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IMPLEMENTACIÓ DE MESURES PER A MILLORAR ELS 

CIRCUITS D’APROFITAMENT D’EXCEDENTS 

ALIMENTARIS ALS MERCATS I ALS SUPERMERCATS. 

EXEMPLE D’IMPLEMENTACIÓ 

Aprofitament d’excedents alimentaris a través del Rebost Solidari a Vic 

(Catalunya) 

Descripció 

Vic és capital de la comarca d’Osona i té 47.319 habitants (Idescat, 2021). L’Ajuntament, 

juntament amb Creu Roja Osona i Càritas Arxiprestal impulsa, des de fa anys, el Rebost 

Solidari del municipi.  

El Rebost Solidari és un sistema de distribució d’aliments per a persones en situació de 

vulnerabilitat econòmica i risc d’exclusió social. Va començar formalment després de la crisi 

econòmica del 2008, sent inaugurat a inicis del 2009. La posada en funcionament d'aquest 

sistema va comportar la creació d'una àmplia xarxa de recollida d'aliments i d'excedents 

procedents de supermercats, de la Fundació Banc dels Aliments i de recaptes. Aquests 

excedents es destinaven a diferents beneficiaris, prèviament analitzats per a poder determinar 

concretament les seves necessitats alimentàries i donar resposta amb les entregues que se li 

feien.  

L’any 2013 es va canviar la ubicació del rebost, marcant l’inici d’una nova etapa que havia de 

consolidar una major eficàcia i garantia del servei. Així mateix, el 2016 el rebost solidari va 

rebre una subvenció per part de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) en el marc de la 

convocatòria de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.  

Fins al 2020 el sistema es va basar en lots, és a dir, les persones usuàries no podien triar els 

productes i ho feien les persones responsables del rebost. Aquest sistema, atès el fet que no 

totes les unitats familiars tenien les mateixes necessitats, va provocar que alguns productes 

que les famílies no usaven, els malbaratessin. D’aquí va partir la idea de canviar el 
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funcionament del Rebost Solidari de Vic. 

 

Figura 1. Fotografia de l’interior del rebost. Font: Adrià Costa per Nació Digital Osona.com, 2020. 

El nou Rebost Solidari de Vic, inaugurat a juny de 2020, es basa en un sistema de punts a 

través del qual cada persona pot escollir els aliments que més necessita, fomentant 

l’autonomia, la llibertat, la responsabilitat i la dignificació de les persones usuàries, trencant 

amb el model caritatiu o assistencialista anterior. És important mencionar que les famílies es 

deriven dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vic, Creu Roja o Càritas i que, de cada unitat, es 

valoren la situació econòmica i personal per a fer-ne un seguiment adequat.  

Els punts s’atorguen mensualment des de Serveis Socials de l’Ajuntament de Vic i determinen 

la quantitat màxima d’aliments que pot recollir cada unitat familiar. Aquests estan entre 30 i 

60 punts i depenen de la situació econòmica de la família com també el nombre de persones 

que formen la unitat familiar. 

Els productes que es troben en el punt de recollida del rebost es puntuen segons les 

existències i el seu valor nutritiu, gravant aquells que no són tan saludables. Es poden trobar 

exemples d’aquestes puntuacions en la Taula 1 (els punts atribuïts varien en funció de l’estoc 

disponible i dates de consum preferent i de caducitat).  

Producte Punts Anotacions 

Carn congelada 0 - 

Varis fred 0 
Generalment hi ha en molta quantitat i pot 

caducar ràpid. 

Varis verd 0 - 
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Producte Punts Anotacions 

Conserva de tomàquet 1 - 

Conserva de peix 1 - 

Cigrons cuits 1 - 

Pasta 1 - 

Arròs 1 - 

Cacau en pols 1 - 

Galetes 1 - 

Patates (3 kg) 1 - 

Varis vermell 1 
No són molt saludables (productes amb sal, 

sucre o gas). 

Llet 1 Si n'hi ha molta es canvia a 0 punts. 

Oli 2 
N'hi ha poc i és un producte molt 

demandat 

Productes d’higiene 2 Normalment hi ha pocs. 

Bossa per recollir fruita 3 
És el producte que val més punts, així es 

porta de casa i es reutilitza. 
Taula 1. Llista de productes i els punts corresponents en el nou sistema del Rebost Solidari de Vic1. Font: Creu Roja d’Osona, 2022. 

