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“Tocar al niño es tocar el punto más delicado y vital, donde todo puede 
decidirse y renovarse, donde todo está lleno de vida, donde se hallan 

encerrados los secretos del alma, por ahí se elabora la educación del hombre 
del mañana.”  
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1. INTRODUCCIÓ 

 

La temàtica en el que està basat el nostre treball, és sobre els menjadors socials i tot el que                   

l’envolta. A través de la recerca i la investigació, analitzarem les funcions que realitzen i com                

ho porten a terme, també ens fixarem en diferents experiències que s’han aplicat a altres               

llocs de Barcelona i han portat un punt de vista diferent a l’hora de portar a terme nous                  

projectes. 

 

Treballem al voltant de dues preguntes: 

-    Actualment, està coberta la demanda d’aquest servei? 

- Els menjadors socials estigmatitzen a les persones? Si és així, quines alternatives d’èxit              

hi ha per reduir aquesta estigmatització? 

  

Hem escollit aquest tema, ja que pensem que una gran part de la nostra societat desconeix                

el concepte de menjadors socials. Pot ser que el nom sigui escoltat per gairebé tothom, però                

les activitats, els recursos i les oportunitats que ofereixen aquestes institucions a persones             

més vulnerables no s’ha donat a conèixer suficient. Per aquest motiu ens hem volgut centrar               

en aquest tema i aprofundir per extreure la màxima informació i plantejar-nos reptes, els              

quals esperem que en un futur s’hagin treballat, millorat i desenvolupat cap a millor. 

 

Actualment, vivim dins d’un sistema amb molta desigualtat social. El nou model de             

creixement econòmic no resol els problemes de desigualtat social i econòmica, al contrari, el              

que provoca és un greu desequilibri socioeconòmic. Estem vivint un nou tipus de pobresa,              

donat que, la pobresa no només afecta els països subdesenvolupats, sinó, que l’avanç del              

desenvolupament econòmic també afecta els països industrialitzats, i les polítiques          

neoliberals són en gran part responsables. Per tant, estaríem parlant de tot aquest col·lectiu              

anomenat “quart món”, el qual es denomina així a totes aquelles persones que tenen              

mancances d’algun tipus, són marginades i estigmatitzats per la societat, fins al punt de ser               

exclosos socialment d’una realitat plena d’abundància econòmica o països desenvolupats          

com el nostre.  

 

Realment, no som conscients de la quantitat de persones que viuen en situacions molt              

precàries, com viuen i moren aproximadament 1.000 milions de persones que sobreviuen            

amb menys d’un euro al dia en situacions de pobresa extrema (informació obtinguda de              

Mans Unides) i com més de la meitat de la població té problemes per arribar a final de més i                    

poder-se cobrir les necessitats bàsiques. És per això, que ens indigna que una necessitat tan               

bàsica com és l’alimentació, actualment no estigui coberta a tots per igual. Per totes              

aquestes raons, a més d’investigar, fer recerca i preguntar-nos sobre una possible millorar,             

hem volgut fer un vídeo que mostri més clarament aquest àmbit i pugui arribar a la població                 

i consciencia sobre aquesta problemàtica existent.  
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2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

2.1 MENJADORS SOCIALS 

 

Segons la diputació de Barcelona, en el document de “Manual de gestió de menjadors 

socials” (2014), defineix aquest àmbit com:  

 

“Els menjadors socials són serveis que proporciona, de forma temporal, àpats           

elaborats a persones i famílies amb greus necessitats socials i que necessiten ajuda             

per a la subsistència”.(2014)  1

 

2.2 DESTINATARIS 

 

El perfil de persones destinatàries del servei són persones majors d’edat i infants que es 

troben amb una situació d’exclusió social.  

 

Entenem per exclusió social tota aquella persona amb desavantatges econòmics,          

professionals, polítics o d’estatus social, causats per la dificultat d’integrar-se a la societat.  

Són persones que majoritàriament viuen en condicions d’habitatge molt precàries, com per            

exemple persones sense accés a cuina, sense subministres o directament persones que han             

quedat sense sostre. A més a més, acostumen a ser persones que viuen soles o aïllades amb                 

dèficits importants a nivell d’hàbits o possibilitats d’higiene personal o fins i tot trobem              

sovint problemàtiques de salut mental, addiccions d’alcohol o altres substàncies addictives i            

a les que es vol donar una inclusió social, que pot oferir el menjador social. 

 

Segons l’Ajuntament de Barcelona, els serveis de menjadors s’adreça a:  

- Persones que viuen en habitatges sense condicions per cuinar, o que requereixen un             

seguiment dels hàbits d’alimentació 

- Persones sense ingressos que cobren pensions mínimes i no poden cobrir les            

necessitats bàsiques.  

- Persones sense sostre. 

- Tenir més de 18 anys o estar legalment emancipat i no disposar d’ingressos              

suficients. 

 

Les condicions d’accés:  

- Derivació des de serveis socials bàsics de territori bé dels serveis socials bàsics de              

sense sostre o entitats socials de la ciutat.  

- Tenir més de 18 anys, no disposar d’ingressos suficients, acceptar el seguiment dels             

serveis socials.  

 

1 Serveis d'Acció Social, Àrea d'atenció a les persones i diputació de Barcelona. (2014). Manual de 
gestió de menjadors socials. Barcelona: Col·lectiu d’Analistes Socials. 
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2.3 FUNCIONS I SERVEIS 

 

Hi ha molts elements que diferencien els menjadors socials, això dóna lloc a què no hi hagi                 

un model general característic del servei. Un d’aquests elements és el finançament, hi ha              

menjadors socials regits per entitats i altres de municipals. 

 

Els primers poden estar formats per entitats sense ànim de lucre, o bé laiques o bé                

religioses, i l’accés és lliure i sense cap restricció.  

