Bàsics o per les entitats socials en les
quals els ens locals deleguen aquesta tasca. Abans de la crisi econòmica, els Serveis
Socials Bàsics recorrien a aquest recurs de forma excepcional, però des de fa uns anys ho
fan de forma gairebé permanent.
Els CDA pertanyen a entitats socials públiques i privades sense afany de lucre i a entitats
col·laboradores (receptores) dels bancs dels aliments i de la Creu Roja. Per poder prestar
qualsevol servei social a Catalunya i d'acord amb la legislació vigent, és imprescindible i
obligatori estar inscrit en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials (RESES) i
complir les condicions de qualitat i garantia i els altres requisits que estableix la
normativa reguladora dels Serveis Socials a Catalunya. Un dels requisits previs a la
sol·licitud d'inscripció en aquest Registre és acreditar la col·laboració amb els Serveis
Socials Bàsics del municipi o comarca, mitjançant un protocol de coordinació i derivació
de casos.
El Departament de Benestar Social i Família, a través de la Secretaria d'Inclusió Social i de
Promoció de l'Autonomia Personal, dóna suport a aquest servei de distribució gratuïta
d'aliments, juntament amb entitats del tercer sector. Per promoure a escala local les
xarxes d'entitats que fan distribució directa d'aliments, ha elaborat un mapa de les
entitats de distribució d'aliments de Catalunya, en el qual estan localitzats tots els
centres de distribució d’aliments (1).
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A la comarca de l'Alt Empordà hi ha, en aquests moments, 10 centres de distribució
d'aliments: 3 a Figueres, 2 a l'Escala, 1 a Castelló d'Empúries, 1 a Roses, 1 a Llançà, 1 a
Portbou i 1 a La Jonquera. Les institucions o entitats que gestionen aquests CDA són
l'Ajuntament de Castelló d’Empúries, l'Ajuntament de Llançà, l'Ajuntament de Portbou,
l'Associació Hesed (Figueres), Càrites Figueres, l'Església Evangélica Apostólica Del
Nombre De Jesús (Figueres), Càrites Parroquial de L’Escala, Iglesia Evangélica El
Remanente (L'Escala), Creu Roja La Jonquera i Càrites Parroquial de Roses.

1 Podeu consultar el mapa en aquest enllaç:
http://benestar.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/02_distribucio_solidaria_aliments/distribucio_aliments/mapa_entitats
_distribucio_aliments/mapa_comarca/
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2. Principals problemàtiques del model actual dels CDA
En els darrers anys, el desenvolupament dels CDA ha comportat la consolidació d'un
model que s'assenta en determinats valors i dinàmiques que, a parer dels professionals
de l'acció social que subscriuen aquest document plantegen, entre altres, aquests
problemes ètics, socials i professionals:
1. Els CDA responen més a un model de caràcter pal·liatiu i assistencialista que a un
model de justícia basat en la dignitat, la igualtat i la llibertat.
a) Dignifiquen poc la persona, perquè situen l'ajuda en una relació de poder: el
poder de qui dóna i la resignació i agraïment del qui rep.
b) Reforcen l'estigmatització de les persones i els col·lectius vulnerables que en fan
ús. El CDA solen ser visibles i estar ubicats en locals cèntrics dels pobles i ciutats.
c) En els darrers anys han crescut les campanyes i iniciatives solidàries adreçades
a l'opinió pública vinculades als Bancs d'Aliments, que situen aquest recurs en
l'esfera mediàtica, en alguns casos exhibint públicament les famílies que pateixen
situacions d'urgència social i casos personals dramàtics. Aquestes campanyes
exposen les persones i la seva situació vulnerable, la qual cosa ajuda a expandir els
rumors sobre el perfil dels beneficiaris d'aquestes ajudes i facilita un alt ressò
mediàtic a l'entorn de la pobresa (com poden ser els grans recaptes o les
maratons). En aquest sentit, el model de CDA vetlla poc pel dret a la privacitat de
les persones i la seva dignitat.
d) El CDA és un recurs que no facilita ni potencia una intervenció social basada en
un treball personalitzat que s'orienti a capacitar la persona i a promoure la seva
autonomia. D'altra banda, aquest model reforça la funció dels serveis socials com
a gestors-administradors de recursos en detriment de la funció d'acompanyament
per promoure la capacitació i el canvi en les persones.
