
 

CANVIS DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS 

Santa Cristina d’Aro, febrer 2013. 

El mes de febrer de l’any 2013, es signa conveni amb l’Agrupació de Parròquies de la 

Vall d’Aro perquè realitzin la gestió dels voluntaris i el repartiment dels aliments.  

La titularitat del servei continua essent municipal i les valoracions es continuen realitzant des de 

l’àrea de serveis socials. 

S’introdueixen canvis: 

- Enlloc de rebre un pack d’aliments tancat, a les persones beneficiaries se’ls assigna una 

puntuació (en funció dels membres de la unitat familiar que són) que poden canviar 

pels aliments que hi ha al servei. 

 

- El calendari d’entrega d’aliments serà per un màxim de quatre mesos amb un 

repartiment mensual. Passat aquests mesos es podrà tornar a renovar la sol·licitud a 

serveis socials si es continuen reunint els requisits per obtenir l’ajut. 

 

- La persona beneficiària pagarà 1€ per cada recollida d’aliments a excepció que no hi 

hagi ingressos en el nucli familiar, en aquest cas no pagaran. Aquests diners seran 

recollits per l’Agrupació de Parròquies. Serviran pel bon funcionament del servei i 

per oferir cursos de formació (economia domèstica, cursos de receptes...) a les persones 

beneficiaries del servei.  

 

- En cas de dues faltes el dia de la recollida d’aliments sense justificar, l’ajut quedarà 

suspès automàticament i caldrà tornar a fer la sol·licitud novament passat un mes de la 

suspensió. 

Els canvis van ser molt ben rebuts pels usuaris del servei.  

 

Santa Cristina d’Aro, gener 2015 

El mes de gener de 2015, s’introdueixen nous canvis atès que arriben aliments frescos 

procedents del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya:  

- S’afegeix un dia recollida mensual per recollir aliments frescos (fruita i verdura). 

Per tant, mensualment hi ha dos dies de recollida, el que hi havia establert i un 

altre de frescos.  

 

- S’acorda incrementar la puntuació per número de membres de la unitat familiar.  

Els canvis van ser molt ben  rebuts pels usuaris del servei.  

 