 

Els municipals, per altra banda, depenen dels serveis socials de la comunitat autònoma o de               

l’ajuntament. Per accedir a aquest servei sí que és necessari presentar un carnet on figuri               

que la persona complexi amb els requisits bàsics necessaris: 

- Ser major de 18 anys. 

- Disposar d’ingressos inferiors als de la Renda de Garantia d’Ingressos 

- Acceptar les normes de funcionament del menjador. 

 

Com hem dit anteriorment no tots els menjadors socials es regeixen per una estructura i uns                

serveis iguals. Hi ha que ofereixen exclusivament dinar preparat, però en la majoria de casos               

també integren altres serveis com dutxa, rober, bugaderia, lectura, cerca d’allotjament,           

cerca de feina, formació, dinamització social, supervisió mèdica, etc. 

 

La implicació de les persones usuàries del servei també és un altre punt diferenciador. Hi ha                

menjadors on la persona usuària té un rol passiu, que únicament es fa beneficiària del servei                

i té la responsabilitat de respectar les normes de comportament. Per altra banda, trobem              

menjadors socials on la persona beneficiària assumeix el 100% de la gestió del servei i               

funcionen com a cooperatives, aquests casos estarien lligats a moviments socials alternatius            

i es parlaria més aviat de cuines comunitàries. I per últim, hi ha menjadors socials que                

intenten implicar a la persona usuària a través de tasques similars a les del voluntariat. 

 

El pla de treball que ofereixen els menjadors socials a les persones usuàries també és               

diferent segons el menjador on et trobis. N’hi ha que inclouen treball social directe amb la                

persona, ja sigui amb la promoció personal, la millora d’hàbits o la realització d’activitats              

socials o formatives. I altres que es vinculen a projectes de l’entorn, com per exemple, horts                

comunitaris, projectes formatius o voluntariat, per tal de complementar el treball amb la             

persona beneficiària. 

 

La modalitat de cuina és l’últim tret diferenciador que trobem. Hi ha menjadors socials que               

es proveeixen de cuines externes i d’altres que tenen cuina pròpia. Alguns ofereixen menús              

complets mentre que d’altres reparteixen entrepans o un sol plat. Normalment tots els             

menjadors obren al migdia, és per això, que també ofereixen l’oportunitat d’agafar àpats             

per emportar per cobrir el sopar. En general, tots els menjadors socials tenen menús              
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especials per persones amb al·lèrgies, diabetis o altres problemes digestius, o per persones             

que per raons religioses no mengen determinats aliments. 

 

2.4 ALTERNATIVES DELS MENJADORS SOCIALS  2

A part dels menjadors socials, hi ha altres maneres per cobrir aquesta necessitat existent. 

1. Per una banda trobem el model de menjar preparat, on es troben els menjadors              

socials, i a més altres serveis com restaurants socials, càtering per emportar i a              

domicili i àpats en altres establiments socials. 

2. Després trobem el menjar no preparat, amb els supermercats socials i els lots             

alimentaris. 

3. I l’altra opció és les prestacions econòmiques, amb els xecs alimentaris i les beques              

de menjadors.  

. 

 

2 Adaptació del capítol 5.2.1. Tipologies de serveis i prestacions, de la recerca “Àrea d’atenció a les 
persones (2014), Anàlisi dels serveis d’allotjament i alimentació d’urgència. Recomanacions per a la 
seva cobertura des del món local, Diputació de Barcelona”. 
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Tot i així, el més present i utilitzat per la societat és els menjadors socials i els lots                  

alimentaris (Càrites). 

Malgrat tot el ventall de recursos d’urgència descrits, es destaquen alguns dèficits i             

problemàtiques en la cobertura actual de les necessitats alimentàries:  

● Cap d’aquests recursos és per si mateix suficient per cobrir les necessitats            

alimentàries de manera satisfactòria: els bancs d’aliments no aporten aliment fresc,           

els menjadors socials i en alguns casos el càtering a domicili no cobreixen els caps de                

setmana, tots els recursos acostumen a tenir llistes d’espera i períodes de suspensió             

de la prestació, etc. 

● Especialment en el cas dels lots d’aliments, com a prestació més habitual, a més de               

la manca d’aliment fresc, es considera que cal aconseguir una major diversificació de             

proveïdors que permeti una major varietat d’aliments. 

● Molts municipis estan centralitzant els llistats de persones usuàries dels diferents           

bancs d’aliments que operen a la ciutat per evitar duplicitats (famílies que reben             

aliments de diversos bancs). Tot i així, està costant adherir totes les entitats a              

aquestes iniciatives de centralització de dades. 

● Als menjadors socials s’estan derivant persones amb problemàtiques de salut mental           

i/o persones que presenten addiccions i alcoholisme que requeririen un servei           

especialitzat amb teràpia. La manca de places en aquests centres fa que es derivin a               

altres serveis disponibles com els menjadors socials. 

● La cobertura de les necessitats alimentàries hauria de tenir en compte la cobertura             

dels subministres a les llars (aigua, gas, electricitat). La manca de subministres fa més              

necessaris els serveis de menjar preparat. 

● Els ajuts econòmics per la compra d’aliments comporten una tasca de control dels             

tiquets de compra. Això obliga a serveis socials a fer una tasca molt fiscalitzadora,              

que en alguns casos s’està substituint per l’acompanyament de la treballadora           

familiar a l’hora de comprar o l’establiment d’acords amb els supermercats per            

confeccionar cistelles bàsiques d’aliments. 
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3. PROCÉS REALITZAT 

❖ Són els menjadors socials institucions que estigmatitzen a les persones? 

❖ És realment una solució fàcil i definitiva o és només un “parche” ? 

❖ Està coberta la demanda dels menjadors socials? 

