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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE:  
 
Entitats que actualment estan duent a terme accions per garantir l’alimentació de les persones amb necessitats 
socials a la comarca de l’Alt Camp i que han estat convocades: 
 
� Alcover: 

� Ajuntament Alcover 
� Voluntariat Alcover 
� Associació Morià- Alcover 
� Caritas Alcover 

� Cabra del Camp: 
� Ajuntament de Cabra del Camp 
� Caritas Cabra del Camp 
� Voluntariat Cabra del Camp 
� Voluntariat Mas del Plata 

� Montferri: 
� Ajuntament de Montferri 

� Pla de Santa Maria: 
� Ajuntament El Pla Santa Maria 
� Caritas Pla Santa Maria 
� Voluntariat Pla Santa Maria 

� Puigpelat: 
� Ajuntament Puigpelat 
� Caritas Puigpelat 

� Querol:  
� Ajuntament de Querol 

� Vila-rodona: 
� Caritas Vila-rodona 
� Voluntariat Vila-rodona 
� Ajuntament de Vila-rodona 

� Tercer sector: 
� Creu Roja 
� Banc d’ aliments 
� Caritas Arxiprestat Alt Camp 

 
Finalitat: 
 
Crear un espai de trobada que representi les iniciatives de la comarca creades per a  millorar l’atenció social de 
les persones més vulnerables dels municipis de l’Alt Camp, promovent sinèrgies que enriqueixin la qualitat de 
l’atenció que es prestada a través dels voluntaris i voluntàries autònomes o vinculades a alguna entitat social. 
 
Objectius: 
 

� Donar valor a la tasca de les persones voluntàries. 
� Millorar la qualitat de l’atenció a l’usuari receptor d’ aliments. 
� Oferir espais de formació al voluntariat 
� Elaborar i ampliar  la cartera de serveis destinats a garantir alimentació a l’ Alt Camp 
� Coordinar i promoure campanyes locals o d’altres àmbits que es puguin donar. 
� Donar a conèixer i adequar  els circuïts d’ accés al programa d’ajuts d’alimentació 
� Conèixer que està fent cada entitat i conèixer les experiències d’ altres municipis 
� Donar suport a les persones voluntàries en la seva tasca i en el desenvolupament dels punts de 

distribució als municipis. 
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Planificació 2015 
 

1. Convocatòria i exposició del projecte- 19 de novembre de 2014 
2. Valoració de l’ interès i del punt de partida 
3. Calendari i compromís de treball bimensual 
4. Regularització dels punts locals de distribució 
5. Accions formatives pel voluntariat 
6. Adhesió d’ altres municipis i entitats socials 
7. Adhesions particulars 
8. Difusió del projecte 
9. Commemoració Dia del voluntariat  2015 amb presentació visual de l’ actuació a l’ Alt Camp 

 

 
 
 
 