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Des de la perspectiva professional, els CDA haurien de ser un model residual i
realment d'urgència. El problema de fons és que els professionals no tenen a
l'abast altres eines o recursos que permetin abordar correctament la resolució de
la problemàtica de les persones que s'atenen.
e) El model de CDA pot augmentar l'estrès, l'angoixa i el patiment a les persones
que utilitzen aquest recurs. Les persones i famílies que es troben en risc d'exclusió
social viuen una situació multiproblemàtica que es caracteritza, entre d'altres, per
la precarietat laboral o l'atur crònic, les dificultats per atendre necessitats vitals
bàsiques (dieta equilibrada, habitatge digne, fer front a les despeses de
manteniment de la llar, etc.) i la salut malmesa. El model de CDA visibilitza i
reforça, com ja s'ha esmentat, la vivència individual de necessitat i empobriment
de les persones. Ser usuari d'un CDA, fins i tot quan s'arriba a normalitzar
l'experiència d'anar a cercar l'ajuda i mostrar als altres la pròpia situació vital,
genera una vivència que, sovint, sobrepassa les persones i les famílies i pot
provocar un augment de l'estrès, l'angoixa, el patiment i fins i tot el risc de tenir
problemes de salut mental, especialment en aquells col·lectius més vulnerables,
com per exemple els infants i les persones grans.
f) El model de CDA contribueix poc a promoure una dieta suficientment
equilibrada. L'empobriment econòmic i l'exclusió social tenen conseqüències
immediates en les condicions de vida de les persones i les famílies i tenen un
impacte directe en els hàbits nutricionals i les pautes d'alimentació. Els productes
que es distribueixen als CDA normalment no són frescos i hi ha poca varietat, la
qual cosa dificulta una nutrició equilibrada.
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g) El model de CDA no garanteix el principi d'igualtat d'accés i atenció respecte de
recursos públics i planteja un dèficit de cobertura territorial. Pel que fa a la igualtat
d'accés i atenció, les entitats que gestionen els CDA tenen diferents valors i
maneres de fer, la qual cosa es manifesta en una diversitat de criteris en la
prestació del servei. L'administració pública delega en el tercer sector un servei
que cobreix una necessitat bàsica com és l'alimentació i no es dilueix l'obligació i la
potestat que té per garantir l'accessibilitat al servei en condicions d'igualtat per a
totes les persones, amb la qual cosa la ciutadanía queda sotmesa a la
discrecionalitat de les entitats en allò que fa referència a la prestació del servei.
Respecte del dèficit de cobertura territorial, el model dels CDA ofereix un marge
d'actuació discrecional als responsables polítics de les administracions públiques
locals. En municipis mitjans o petits que no tinguin una estructura administrativa
suficient que vetlli per la neutralitat i l'equitat, es poden produir males pràctiques i
una certa arbitrarietat en la distribució del recurs.
Tanmateix, alguns municipis no tenen CDA i altres en tenen però no entren en la
xarxa, amb la qual cosa la persona s'ha de desplaçar i assumir els costos del viatge
per recollir l'ajuda alimentària.
h) El model de CDA dóna una resposta immediata al problema (la manca de
recursos per fer front a una necessitat vital com és l'alimentació bàsica), però no
estableix les bases sòlides per a la seva resolució. La derivació al CDA resol una
necessitat concreta d'alimentació bàsica que, a part del fet que no sempre s'ajusta
a les necessitats nutricionals de la persona, no permet mobilitzar altres recursos
professionals de caràcter més capacitador.
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El model de CDA tracta un problema social greu com una situació d'urgència i
ofereix un programa d'ajuda que ha de cobrir temporalment aquesta necessitat
bàsica. El concepte d'urgència o emergència social porta implícit la mobilització
de recursos extraordinaris per a un moment concret i hauria de definir una
intervenció de curta durada. En el cas del model de CDA, el problema que es
considera urgent (l'alimentació bàsica) esdevé crònic i durador i , a més a més,
enregistra una demanda creixent en els darrers anys. La situació ja no es pot
considerar com d'urgència social i, per tant, els recursos que es plantegen ja no
s'haurien de basar en el mateix model.