 

Arran d’aquests interrogants que ens sorgeixen sobre els menjadors socials i el seu             

funcionament hem pogut desenvolupar la tasca de donar resposta al que pensem que són              

per nosaltres els principals reptes. 

Comencem buscant informació a internet per saber més i tenir més coneixement sobre els              

menjadors socials. Ens interessem per la història d’aquests serveis, és a dir, que són els               

menjadors socials, a qui va dirigit i quins són els requisits per poder accedir a aquests                

serveis. 

 

També fem recerca per conèixer una mica la situació actual de la població catalana, quin és                

el risc de pobresa que existeix i quin és el perfil d’aquestes persones que acudeixen a                

aquests serveis. 

 

Teresa Villoro, presidenta de la fundació Canpedró (Barcelona), entitat sense ànim de lucre             

fundada el 13 de desembre de 1994, va ser la persona amb qui vam contactar per tal de                  

poder fer una entrevista i saber més del funcionament dels menjadors socials i així poder               

contestar als reptes exposats. 

 

Teresa ens obre les portes de “casa seva” (Canpedró) una tarda de Desembre i, durant la                

seva jornada laboral, ens ofereix una estona per contestar un llistat de preguntes que ens               

interessava saber per poder desenvolupar el treball i així contestar als reptes exposats. 

Durant l’entrevista més enllà de limitar-se a contestar les preguntes també vam tenir el              

plaer de poder compartir reflexions sobre el tema. 

Finalitzada l’entrevista la Teresa ens va ensenyar totes les instal·lacions del centre,            

acomiadant-se i a la vegada convidant-nos a formar part de la fundació Canpedró com              

voluntaris. 

 

Les preguntes que destaquem de l’entrevista són: 

● Quin són els objectius principals dels menjadors socials? 

● Quin és el perfil de persones que venen al menjador? Arran de la crisis aquest perfil                

ha cambiat? 

● Com se sent la gent que ve per primer cop al menjador?  

● Treballeu amb altres institucions? 

● Creus que els menjadors socials és una bona solució per a la societat o és un                

“parxe”? 

● Actualment està coberta la demanda dels menjadors socials? 
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● A part dels menjadors coneixes altres alternatives que cobreixin les necessitats de les             

persones més vulnerables? 

 

Un cop recollida la informació necessària i amb la col·laboració de la professional vam fer un                

vídeo per tal d’explicar més clarament l’àmbit dels menjadors socials i així poder arribar a la                

població i conscienciar a la gent sobre la problemàtica existent i així donar resposta als               

reptes plantejats per part del grup.  

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

L'indret que anomenaven com un simple menjador social, resulta ser, segons la seva             

fundadora, un centre de serveis anomenat Canpadró, que ofereix a les persones un             

acompanyament social i emocional durant un període de temps determinat, fins que la             

persona és capaç de tirar endavant per ella mateixa. Segons la seva fundadora, el plat a                

taula és el de menys, únicament serveix que per començar a crear un vincle individual amb                

aquelles persones amb un conjunt de necessitats personals que van molt més enllà d'un              

simple plat d'espaguetis. A través del servei de menjador, la fundació comença a treballar              

entorn de totes aquelles mancances o problemes que fan que l'individu en qüestió es trobi               

en aquella situació de precarietat i li impedeixin desenvolupar-se satisfactòriament en la            

societat. 

 

Un element molt potent que hem apreciat i que és el fil conductor de tota la metodologia                 

emprada en el centre, és el tracte humanitari que es proporciona a cadascuna de les               

persones que atenen, individus que per qualsevol circumstància han sigut rebutjades o            

excloses per la societat, i en aquell centre troben un espai on se’ls escolta, se’ls valora, i                 

sobretot se’ls ajuda perquè puguin desenvolupar al màxim la seva autonomia i els seus              

projectes vitals. 

 

Un altre de les idees força que han sorgit través de la coneixença del centre de serveis                 

Canpadró, és la similitud entre el concepte d’acompanyament que ofereixen en aquesta            

institució, i el concepte d’acompanyament utilitzat en la tasca socioeducativa dels           

educadors socials. Respectar, acceptar, creure en les seves possibilitats, ajudar a           

desenvolupar les pròpies capacitats, creure en les potencialitats de les persones,           

escoltar-los, aconsellar-los, ajudar-los a l’hora d’intervenir amb les institucions, etc. Totes           

aquestes funcions i moltes altres, formen part del concepte d’acompanyament que s’utilitza            

dins la disciplina de l’educació social, i que a la vegada coincideixen amb les que es duen a                  

terme dins d’aquest centre de serveis. Per aquest motiu, després de conèixer el centre, vam               

trobar un paral·lelisme molt clar entre les funcions i objectius de la Fundació Canpadró, i les                

finalitats de les pràctiques educatives dels educadors socials. 
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Després de l’entrevista amb la Teresa Villoro i la seva explicació del funcionament i la               

metodologia emprada pel centre, podem respondre a les tres preguntes principals que ens             

plantejàvem a l’inici del treball. 

 

1. Són els menjadors socials institucions que estigmatitzen a les persones? 

2. És realment una solució fàcil i definitiva o és només un “parche” ? 

3. Està coberta la demanda dels menjadors socials? 

 

1. Com bé hem dit, no tots els menjadors socials funcionen de la mateixa manera, però en                 

relació al centre de serveis Canpadró, podem afirmar que no és una institució que              

estigmatitza a les persones pel simple fet de necessitar una ajuda alimentària, sinó tot el               

contrari. És una institució inclusiva que treballa els 365 dies de l’any, que a partir dels                

problemes i dificultats que presenten les persones, busquen la manera d’oferir oportunitats            

per tal de potenciar al màxim l’autonomia de cadascú, per tal de què puguin viure               

dignament a través de les seves pròpies capacitats. Això no vol dir que totes les institucions                

siguin així. Com a qualsevol lloc, hi ha de tot.  

