
 

Línia d’acció: 1. GESTIÓ D’ALIME�TS 

Descripció: 

Articular les diferents iniciatives de la ciutadania organitzada i institucions en relació a la 

recollida i la donació d’aliments a persones que no disposen dels recursos necessaris per 

cobrir aquesta necessitat bàsica. 

Accions: 

 1.1 Fer un seguiment del projecte de menjador social 

que vol promoure l’ajuntament de Manresa. 

 

1.2. Taula de coordinació de les iniciatives en gestió 

dels aliments a la ciutat de Manresa 

Objectius: 

Donar una resposta que parteix de la 

garantia de dret, superant el concepte 

purament assistencial i de 

beneficència. 

Crear un espai de coordinació i 

treball en xarxa sobre les diferents 

iniciatives que es duen a terme a la 

ciutat en relació a la gestió dels 

aliments. 

Sensibilitzar els proveïdors per 

complir els ítems de sostensibilitat i 

responsabilitat social. 

 

�om de l’acció:  
1.1 Fer un seguiment del projecte de menjador social que vol promoure l’Ajuntament de 

Manresa. 

Descripció: 

Traspassar la informació del projecte de menjador social als agents de la Xarxa d’Inclusió 

Social i alhora ser un pont de connexió entre el projecte de menjador social i l’acció de gestió 

d’aliments per tenir una visió unificada i anar cap a reptes conjunts a nivell de ciutat. 

 

El menjador social vol ser un servei que doni resposta a poder oferir un àpat calent a aquelles 

persones o famílies que per la seva situació d’exclusió social no poden cobrir aquesta 

necessitat. Els destinataris del servei seria aquells col·lectius amb necessitats bàsiques 

d’alimentació derivats per l’Ajuntament o altres entitats socials. 

Tasques: 

 Traspassar la informació del procés del projecte de menjador social als agents que duen a 

terme l’acció 2 d’aquest projecte i a la totalitat de la xarxa. 

Referents de l’acció: 
Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social. 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 2. 

Línea de treball a. 

Principi general 3. 

Línea de treball a. 

Espai de referència:  

L’espai de la Xarxa per la Inclusió Social 

L’espai de planificació interna de l’Ajuntament de Manresa 

 



 

�om de l'acció: 

1.2. Taula de coordinació de les iniciatives en gestió dels aliments a la ciutat de Manresa 

Descripció: 

Davant la situació d’augment de precarització econòmica i risc a situacions d’exclusió de 

famílies de la ciutat i davant la inquietud de la societat organitzada per oferir una resposta 

aquesta problemàtica és veu necessari realitzar una acció promoguda per la Xarxa d’Inclusió 

Social per tal de poder crear un espai de trobada de tots aquests agents per tal de: 

- Conèixer les diferents iniciatives que es realitzen o es volen realitzar a la ciutat. 

- Veure quins són els buits que queden descoberts. 

- Establir objectius comuns per tal d’oferir una resposta global i integral a aquesta 

problemàtica. 

- Valorar la possibilitat de realitzar un projecte comú entre totes les institucions i buscar 

possibles fonts de finançament. 

 

Tasques: 

Detecció de les diferents institucions que realitzen accions o volen realitzar accions en relació 

la gestió d’aliments. 

Convocar una trobada entre tots els agents. 

Extreure objectius comuns entre tots els agents. 

Consens de la possibilitat d’oferir una actuació conjunta i integral entre les diferents 

institucions. 

Referents de l'acció: 

Creu Roja Manresa 

Oficina Tècnica del Pla d’Inclusió Social. 

Principis generals i línies de treball: 

Principi general 2. 

Línea de treball a. 

Espai de referència: 

L’espai de Xarxa per la Inclusió Social. 

 