2. En el model de CDA cal tenir en compte els interessos dels diferents agents que hi
participen:
a) L'interès de les pròpies entitats socials, que han vist com aquest recurs creixia
exponencialment en els darrers anys i, conseqüentment, també les subvencions
públiques, els pressupostos a gestionar, els equips de voluntaris adherits i la seva
presència als mitjans de comunicació.
L'especialització d'algunes entitats socials en els CDA, està fent créixer una línia
d'activitat molt específica en detriment d'altres actuacions que podrien ser més
estratègiques per a les pròpies entitats i per a la capacitació i apoderament de les
persones.
b) L'interès de les administracions públiques per gestionar una problemàtica
social creixent i preocupant a través d'un recurs extern que permet fer més
lleugera la «càrrega» de la gestió directa, amb l'estalvi del costos d'estructura i
personal que això suposa.
c) L'interès comercial de les grans cadenes de distribució d'aliments, que poden
mostrar una imatge de solidaritat com a reclam publicitari, els permet potenciar
la seva política de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i gestionar polítiques
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de compra i venda (mitjançant l'incentiu a les recaptes locals) i polítiques de
distribució d'aliments (derivar excedents, productes en el límit de caducitat o
producte sobrer), que generen beneficis rellevants.

3. La Targeta Moneder d'Impacte Social: una opció
alternativa i transitòria
El model del CDA, si bé ataca els símptomes del problema -la necessitat d'alimentació
bàsica-, no fa el mateix amb les causes del problema i contribueix poc a promoure una
transformació personal i social. Un model alternatiu s'hauria de basar en el principi de
justícia social i situar el debat sobre les solucions possibles en l'agenda política. Aquest
model hauria de promoure l'autonomia de les persones i protegir-ne la seva dignitat
mitjançant l'exercici de la llibertat, el dret a escollir i la capacitat de decisió de les pròpies
estratègies de supervivència. L'adquisició d'aliments s'hauria de considerar des d'un
paradigma de la intervenció social que impliqui competència i judici de les persones
beneficiàries i situï les persones en un rol actiu d'autogovern, responsable i amb criteris
de compra, més que no pas en el rol passiu de la persona perceptora d'una ajuda(2).
Per avançar vers aquest model més apoderador, es proposa una opció alternativa i
transitòria: la Targeta Moneder d'Impacte Social(3), les principals característiques de la
qual són:

(2) Poppendieck, J. (1994). «Dilemmas of Emergency Food: a Guide for the perplexed». Agriculture and Human Values, Vol, 11 (4), p: 69-76. També de la
mateix autora Poppendiecj, J. (1999). Sweet Charity? Emergency food and the end of entitlement. Penguin Books, London.
(3) Podeu consultar més informació sobre aquesta iniciativa que s'està promovent a les comarques de Barcelona en aquest enllaç:
http://www.diba.cat/web/benestar/targeta-moneder
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1. Mitjançant la targeta moneder les persones poden escollir lliurament els aliments
de la seva preferència en establiments normalitzats de proximitat. La persona que té
assignada aquesta targeta pot anar a qualsevol comerç de forma anònima i es pot
beneficiar de l'aplicació de descomptes en els productes bàsics, fruit dels acords que
es subscriguin amb empreses i comerços d'alimentació.
2. Aquesta targeta l'atorguen els Serveis Socials dels ens locals a persones
vulnerables sense recursos i li assignen una quantitat monetària.
3. Evita l'estigmatització i potencia la normalització de les persones que han de fer ús
d'aquests tipus d'ajuts, que poden escollir.
4. Facilita l'autonomia de la persona, l'autogestió econòmica i la responsabilitat
personal.
5. Facilita l'accés a aliments frescs i, per tant, una alimentació de qualitat, equilibrada
i saludable.
6. Millora la gestió local de les polítiques de distribució d'ajuts econòmics per
l'alimentació.