 

2. Abans de començar el treball, els membres del nostre grup ens pensàvem que els               

menjadors socials eren un “parche” momentani a una necessitat biològica, i que no             

representava una alternativa eficaç a l’hora d’ajudar a les persones o a integrar-les a la               

societat. Però actualment podem afirmar que aquest tipus d’institucions anomenades          

Centres de Serveis, cobreixen totes aquelles necessitats bàsiques que estan al seu abast, i              

ofereixen una gran quantitat de serveis amb l’objectiu de què aquella persona sigui capaç              

d’agafar les rendes de la seva vida i construeixi el seu projecte vital. Com bé hem dit                 

anteriorment, el servei menjador és el primer contacte amb els usuaris del centre per a               

treballar en tots aquells factors que han empès a la persona a viure en una situació de                 

precarietat. A partir de l’anàlisi de la situació, es comencen a engegar propostes, tallers i               

activitats per posar solució als problemes i necessitats de cadascú.  

  
3. Segons la Teresa Villoro, afirma que l’oferta de menjadors socials cobreix            

satisfactòriament la demanda que hi ha entorn aquest servei. Però a la vegada fa una crítica                

a aquells menjadors socials clàssics que atenen 500 dinars diaris, on només donen menjar, i               

per temes d’espais, infraestructures i personal, no poden endinsar-se ni solucionar aquells            

problemes que han portat a les persones a una situació tan precària. 
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5. REFLEXIÓ GRUPAL 

 

En el moment de triar el tema del treball vam tenir algun problema per decidir-nos, ja que                 

no acabàvem de trobar la temàtica comuna que ens interessés als quatre membres del              

grup, però finalment, el tema dels menjadors socials va ser una temàtica que ens va cridar                

l’atenció a tots i ens va motivar per saber més d’aquest servei que cobreix una necessitat                

tan bàsica per l’ésser humà com és el menjar. 

 

Hem de confessar que els quatre membres del grup teníem la mateixa idea prefixada del               

que és un menjador social i tots els prejudicis i estereotips que això arrossega. I a partir                 

d’aquest mecanisme d’estigmatització institucional que visibilitza la pobresa individual de          

cadascú, volíem posar a sobre la taula aquesta temàtica, i qüestionar-nos com a futurs              

educadors socials si l’acció dels menjadors socials és un “parche” momentani que            

únicament omple la panxa d’uns quants, o realment és una iniciativa que a part de donar                

menjar ofereix alguna cosa més als “usuaris” (terme utilitzat per la fundadora de Canpedró,              

amb el qual no estem del tot d’acord). Abans de dur a terme l’entrevista a la fundadora del                  

centre de serveis Canpedró , ens imaginàvem que un menjador social era una institució que              

únicament donava un o dos àpats al dia a aquelles persones que per si mateixa no podien                 

cobrir una necessitat biològica tan elemental com és el menjar, i que per fer-ho havien de                

fer una cua al carrer més llarga de la del “Dragon Khan” , i estar a la vista de totes aquelles                    

persones que passen pel carrer. Però quan vam arribar a l’indret i conèixer a la fundadora                

del menjador social vam canviar completament la idea que teníem al voltant d’aquest tipus              

d’institucions i de la funció social que  exerceixen. 

 

La visita al centre ha canviat totalment la nostra perspectiva que teníem envers els              

menjadors socials, on donàvem per fet que eren institucions que visibilitzaven la pobresa de              

manera molt descarada, a través de cues llarguíssimes cues al carrer per poder rebre un plat                

calent a taula. Com bé s’ha dit anteriorment, és veritat que hi ha centres on només donen                 

de dinar, i l’accés a aquest servei es du a terme fent la “típica” cua al carrer, a la vista de                     

tots, però pel que va dir la fundadora del centre que vam entrevistar, la majoria de                

menjadors socials de Barcelona funcionen juntament amb els serveis socials, on els usuaris             

estan predeterminats o derivats pel Departament de Serveis Socials de Barcelona, i per tant,              

no hi ha la necessitat de fer cua i demanar tanda per menjar. Tot està molt ben organitzat                  

per oferir un acompanyament molt humà, on es tracta a totes les persones igual de com ens                 

agradaria que ens tractessin a nosaltres en aquella situació.  

 

Per tant, un cop extret tota aquesta informació, ens hem plantejat de nous quatre reptes de                

futur al voltant dels menjadors socials.  
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1. Menys menjadors socials i més centres de serveis.  
Hem pogut comprovar que els centres de serveis ofereixen la mateixa funció que el              

menjador social, la qual és l’alimentació, però a més a més, ofereixen altres ajudes a les                

persones i miren més per un futur pròxim i no tant per un present. També remarcar que                 

treballen individualment cada cas i tenen un tracte més pròxim amb les persones.  

Per tant, estaria bé substituir els menjadors socials per més centres de serveis.  

 

      2.    Més subvencions i infraestructures per part de l’estat 

Tal com ens va dir Teresa Villoro, podria ser que la demanda estigui coberta, però moltes                

instal·lacions que ofereixen els menjadors no són els adequats per atendre a les persones. 

 

      3.    Cobertura de menjadors gratuïts fins a l’etapa de la E.S.O 

Ens hem adonat, que un cop acabada la primària, moltes escoles i instituts no ofereixen el                

servei de menjador escolar pels alumnes del centre. És per això, que molts adolescents i               

joves assisteixen als menjadors socials perquè la família no pot oferir als seus fills/es una               

alimentació adequada.  

