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Programa per a la recuperació d’aliments frescos 

per a persones sense recursos econòmics a Reus 
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L’Ajuntament de Reus demana la implicació de la ciutadania per tal de 
continuar garantint l’alimentació dels infants i les seves famílies 
 
Objectiu del programa: 
 
L’objectiu del programa és recuperar els aliments que encara són aptes pel consum humà, 
fer el seu triatge en un centre especial de treball i la distribució posterior a les persones 
amb pocs recursos econòmics. D’aquesta manera, s’aporta aliments frescos a aquestes 
persones,  es minimitza la generació de residus i es dóna feina a persones amb discapacitat.  
 
Origen del programa: 
 
Aquest programa té l’origen en un projecte que l'Anna Puigdomènech i el Jordi Baldirà van 
treballar durant dos anys en el marc d'un màster en MBA (gestió i direcció d'empreses) de 
la Universitat Rovira i Virgili.  
 
Lideratge i finançament: 
 
La implementació d'aquest programa és a càrrec l'Àrea de Benestar Social de 
l'Ajuntament de Reus amb la implicació directa de la Fundació Banc dels Aliments, del 
Taller Baix Camp i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 
 
El programa ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses entitats públiques i 
privades que han participat en el seu finançament: Premi Integra BBVA, Agència de Residus 
de la Generalitat, Diputació de Tarragona, Fundació Pere Mata, Fundació Privada Reddis, 
Rotary Reus, Cargill i el propi Ajuntament. 
 
Els aliments són distribuïts a través de la Xarxa de distribució d’aliments impulsada i 
coordinada pel  Pla Local d’Inclusió Social de l’Àrea de Benestar Social (PLIS). 
 
 
Balanç del primer any de funcionament del Programa 
 
El 27 d’agost de 2012, Reus va iniciar la implementació del projecte de recuperació 
d’aliments frescos per a persones sense recursos econòmics a la ciutat. En total, s’han 
recuperat, fins al  31 d’agost de 2013, 137.431 kg d’aliments frescos, que s’han fet arribar 
aproximadament a 890 famílies de la ciutat, que representen unes 3.560 persones, a 
través de les diferents entitats distribuïdores. El balanç, per tant, és positiu. Per això, ara, el 
repte principal del programa és aconseguir la implicació de més establiments alimentaris, 
per tal que el número d'aliments frescos repartits augmenti. 
 
El desenvolupament d’aquest projecte innovador, que s’emmarca en l’actual context 
de crisi econòmica, i el balanç positiu d’aquest primer any de funcionament situa 
Reus com a ciutat capdavantera en l’àmbit de la gestió alimentària responsable.  

Ara, per tal que aquest Programa continuï sent un èxit, l’Ajuntament de Reus 
demana als ciutadans que s’impliquin i que com a consumidors triïn aquells 
establiments que hi col·laboren, els quals disposen d’un adhesiu a la porta, distintiu 
d’aquesta col·laboració.  
 
Eficiència del Programa  

El programa en aquest primer any de funcionament ha recuperat un total de 
137.431 Kg . 
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Si el quilo d’aliment recuperat hagués estat comprat a preu de mercat, el cost 
aproximat hauria estat de 1,38 euros/kg.  

Tot i tenir present que les despeses totals d’un any de funcionament del Programa 
han estat d’uns 60.000 euros, el preu Kg d’aliment recuperat ha estat de 0,44 
euros/kg., la qual cosa suposa un  estalvi econòmic de 0,94 euros/kg i el que 
representa un estalvi total de 129.654,78 euros.  

Si extrapolem les dades del mes de maig, que ha estat un mes en què es va 
recuperar una quantitat d’aliments mitjana i en què ja participaven tots els 
establiments adherits en aquest moment, es pot preveure quina serà la tendència 
de l'any que ve. Amb aquestes dades, el preu Kg d'aliments recuperat hauria estat 
de 0,37 euros/kg., la qual cosa suposaria un estalvi econòmic de 1,01euros/kg i 
representaria un estalvi total de 147.465 euros.  

Amb aquestes xifres, queda demostrada la rendibilitat econòmica d’aquest 
Programa, ja que tot i que aquest procés de recuperació de producte fresc i gestió 
alimentària responsable té unes despeses fixes (personal, mitjans tècnics, 
instal·lacions, etc.) és més rentable que comprar els aliments per oferir-los a 
aquestes famílies.  