7. L’ús de la targeta moneder s'ha de vincular al pla de treball individual.
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4. Escenaris de futur possibles(4)
D'entre els escenaris de futur possibles, cal destacar-ne dos: la Renda Garantida de
Ciutadania i la Renda Bàsica Universal. La Renda Garantida de Ciutadania és una
alternativa que ja ha estat tractada en la Comissió de Benestar, Família i Immigració del
Parlament de Catalunya(5). Aquesta proposta fa un pas més enllà del model de distribució
d'aliments en espècie o en diners dels quals s'ha parlat en els apartats anteriors, i
planteja una reflexió general sobre el futur dels sistemes de protecció universals. És una
proposta que pretén la universalització de les prestacions de suport social, les
desmercantilitza i les situa en la línia de construir un nou model social i una societat més
justa.
Un altre escenari possible, que va més enllà de la Renda Garantida de Ciutadania, és el de
la Renda Bàsica Universal. L'Associació Xarxa Renda Bàsica la defineix com «una renda
modesta, però suficient per tal de cobrir les necessitats bàsiques de la vida, que es paga a
cada membre de la societat com un dret, finançada per impostos o per altres mitjans i no
subjecta a cap altra condició que la de ciutadania o residència. La Renda Bàsica hauria
d'estar garantida i l’hauria de percebre tothom a títol individual, independentment
d'altres possibles fonts de renda que es puguin tenir, del fet que es treballi o no i de amb
qui es convisqui»(6). El Basic Income European Network la defineix com «una renda bàsica
incondicionalment garantida a tothom de forma individual, sense comprovacions de
mitjans o voluntat de treballar. És una forma de renda mínima garantida que té tres
característiques principals: 1) la perceben els individus i no les llars; 2) es rep
independentment d'altres recursos que es puguin tenir i 3) es percep sense requerir la
realització de cap treball o de la voluntat d'acceptar-lo, en el cas que aquest sigui ofert»(7).
(4) Per a l'elaboració d'aquest apartat s'ha seguit Arcarons, J.; Boso, A.; Noguera, J.A. i Raventós, D. (2005). La Renda Bàsica de Ciutadania. Una proposta
viable per a Catalunya. Fundació Jaume Bofill. Editorial Mediterrània, Barcelona.
(5) L'abril de 2015, la Comissió de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya va debatre la proposició de llei de la Renda Garantida de
Ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Aquesta iniciativa va ser presentada com a Iniciativa Legislativa Popular per
50 entitats del tercer sector de Catalunya a finals de l'any 2013. La Renda Garantida de Ciutadania està prevista a l'article 24.3 de l'Estatut de Catalunya en
els termes següents: «Les famílies o persones en situació de pobresa tenen dret a acedir a una Renda Garantida Ciutadana que els garanteixi una vida
digna”. Prèviament, a l'any 2013, el grup parlamentari d'ICV-EuiA va presentar una proposició de llei pel procediment ordinari amb la mateixa finalitat, que
no va ser debatuda per l'esmena a la totalitat presentada pel grup parlamentari de CiU, que va comptar amb l'abstenció d'ERC i del PP.
(6) http://www.nodo50.org/redrentabasica/documentos/home.php
(7) Definició que proposa la Basic Income European Network, associació internacional que des de 1986 defensa aquesta proposta - www.basicincome.org
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5. Qüestions obertes
En l'elaboració d'aquest document s'han obert altres interrogants referits al model de
CDA, que no han estat abordats i que es plantegen a continuació:
1. Les transformacions econòmiques i socials que ha provocat la crisi, han generat un
escenari nou en què s'evidencia una situació precaritzada de les persones
treballadores (salari mínim interprofessional i condicions laborals precàries).
2. Un canvi de model de CDA orientat a garantir els drets socials i la dignificació de la
persona que necessita ajuda, podria crear efectes no desitjats. Podria desincentivar
les persones a treballar, en tant que una persona perceptora d'ajuts socials rebria uns
ingressos econòmics semblants als que aconseguiria en el mercat de treball. Al
mateix temps, una situació d'aquestes característiques podria fer augmentar els
prejudicis envers les persones perceptores d'aquests recursos.
3. En la definició d'un nou model s'haurien d'introduir també altres elements de
reflexió, com ara l'eficiència econòmica del recurs, els criteris de temporalitat en la
distribució de les ajudes i una relació de drets i deures a complir pels beneficiaris.
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