 

     4.     Visibilitzar la figura de l’educador social dins d’aquest àmbit.  

És cert que gairebé tots els menjadors treballen juntament amb serveis socials, és a dir, amb                

professionals de l’educació social. Però, pel que fa a la figura de l’educador en la pràctica                

directa amb les persones no està visible. És per això que creiem que s’hauria d’incorporar               

més activament la figura de l’educador. Aquest disposa de moltes eines i recursos per tal de                

fer un acompanyament de la persona i oferir una atenció més integral. 
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6. REFLEXIÓ  PERSONAL 

 

“Vaig començar el treball i la investigació sense tenir gaire idea del que és un menjador 

social i sense haver trepitjat mai cap.La meva idea sobre el menjador social era la d'un espai 

on la gent anava diàriament a menjar un àpat diari, el voluntari o voluntària el servia i tots 

marxaven a casa. Ha sigut gràcies a la visita al centre de serveis Canpedró que m'he adonat 

que existeix una altra realitat, compaginada amb la qual jo entenia des d'un principi. 

 

Hi ha espais on la gent que acudeix a beneficiar-se del servei va més enllà d'un plat a taula.                   

Són centres que duen a terme molts projectes relacionats tot partint de la idea inicial del                

"menjador social". Per què la gent que va, per exemple a Canpedró, no necessita tan sols un                 

àpat, necessiten molt més. I això és el que ofereixen els centres de servei, un               

acompanyament per tal de què la persona pugui canviar, en la mida del possible, la seva                

realitat. 

 

Penso que l'estigmatització que creiem que pateixen les persones usuàries del servei no             

procedeix de l'interior sinó de l'exterior. És la societat la que s'omple la boca de rebuig per                 

aquestes persones. La que veu una cua i pensa "Pobres". Potser hauríem de començar a               

agafar consciència que tots i totes podríem estar en la mateixa situació, saber com actuar i                

evitar les possibles situacions conflictives. 

 

Això per una banda, per altre trobo que tots els "menjadors socials" haurien de convertir-se               

en centres de serveis, el simple fet de canviar el nom pot treure del cap de la gent la imatge                    

de "menjador social" de l'època de la guerra. Oferir serveis que puguin donar eines a les                

persones que van per sortir de la seva situació, i sobretot els nens i nenes per tal de què ja                    

de ben petits la visió sigui totalment diferent. S'haurien de fer un seguiment personalitzat i               

posar especial èmfasi en els més petits i les més petites. 

 

Una solució, potser utòpica, ja que implica la feina de diferents factors estatals que no               

donen ni un euro, és la de més espais per tal de no abastar un nombre de gent tan elevat i                     

poder oferir un acompanyament personalitzat. Un equip de professionals formats amb           

psicologia, educació, educació social, animació, infermeria, entre d'altres, més enllà de les            

voluntarietats, entenen com a voluntarietat el fet de "donar menjar com almoina, sentir-me             

millor i per què hi ha gent que passa gana" i així poder oferir un servei complet. 

 

Per concloure, penso que vivim en la ignorància, que com són temes què poder no ens                

toquen molt d'aprop o que no veiem cada dia, els tenim apartats, i no som conscients que hi                  

ha un munt de gent que cada dia ha de sortir fora de casa seva a buscar una cosa que molts                     

de nosaltres obrim la nevera i trobem. S'hauria de començar a treballar de forma unitària               

amb tots els serveis que necessiten aquestes persones, ja que la falta d'aliment és poder               

l'últim que es perd, i això denota que darrere d'aquesta necessitat hi ha moltes més. Per                

poder empoderar a tota aquesta gent socialment, per tirar endavant, i sobretot per actuar              
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amb els nens i nenes que estan patint això per què per trencar i tenir un futur on aquest fet                    

no es repeteixi.” 

Judit Torres 

 
 
“Pobres, gent sense sostre i desemparats que poden rebre un àpat gratis. Això és el que                

pensa la societat d'avui dia quan li preguntes "Que és un menjador social?". 

 

Bé doncs jo gràcies a la visita de Canpedró i a la realització d'aquest treball puc contestar                 

que un menjador social és un servei de cobertura de les necessitats bàsiques. Són llocs on                

acudeixen tant persones individuals com famílies no només a rebre un plat calent per              

emportar-se'l a la boca, sinó que llocs com per exemple Canpedró ofereixen tot tipus de               

serveis per poder cobrir les necessitats bàsiques de cada persona des de l'acompanyament             

individual. 

Quan parlo de les necessitats bàsiques de cada persona vull dir que centres com aquest en                

especial, no es basa només a donar menjar i prou sinó que va més enllà i cobreix més                  

necessitats, ja sigui una dutxa, rentar la roba, assessorament personal fins al simple fet que               

persones que estan soles puguin estar en companyia. 

 

Quan vam fer l'entrevista a Teresa, directora de Canpedró ens va explicar que la majoria de                

persones que anaven al centre era gent gran que vivia sola i només el que volien era                 

sentir-se acompanyats. Aquest fet em va sorprendre molt, ja que fins ara, jo entrava en               

aquesta societat que parla des de la ignorància i creia que els menjadors socials només eren                

llocs on es rebria àpats i no llocs on també existeixen valors com aquests. 

 

Crec que haurien d'existir més centres de serveis que no només es limitessin a la necessitat                

de poder omplir l'estómac, sinó que tots els centres es dediquessin a la cobertura de les                

necessitats bàsiques de cada persona. És a dir, fer un acompanyament individualitzat            

darrere uns professionals, a aquestes persones per tal de poder facilitar el camí. 

 

A més veig molt necessari la creació de més centres per poder abastir amb tota aquesta                

gent que ho necessita i així no generar ni cues ni llistes d'espera. Centres on es puguin                 

atendre a les persones individualment i fer un seguiment de cadascú, com veig molt              

necessari també les subvencions per part de l'estat perquè tot això sigui possible. 