 
 
 
 
 
Descripció general 
 
Els establiments alimentaris i el Mercat del Camp ofereixen els aliments frescos que són 
retirats del circuit comercial;  el Taller Baix Camp recull aquests aliments frescos i en fa la 
tria;  les entitats socials de la ciutat que formen part de la Xarxa de distribució d'aliments, 
distribueixen aquests aliments entre les famílies sense recursos econòmics. 
 
Fases del procés: recollida, triatge i distribució dels aliments frescos 
 
 

CENTRES DE RECOLLIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

PROCÉS 
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GERMANS CRUSELLS 

 
 

PARADES COL·LABORADORES DEL 
MERCAT DEL CAMP  

 
 
 
 
 
 
 
Les parades del Mercat del Camp que 
col·laboren amb la donació de fruita i 
verdura. 

Hermanos Fernández López  
Fruites Cambrils  
Frutas Hermanos López-Sánchez Vilaseca  
Recio Fruits 
Fruites Ayxendri 
Fruites Pàmies 
Domènech Esteve Butillé Ferré 
Frutas Xatrux 
Fruites Cabré 
Josep Martorell Reig 
J. Salvadó 
Fruites Civit  
Lluís Civit Ramon  
Carlos Valdepeñas Brea 
Fruites Mas 
Bernat Fruits  
Albert Cabré Mulet  
Fruites López Cosita Buena  

 

RECOLLIDA, TRIATGE I DISTRIBUCIÓ DELS ALIMENTS 
FRESCOS  

El Taller Baix Camp, una entitat sense ànim de lucre amb seu 
a Reus que actua per a totes les persones adultes amb 
discapacitat intel·lectual i les seves famílies, s'encarrega de fer 
la recollida dels aliments frescos als supermercats i al Mercat 
del Camp, la tria i la classificació a les instal·lacions ubicades 
al Taller Baix Camp i la distribució a les entitats de la xarxa de 
distribució. Actualment hi ha quatre treballadors dedicats a 
aquest programa, que han rebut formació per part de l'Agència 
de Salut Pública de Catalunya.  
Més enllà d’aquesta formació específica destinada als 
treballadors del Taller Baix Camp, tot el procés compta amb la 
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cooperació de l'Agència de Salut Pública de Catalunya pel que 
fa a la seguretat alimentària i al manteniment, en tot moment, 
de la cadena de fred. 
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CENTRES DE DISTRIBUCIÓ I BENEFICIARIS 
DEL PROGRAMA 

 

La Xarxa de distribució d’aliments és un 
projecte de ciutat impulsat pel Pla Local 
d’Inclusió Social de l’Àrea de Benestar 
Social (PLIS), que consisteix en el treball en 
xarxa entre l’Administració local i les entitats 
socials per tal de donar cobertura a les 
necessitats bàsiques de les persones i la seva 
promoció social. 
La Xarxa d’aliments permet coordinar, a 
través d’un aplicatiu informàtic, les dades 
sobre les persones i famílies que reben 
ajudes d’aliments de què disposen les 
entitats i els Serveis Socials de l’Ajuntament.  

La gestió coordinada dels recursos 
alimentaris entre les entitats i el sector públic 
afavoreix una prestació més eficaç d’aquesta 
ajuda. 

Fins ara, aquesta Xarxa de distribució 
d’aliments només oferia aliments secs. 
Ara, amb aquest programa, també 
subministra producte fresc. D’aquesta 
manera es completa i millora la piràmide 
nutricional i les necessitats alimentàries de 
les persones beneficiàries. 

Càritas: 8 pàrroquies  
 
Banc d’Aliments de la Comarques de 
Tarragona 
 
Societat de Sant Vicenç de Paül 
 
Fundació Mossèn Frederic Bara 
 
Centre d’Ajuda al Pres i al Necessitat 
 
Església Evangèlica Rios de Vida 
 
Associació Cultural Amistad y Raíces 
 
Creu Roja 
 
Agència Adventista para el Desarrollo y 
Recursos Asistenciales (ADRA) 
 
Església Evangèlica Pentacostal 
Missionera 
 

TALLERS DE CUINA 
Al llarg d’aquest primer any de funcionament 
del Programa, el Pla Local Inclusió Social 
(PLIS) amb la col·laboració de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya, ha organitzat 
diversos tallers de cuina.  
Objectiu general: evitar el malbaratament. 
Dirigit a: 
Personal voluntari dels centres distribuïdors i 
famílies beneficiàries. 
Contingut:  
• Elaboració de receptes per l’aprofitament 

del menjar. 
• Conservació i manipulació dels aliments 

frescos de curta durada. 
• Dieta saludable i equilibrada. 
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ALIMENTS FRESCOS BEN CONSERVATS I APTES PER AL 
CONSUM: COOPERACIÓ DE L’AGÈNCIA DE SALUT 
PÚBLICA DE CATALUNYA 

