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CRITERIS 
de   BONES

 PRÀCTIQUES

en la  DISTRIBUCIÓ

 D’ALIMENTS

a   PERSONES
en   SITUACIÓ

de  NECESSITAT



L’Església,  des  de  sempre,  ha  mirat 
d’atendre  les  persones  necessitades.  I  és 
que  tenim  en  Jesús  i  el  seu  exemple,  el 
model a seguir.

Ell ens va dir:

“Veniu  beneïts  del  meu  Pare.  Perquè 
tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set, i  
em donàreu beure...” (Mt 25, 34-35).  

A  Lleida,  concretament,  moltes  entitats 
eclesials i parròquies des de fa temps, venim 
distribuint aliments a les persones en estat 
de necessitat.

És  perquè  veiem  que  el  tema  de  la 
distribució  d’aliments  és  un  qüestió  molt 
important, que la Xarxa d’entitats cristianes 
d’acció  caritativa  i  social  de  la  Diòcesi  de 
Lleida,  durant  el  curs  2010-11  vàrem 
endegar una reflexió conjunta que ens ha 
dut  a  proposar  uns  criteris  de  bones 
pràctiques per millorar la manera de dur a 
terme la distribució.

Aquests són els 7 criteris que proposem:

 Acolliment personalitzat  i confidencial (salutació, escolta acti-
va, no jutjar...) són maneres de fer que fan sentir bé la persona 
que rebrà els aliments; no volem ni culpabilitzar, ni que se senti 
inferior...

 Respecte profund  per la dignitat de la persona: 

• la distribució hauria de fer-se en un lloc on la persona pugui 
ser atesa personalment i amb discreció

• assumir  que  té  dret  a  no  voler  algun  dels  aliments  que 
donem, 

• oferir  els  aliments  en bones  condicions  (no  caducats,  amb 
bona presentació... ).

 Gratuïtat : no cercar que les persones ens agraeixin els aliments 
que donem, donat que és de justícia que en tinguin.

Vetllar pel  seguiment i acompanyament  dels usuaris (amb la 
col·laboració  de  les  persones  contractades  i  els  voluntaris  que 
intervenen en l’acció social)

 Promoure llur autonomia  personal i no solament l’assistència.

 Temporalització  de l’ajuda.
Com qualsevol  ajuda,  caldrà  temporalitzar-ne  la  durada,  ja  que 
aquesta ha de permetre una modificació de la situació de l’usuari. 
Això no implica que davant la realitat econòmica que estem vivint, 
no mantinguem en el temps aquesta ajuda.

 Coordinació  amb les altres entitats de la Xarxa d’entitats carita-
tivo-socials,  les  de  la  ciutat  i  amb  els  serveis  socials  de 
l’Ajuntament.
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