 

D'altra banda em sorprèn la quantitat de gent que aporta el seu petit gra de pa sense espera                  

res a canvi de forma voluntària. Crec que hauríem de donar les gràcies a aquestes persones                

que fa possible que aquests llocs tirin endavant. Però sens dubte crec que el més important                

és començar el canvi des de la societat i trencar amb aquestes estigmatitzacions negatives              

que existeixen i fer un gir de mentalitat.” 

 

Ariadna González 
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“Després de realitzar el treball, el meu punt de vista sobre aquest àmbit és totalment               

diferent. També és cert que en sabia poc, per aquest motiu em vaig interessar amb aquest                

tema, per poder descobrir més sobre ell. 

 

Els reptes inicials que em vaig plantejar al principi són diferents que els actuals. És cert que                 

hi ha molts prejudicis i pensament negatius sobre els menjadors socials, i mentiria si dic que                

jo no els tenia. Crec que els menjadors socials són una bona eina d’inclusió social, i sobretot                 

ofereixen un servei tan bàsic i necessari com és l’alimentació. Però, el problema és que               

molts d’ells, volen abastar a tanta població que les condicions de benestar de les persones               

no són les correctes. És a dir, crec que la solució seria, oferir més menjadors socials, o com                  

diu Teresa, més centres de servei però amb una ràtio més petita de destinataris i oferir un                 

tracte més individualitzat i personal, anant més enllà del “plat a taula” i atendre altres               

necessitats importants i sobretot treballar amb la persona. 

 

És per això, que el paper de l’educador social hauria de ser imprescindible en aquest àmbit,                

cosa que no ho és. L’educador social és la persona clau per tractar amb les persones que es                  

troben en situació d’exclusió social i oferir-li diferents alternatives per tirar endavant. 

 

També crec que és un tema que s’hauria de donar a conèixer més a la societat en general, ja                   

que existeixen moltes famílies que no arriben a final de més i no estan assabentades de la                 

quantitat d’opcions i alternatives que hi ha per afrontar aquesta situació. 

 

Tot i que els menjadors socials i les altres entitats que ofereixen aquest servei cada cop                

estiguin avançant més, penso que queda molt per treballar i obrir nous reptes de futur no                

molt llunyà. Em fa “ràbia” pensar que existeixen aquest tipus de servei, ja que si no                

existissin, voldria dir que no hi hauria desigualtat. Per què hi ha persones que poden anar                

cada dia de restaurant i altres que passen amb menys d’un euro al dia? Per què hi ha cases                   

soles i gent sense casa? Per què unes tiren el menjar a les escombraries i d’altres el                 

busquen? Per què uns viuen i els altres intenten sobreviure? 

 

Per tant, per tot això i més, és necessari eliminar la desigualtat social existent actualment, i                

per fer-ho, el poble s’ha d’unir i lluita per una igualtat social, una llibertat d’expressió i per                 

unes condicions de vida dignes.” 

 

Ariadna Gisbert Solà 
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“Estigmatització, aquella paraula amb la qual abans de fer aquest treball etiquetàvem la             

funció dels menjadors socials i la gent que hi acudia, resulta que per mi aquest concepte a                 

desaparegut en relació als denominats Centres de Serveis. Després de conèixer la realitat             

que viu el centre Canpedró, i coincidint amb el que diu la meva companya Judit Torres, puc                 

assegurar que la famosa estigmatització que tant ens agrada utilitzar als estudiants            

d'Educació Social, no és més que una creença que porta a cadascú de nosaltres a rebutjar,                

evitar o témer a certes persones o col·lectius. Per tant, l'estigmatització no és un fet que                

sorgeixi a causa de la funció que exerceix un menjador social i la seva visibilització de la                 

pobresa, sinó que som tots nosaltres, la gent que passa pel carrer o tots aquells que no                 

coneixen veritablement què és un centre de serveis, els qui hem creat la paraula              

estigmatitzar, i les conseqüències que aquest concepte arrossega. 

 

Arran d'aquesta petita reflexió, em pregunto per què jo des d'un principi etiquetava als              

menjadors socials com a institucions que visibilitzaven la pobresa dels ciutadans, i no com              

una eina social integradora i acollidora. Doncs la resposta l'he trobat ràpidament, i és que               

considero que la gran quantitat de prejudicis i estereotips que alimenten a l'estigmatització             

de les persones provenen de la desconeixença, la ignorància i la falta d'empatia per part de                

la societat. Per això, reconec que jo he sigut el primer a etiquetar aquestes institucions i a                 

tots els usuaris dels serveis que ofereix el Centre Canpedró. A través de la desconeixença del                

concepte de menjador social, el meu cap havia creat un estima institucional envers aquests              

centres, i qüestionava l'efectivitat de les funcions que exercien envers totes aquelles            

persones en situacions precàries. Gràcies a aquest treball, a part de conèixer realment que              

és un menjador social i el seu funcionament, he après una lliçó molt important, i és que mai                  

haig de posar etiquetes a les coses quan realment no conec la realitat que m'envolta.  

 

Per concloure la meva reflexió personal em pregunto, com a futur educador social que serè,               

com ho faré per eradicar o mitigar l'estigmatització de la societat envers altres individus o               

col·lectius, quan jo sóc el primer que ho fa?” 

 

Edu Úbeda Voltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 



 
 

7. BIBLIOGRAFIA  

 

● Bermúdez, S. (2009). Els menjadors socials: el Xiprer. Ponències. Revista del Centre 

d'Estudis de Granollers , 143-149. 

