Què és el

?

El Magatzem d’Aliments Solidaris és un servei de titularitat
municipal, adscrit a la Regidoria d’Acció Social, en el qual
participa també Creu Roja Urgell a través d’un conveni renovable
anualment.
L’objectiu del projecte és oferir un suport alimentari a les
famílies del municipi amb problemes econòmics severs, al mateix
temps que lluita contra el malbaratament alimentari i promou
l’aprofitament d’aliments.

D’on provenen els aliments?
Els aliments i productes que arriben al Magatzem d’Aliments
Solidaris provenen principalment de:
 plans anuals d’ajuda alimentària de la Unió Europea
 aportacions del Banc d’Aliments de Lleida (fruita i
hortalisses i altres productes d’estoc)
 recaptes a la ciutat

(Gran Recapte i Recapte de

Primavera)
 donacions de comerços i establiments targarins
 donacions de particulars i entitats.
A més, la Regidoria d’Acció Social hi destina una partida
pressupostària amb la qual es compren aliments quan
s’exhaureixen les existències d’algun producte bàsic.

Qui hi pot accedir?
Per poder ser beneficiari/ària d’aquest servei, cal dirigir-se als
Serveis Bàsics d’Atenció Social Primària, que faran una valoració
prèvia de cada cas en concret abans de ser atorgat l’ajut
d’aliments.
El Magatzem d’Aliments Solidaris de Tàrrega, ofereix lots
d’aliments a una mitja de 130 famílies del municipi cada mes
(unes 500 persones).

Com hi puc col·laborar?
Empreses i comerços
 Donacions periòdiques de productes concrets
 Donació de minves: excedents alimentaris aptes per al
consum però que, per diversos motius (data de caducitat
pròxima, embolcalls malmesos...), ja no són adequats per a
la seva venda al públic .
 Donacions puntuals

Particulars
 Donacions puntuals
 Participació als Recaptes a la ciutat:
- fent donacions
- col·laborant com a voluntari/ària

Contacta amb el
608609508 (Joana)
alimentssolidaris@tarrega.cat

973500679 (Toni)
tarrega@creuroja.org
@MAStarrega

facebook.com/MAStarrega

Col·laboradors:

*També rebem col·laboracions puntuals d’altres empreses i entitats, i
aliments que aporten els ciutadans de Tàrrega a través dels recaptes.
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