Tot aquest procés compta amb la cooperació de l’Agència 
de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) pel que fa a la 
seguretat alimentària. L’ASPCAT té com a finalitat 
aconseguir el màxim grau de seguretat alimentària a 
Catalunya. 
Un dels objectius d’aquest  programa és tenir molta cura 
que els aliments frescos que s’ofereixen als beneficiaris 
estiguin en bon estat i siguin aptes per al  consum humà. 
No es lliura cap aliment caducat. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Actualment hi ha 12 establiments que donen aliments i l’objectiu és que se sumin 
més establiments ubicats a la ciutat:  

Establiment Incorporació al 
Programa 

Kg recuperats setembre 
2012-agost 2013 

Percentatge 

MERCAT DEL CAMP Setembre 2012 99.030 57,01% 
CAN VICENÇ Març 2013  29.343 16,89% 
BON PREU Setembre 2012 10.811 6,22% 
CARREFOUR Setembre 2012 7.424 4,27% 
SUMA Desembre 2012 5.089 2,93% 
SIMPLY Octubre 2012 4.955 2,85% 
GERMANS CRUSELLS Març 2013 4.336 2,50% 
CAPRABO Abril 2013 4.956 2,49% 
CONSUM Novembre 2012 3.215 1,85% 
CRUSVI Maig 2013 2.616 1,51% 
LIDL Juny 2013 1.381 0,79% 
KOMKAL Abril 2013   501 0,29% 
BANC ALIMENTS Desembre 2012 59 0,03% 

TOTAL RECOLLIT  173.715 100% 
RECUPERAT  137.431  

 
Els tipus d’aliments recuperats han estat els següents: 
 
Tipus aliment recuperat Kg setembre 2012 -

agost 2013  
Percentatge   

VERDURA 62,310 45.34% 
FRUITA 25,395 18.48% 
ALIMENT ANIMAL 19,226 13.99% 
FLECA 11,802 8.59% 
CARNICS 7,014 5.10% 
ALTRES ALIMENTS 6,317 4.60% 
LACTICS 4,998 3.64% 
OUS 369 0.27% 
TOTAL 137,431 100.00% 
 
 

RESULTATS (en quilograms) de setembre de 2012 a juny de 2013 
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Gràfic dels percentatges de tipus d’aliments recuperats: 
 

 

 
 

Previsions i reptes de futur 

La previsió per al proper any és continuar treballant per a què més establiments 
alimentaris presents a la ciutat s’interessin per el projecte i s’hi sumin, per tal que 
totes les famílies de Reus que ho necessiten estiguin alimentades adequadament. 
Per això, és important que la ciutadania exerceixi la seva responsabilitat com a 
consumidora i alhora de comprar triï els establiments col·laboradors amb aquest 
Programa. De la mateixa manera, que l’Ajuntament de Reus ha aplicat una reducció 
del 10% en el preu públic que correspon al servei de recollida de residus comercial 
als establiments que participen en el Programa. 

Pel que fa a la gestió d’aquest Programa, s’estan fent canvis en l’aplicació 
informàtica amb l’objectiu de millorar en termes d’equitat i transparència: seguiment 
del tipus d’aliments rebuts i que es poden oferir, detalls de la situació de les famílies 
beneficiaries, noves línies de recaptació d’aliments, etc.  

També es preveu continuar amb la formació de totes les persones que formen part 
d’aquest Programa. 

A més a més, des del mes de juliol, l’Ajuntament de Reus ha engegat un nou 
projecte en l’àmbit de la gestió alimentària responsable que se suma a aquest 
Programa. L’Àrea de Benestar Social ha facilitat un acord entre diverses empreses de 
càtering i Càritas. Aquestes empreses donen els menús excedents aptes per al 
consum humà al menjador social de Reus, gestionat per aquesta entitat, per poder-
los oferir a persones amb dificultats econòmiques greus. Fins ara s’han adherit a 
aquesta proposta dues empreses de càtering, que ofereixen uns 25 menús diaris. 

Durant aquest primer any s’han rebut visites d’altres administracions públiques i 
entitats que volen innovar en l’àmbit de la gestió alimentària per conèixer el 
funcionament d’aquest programa. Per això, és un repte continuar sent considerat un 
bon exemple de bones pràctiques de l’administració local i una experiència puntera 
a Catalunya. 