 

 WEBGRAFIA  

● Ara.cat. (2016). Un terç del menjar que comprem va a les escombraries... i cada cop 

més . Recuperat el 3 de Desembre del 2016 , des de 

http://www.ara.cat/dossier/terc-menjar-comprem-escombraries-mes_0_159344068

0.html 

 

● Canpedró | Fundació Canpedró . (2016). Aah.cat . Recuperat el 9 de desembredel 

2016, des de http://www.aah.cat/es/canpedro/ 

 

● Diba.cat. (2016). Manual de gestió de menjadors socials . Recuperat el 6 de Desembre 

del 2016, des de 

http://www.diba.cat/documents/14465/33311957/MANUAL+de+gesti%C3%B3%20d

e+menjadors+socials.pdf/0b7afc8a-75c8-449e-9d1c-9936ad4185ce 

 

● Es.wikipedia.org. (2016). Comedor social . Recuperat el 1 de Desembre del 2016, des 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Comedor_social  

 

● García, K. (2016). ¿Donde puedo comer? Guía de Comedores Sociales. Ayudas y 

Recursos en Barcelona . Recuperat el 3 de Desembre del 2016, des de  

http://barcelonasocial.blogspot.com.es/2014/03/donde-puedo-comer-guia-de-come

dores.html 

 

● Info Maestrat. (2016). El proyecto de Comedor Social se redefine para ofrecer una 

solución más normalizada a las familias. Recuperat el 3 de Desembre del 2016, des 

de 

http://infomaestrat.com/el-proyecto-de-comedor-social-se-redefine-para-ofrecer-u

na-solucion-mas-normalizada-a-las-familias/ 

● Lucas, A. (2016). Unicef aboga por alternativas a los comedores sociales para 

menores. El País . Recuperatl del 3 de Desembre del 2016, des de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/07/14/andalucia/1436897904_062628.html 

● Mansunides.org. (2016). Mans Unides | Mans Unides .  Recuperat el 6 de Desembre 

del 2016, des de 

http://www.mansunides.org/ca?gclid=Cj0KEQiAvNrBBRDe3IOwzLn6_O4BEiQAmbK-

Dj0Im6uWpQA2m7dDTHZ8GPJgZu9ZotickIXpusniv1waAiwe8P8HAQ 

17 



 
 

● Mural.uv.es. (2016). Diagnòstic de la societat actual . Recuperat el 2 de Dsembre del 

2016, des de http://mural.uv.es/raya/analisis.htm 

● Pedirayudas. (2016). Renta mínima de inserción en Cataluña . Recuperat el 14 de 

Novembre del 2016, des den 

http://www.pedirayudas.com/prestaciones/renta-minima-de-insercion-en-cataluna/ 

 

● SOLIDARIOGRUP  (2016). Solidariogrup.esmiweb.es . Recuperat el 9 de Desembre del 

2016, des de http://www.solidariogrup.esmiweb.es/ 

 

● Sust, T. (2016). Ayuda social sin estigma. El Periódico . Recuperat el 14 de Novembre 

del 2016, des de 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/ayuda-social-sin-estigma-43276 

 

● 20 minutos. (2016). Barcelona crea una tarjeta monedero para que los pobres se 

abastezcan de comida. Recuperatl el 14 de Novembre, des de 

http://http:/www.20minutos.es/noticia/1836489/0/barcelona-crea-tarjeta/moneder

o-para-repartir/alimentos-para-pobres/#xtor=AD-15&xts=467263 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 



 
 

8. ANNEXOS 

Annex 1. Entrevista realitzada a Teresa Villoro, Fundadora del Centre de 
Serveis Canpedró. 

● Ens podries fer un breu resum sobre que són els menjadors socials? És a dir, quin és 

l'objectiu principal, quines activitats oferiu, l'horari... ? 

● A càrrec de qui està el menjador? Pertany alguna entitat? 

● Teniu un nombre màxim de persones o famílies disponibles? 

● Quin és el perfil de persones que venen al menjador? Arran de la crisi, aquest perfil 

ha canviat? 

● Realment, s'està vivint situacions tan precàries com diuen? És veritat que cada cop 

més, estan arribant als menjadors socials persones que fins fa poc havien tingut una 

vida acomodada, o són casos aïllats? 

● La gent que ve per primera vegada a demanar com se sent? Tenen vergonya o els hi 

costa fer aquest pas? 

 

Pel que fa al paper de l'educació social... 

● Quantes persones treballen actualment en el menjador?, i d'aquests, quants són 

educadors socials? 

● És voluntariat? 

● Quines són les funcions dels treballadors? I dels educadors socials? 

● Teniu contacte amb educadors o treballadors socials externs? 

● Treballeu amb altres institucions com per exemple serveis socials? 

 

Reptes i Interrogants que planteja aquesta temàtica per l'àmbit de l'Educació Social. 

● Creus que els menjadors socials, càrites etc. és una bona solució per a la societat?, o 

és un "parxe" o una solució del present sense pensar en un futur més llunyà? 

● Què opines sobre els que diuen que els menjadors socials són institucions que 

estigmatitzen a les persones? 

● Actualment, està coberta la demanda de menjadors socials? 

● Quins reptes de futurs creus que hi ha dins d'aquest àmbit? 

● Creus que l'estat ofereix suficients ajudes per pal·liar aquesta situació de 

precarietat? 

 

Actuacions d'èxit: aportant llum enfront de un futur incert. 

● A part dels menjadors socials, quines altres alternatives coneixes que cobreixin 

l'alimentació de les persones més vulnerables? 
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● Coneixes el sistema de "targetes de menjador"?, trobes que és una eina adequada 

per disminuir l'estigmatització de les persones que fan cua a la porta del menjador 

social? 

● A part de donar menjar, oferiu algun altre servei com inserció laboral, bugaderia, 

tallers de cuina...? 

