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més de 25 anys compartint il·lusions 

La Fundació Casal l'Amic repartirà aliments del Fons Social 
Europeu a les famílies del Centre Obert 

 
Aquesta proposta canvia la lògica de l'entitat per donar suport a famílies que es troben 

per sota del llindar de la pobresa 

La Fundació Casal l'Amic repartirà aquest març aliments bàsics a 21 famílies del 

Centre Obert, provinents del Fons Social Europeu (FSE) i distribuïts mitjançant el Banc 

d'Aliments. Aquesta iniciativa respon a les noves necessitats de les famílies que participen a 

l'entitat. Aquesta acció assistencial es desenvoluparà per fer front a l’empitjorament de les 

condicions de vida que pateixen moltes famílies accentuades per l’actual crisi.   

Aquesta nova acció que desenvoluparà la Fundació Casal l'Amic durant el proper 

dimecres i dijous, 21 i 22 de març, va dirigida a 21 famílies dels barris de Ponent de Tarragona de les 

30 que participen al Centre Obert de la Fundació Casal l'Amic. Aproximadament, un centenar de 

persones membres d'aquestes llars seran les beneficiàries d'un lot d'aliments provinents del Fons 

Social Europeu i distribuït pel Banc d'Aliments.  Aquesta proposta s’ha dut a terme mitjançant un 

procés on les famílies van decidir si volien acollir-se a l’acció, continuant així amb la lògica d’establir 

vincles entre l’entitat i les famílies.  

 La perspectiva de l’entitat és poder desenvolupar com a mínim quatre cops l’any aquest 

suport, tot dependrà de l’arribada d’aliments. Aquestes famílies responen a un perfil de risc social ja 

que actualment tenen uns ingressos baixos, que les situen per sota del llindar de la pobresa. Aquest 

fet ha portat a que una entitat com la Fundació Casal l’Amic, que ha apostat històricament per la 

prevenció i el treball social, hagi decidit assumir la necessitat de desenvolupar estratègies més 

assistencials per a fer arribar aliments de primera necessitat.    

Per aconseguir que totes les famílies tinguin un lot d'aliments bàsics, de productes amb una 

llarga data de caducitat, s'entregaran un total de 954 quilos de menjar. En aquesta nova acció també 

s’ha establert espais de coordinació amb altres entitats i serveis per evitar duplicitats. Aquesta 

novetat de l’entitat és un canvi de lògica que es va aprovar en el darrer Patronat de la Fundació 

Casal l'Amic del 10 de març per donar resposta a les famílies ateses, vinculant el suport a els plans 

de treball socioeducatius en els que participen les famílies. 

Per a més informació, podeu contactar amb Xavier Zaragoza, responsable de comunicació  (608883126). 


