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Centre cívic Sant Oleguer
Es destaca com a fet important i innovador que hagi
estat una jornada conduïda per persones usuàries de
l’ajut alimentari i que ha permès escoltar les seves
opinions, sentiments i propostes al respecte.

SOBRE L’AJUT ALIMENTARI

La situació del repartiment d’aliments
Encara que rebem ajuda alimentària, sempre ens hem
de sentir dignes. En alguns espais on es dóna aliments,
hi ha situacions de tracte denigrant cap a les persones
usuàries, han de sentir-se valorades i poder participar.
Els packs són molt poc flexibles i es dóna el mateix a
tothom. Poden sentir-se jutjades si renuncien a alguna
cosa i consideren que tenen dret a fer-ho. Hi ha por a
demanar el que es vol i a dir que no es vol alguns productes i no perdre l’ajut.

Hi ha supermercats que llencen i destrueixen aliments
que es podrien aprofitar, obligar a que ho donin.
Es considera que la societat ha perdut els valors i es
promou el consumisme. Cal garantir el dret a una alimentació sana i equilibrada, tenir en compte la dignitat
de les persones i lluitar contra l’exclusió social, no podem seguir fent el mateix. Ser més solidàries i solidaris
entre nosaltres ja que ens uneix un problema comú.

Com millorar l’ajut alimentaria
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Rebre els productes en funció de les necessitats de les
famílies, poder escollir i decidir amb que vols alimentar-te, amb l’acompanyament necessari, cercant una
responsabilitat compartida entre les usuàries de l’ajut
i les altres (professionals, voluntariat, etc.). Conèixer la
realitat de les persones usuàries, demanant els seus
gustos, què els agrada cuinar, què menja la seva canalla.
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Fer un esforç en sensibilitzar les usuàries perquè s’hi
impliquin i es generi una transformació. Crear espais
per donar veu a les persones participants, recollir-la
i traslladar-la on correspongui. Formar-se i prendre
consciencia de la situació, que les persones que reben
també també poden aportar el que sap en bé de la
col·lectivitat.

Hi ha experiències reeixides i properes on compren en
lloc de rebre i les famílies escullen on comprar (entre
el comerç local). Les famílies compren i Serveis Socials
paguen tiquets; cada família decideix què compra i no
hi ha sobrant. Adaptar l’ajuda a les necessitats de les
persones i no als excedents de la Unió Europea o de
l’Estat, que són els que decideixen què arriba als bancs
d’aliments. Podrien deixar d’invertir aquests diners en
aquests aliments i donar-los directament a les famílies
que ho necessiten perquè comprin aliments.
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Tenir la possibilitat de canviar els productes que no es
volen.
Disposar d’un xec per accedir als productes que es volen
o necessiten.
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De l’ajuda unidireccional a la bidireccional
Defensar el dret a rebre i el deure de donar de nosaltres Serveis socials hauria d’ajudar a que les persones
mateixes. Cercar models on no calen els diners, com ara s’involucrin i donin part del seu temps en ajudar altres
el banc de temps, intercanvi,..
persones, com part del propi programa d’ajuda.
Hem d’empoderar-nos i prescindir d’intermediaris,
Fer assistir a assemblees i reunions perquè siguin conscol·laborant entre nosaltres, perquè la solidaritat genera cients també de la situació d’altres persones. Convidar
canvis.
a implicar-se en organitzacions d’ajuda mútua i adquirir
responsabilitats.

Anar fent passes...
No només fer reunions sinó buscar la col·laboració de
les entitats i el suport de l’Ajuntament. Fer més trobades
com aquesta, fer més sessions i no només es quedi aquí.
No quedar-se a la teoria i passar a la pràctica.

Les persones que rebem ajut alimentari, les que hi
treballem i les que fem voluntariat tenim objectius
comuns: que millori el programa (1r) i que acabi desapareixen (2n).

Que ens veiem està molt bé però l’acció al carrer és la
que força per canviar coses. Combinar la teorització
amb l’acció és important.
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