 

Annex 2. Buidatge de l'entrevista 

 

Canpedró és un menjador social creat a partir de la fundació Canpedró amb un concepte 

diferent del que s'entén com a menjador, es defineix com un centre de serveis. Tal com diu 

la seva fundadora Teresa Villoro "les persones no necessiten tan sols el menjar, el menys 

important és el plat a taula." 

 

Canpedró ofereix un concepte individualitzat per les persones usuàries en el qual cobreix les 

seves necessitats no tan sols alimentàries. Es basen en una atenció centrada en la persona, 

on li ofereixen menjador, bugaderia, dutxes i sanitat. A més a més, a partir de les necessitats 

que han vist han creat diferents projectes com casals de nadal, pasqua i estiu i reforç 

escolar. Tot això gràcies ala subcontractació d'empreses com Pere Tarrés o la universitat 

Pompeu Fabra. 

 

Teresa Villoro ens explica que el menjador és tan sols el vincle de tot el que l'usuari 

necessita: "No fem activitats per fer, donem sortida als problemes de cada una de les 

persones que ve". La importància d'escoltar els problemes i les necessitats dels altres els 

ajuda a poder buscar una solució, que a vegades no parteix del mateix centre, sinó que és 

compartir i es troba a través d'altres mitjans. 

 

La Fundació atén 80 persones diàries i 150 els estius. A més a més tenen diferents projectes 

per tal de poder cobrir els dies que els nens i nenes no va a l'escola (Petits dinars). 

Els aliments els hi arriben a través d'una xarxa que tenen amb diferents supermercats de la 

zona, com per exemple, Mercadona o El Corte Inglés. Però aquests aliments són destinats 

als usuaris que no tenen mitjans per cuinar, ja que a ells tenen suficient amb el qual els 

arriba del banc d'aliments i els diferents espais de recollida. 

 

Canpedró no para de plantejar-se reptes i de seguir endavant per oferir cada dia un servei 

més complet. Estan pendents de l'aprovació d'un nou projecte per tal de poder donar sopar 

a infants i gent gran, ja que actualment només ofereixen dinars. 

 

Les persones que assisteixen al menjador social són majoritàriament famílies i gent gran en 

risc d'exclusió social, totes procedents de serveis socials i Càrties, pels quals tenen 20 o 30 

places aparaulades. 
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Un dels reptes que es plantejava la fundació a l'hora d'obrir i crear el menjador social era el 

fet que els nens i nenes poguessin assistir. Teresa ens diu "Els nens i nenes no poden entrar 

als menjadors socials, al costat pot tenir un drogoaddicte, un alcohòlic... el seu àmbit és el 

menjador escolar. Pensem que aquest menjador hauria de ser referent en infants per què 

no n'hi ha cap a Barcelona. Tenim nadons i adolescents, per exemple a l'ESO no es fan 

menjadors." 

 

Actualment al menjador social hi treballen 5 persones de plantilla i 252 voluntaris. A més a 

més, els usuaris del menjador poden ser contractats en ocasions especials, com pot ser una 

baixa, una manca de personal, o en casos que el menjador és llogat per festes, reunions o 

tallers. És a dir, també realitzen un petit treball de reinserció laboral, no només amb aquesta 

contractació sinó oferint formacions per tal d'actualitzar i realitzar el curriculum vitae dels 

usuaris. 

 

La fundació treballa amb les diferents institucions de la ciutat, com l'ajuntament; 

encarregada de donar els convenis per poder-nos finançar, Càritas, serveis de barri, 

secretaria, etc. I a més a més, hi ha col·laboradors, com Mercabarna, cases de congelats, 

Mercadona, El Corte Inglés, bancs d'aliments, carnisseries de barri, fruiteries, el mercat 

municipal, subvencions, La Caixa, donacions d'empreses, escoles bressols i la universitat 

Pompeu Fabra. Tot i això, la fundadora ens diu que "pel que fa a les infraestructures l'estat 

hauria de mullar-se una miqueta, tot això és feina de 25 anys..." 

 

Canpedró treballa a partir de la necessitat que veu que s'ha de cobrir i dóna instruments per 

tal de què la persona pugui tirar endavant. Teresa ens diu que "no hi ha temps límit d'estada 

al menjador, és la necessitat, 3, 4, 5 mesos, poder un any, alguns 1 mes. Tot depèn, però 

estar en un espai com aquest els dóna confiança en si mateixos. Si vinguessin i els hi donés 

el plat de menjar, no serviria. Els hi donem suport emocional, els deixem que realment 

participin en la societat perquè ells puguin fer camí. El menjador no és una pena, és una 

passada" 

 

Però aquesta situació d'acompanyament no es dóna a tots els menjadors de la ciutat de 

Barcelona. Hi ha menjadors que han d'atendre 500 persones diàries i el perfil de la gent no 

és el mateix. Teresa aposta per donar una atenció a la gent perquè se'n en surti, però 

sempre des de la privacitat, des de l'animació, des del "cuidar de". Però per tal de què això 

passi s'ha de canviar la visió de la societat. Diu que "tots els menjadors fan una gran feina 

però nosaltres hem nascut d'un concepte diferent, no volíem ser un menjador típic. És un 

model diferent d'atenció. Ja que hi ha qui dóna menjar per què creu que ha de donar 

menjar per què hi ha gent que passa gana". 

Els reptes de futur que la fundació es planteja és la de consolidar tota la feina que fan i 

seguir creixent per tal de cobrir més necessitats amb nous projectes. Però sobretot seguir 

cuidant a la gent que acudeix al servei. 
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El menjador és una eina, i si es porta des de la vessant de les necessitats i el que s'ha de fer 

és acompanyar fins al moment que ja facis falta. El menys important és el plat de cada dia, la 

importància recau en tot el treball que hi ha de professionals, educadors, infermers, tècnics, 

que donen lloc a un espai on la gent és tractada tal com voldria que la tractessin a ella. 
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