Nota: Els ous, les bosses de fruita i verdura o el pa de motlle no estan sotmesos a puntuació, atès que sempre hi ha disponibilitat i son 

productes alimentaris bàsics, facilitant així la seva adquisició. 

La persona usuària pot escollir els aliments que més s’adeqüen a les seves necessitats i, per 

tant, s’evita que es llencin o es facin malbé els productes que no consumeixen. Cal tenir en 

compte també que productes com la verdura o la fruita no tenen puntuació, fet que incentiva 

agafar-ne més que altres aliments amb menor valor nutricional. 

 

Figura 2. Fotografia de l’interior del rebost. Font: Adrià Costa per Nació Digital Osona.com, 2020. 

 
1 “Varis fred” són aquells productes de nevera com els embotits, els iogurts i la mantega, per exemple. “Varis vermell” i “varis verd” 

també són un recull variat de productes, que no entren en altres categories establertes, però la seva classificació depèn de si són més 

saludables (verd) o menys (vermell).  
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El Rebost Solidari es nodreix de les minves dels supermercats, sobretot de productes que 

estan a punt de caducar o presenten mal aspecte per a vendre, però que continuen sent 

totalment aptes pel consum. Altres fonts d’abastament són donacions d’empreses, institucions 

i particulars. També es fan recaptes periòdics com, per exemple, el Gran Recapte d'Aliments 

del mes de novembre. 

Aquest funcionament es sosté amb l’assessorament i suport de les persones voluntàries que 

orienten, acullen i acompanyen els usuaris del rebost. El rebost ha anat prenent una vessant 

més pedagògica amb el temps i, per tant, els voluntaris treballen l’alimentació d’una manera 

més integral, aconsellant sobre la gestió de la compra i l’alimentació saludable. Actualment, hi 

ha 40 places de voluntariat, tots provinents de la Creu Roja i Càritas. Entre les tasques que 

desenvolupen està la realització de la ruta de supermercats diària per a recollir les minves i 

nodrir el rebost, així com tasques de magatzem, d’entrega d’aliments a domicili, de rebuda i 

d’acompanyament de les famílies. 

 

Figura 3. Fotografia de la logística de recollida i transport de menjar pel rebost. Font: Creu Roja d’Osona, 2020. 

El nou sistema, per tant, es basa en empoderar les persones usuàries i proporcionar, per cada 

nucli de convivència, les seves necessitats d’una manera més equitativa. Així mateix, s’ha 

modificat l’espai del rebost per a fer-lo més atractiu, disposant d’una zona d’espera i un 

sistema d'entregues mensual, amb dia i hora concrets.  
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Aquesta iniciativa s’ha promocionat a través de diverses campanyes de difusió com vídeos en 

xarxes socials2 o comunicació de consum responsable i aprofitament alimentari. Així mateix, 

s’han realitzat campanyes de promoció i recapte amb la campanya del Gran Recapte i d’altres 

petites campanyes que es fan als supermercats. Addicionalment, associat al funcionament del 

rebost, es vetlla per la formació continuada dels voluntaris, a través de la realització de cursos i 

tallers així com la capacitació del personal voluntari d’eines pràctiques enfront d’estereotips 

socials.  

 

Resultats 

El Rebost Solidari de Vic, entre 2015 i fins a inicis de 2020 (model anterior), va atendre a unes 

800 unitats familiars i, per tant, unes 2.700 persones beneficiàries. Per altra banda, amb el nou 

sistema de punts ja són unes 500 unitats familiars les que se’n beneficien, amb entre 1.300 i 

1.700 usuaris en l’últim any, i 40 voluntaris treballant al rebost. De mitjana, les unitats familiars 

s’enduen 35 kilograms mensuals de menjar.  

En relació amb el proveïment dels recursos alimentaris del rebost, durant l’any 2021 s’han 

recollit de mitjana 12.000 kg/mes, oscil·lant entre 9.000 i 19.000 kg en funció del mes, 

provinents de supermercats3 (Fig. 4).  

 
2 Un dels exemples seria l’explicació del funcionament del nou sistema de punts en el següent vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nrFKcxgsCro 
3 Cal destacar que les donacions al rebost solidari no són el seu principal mitjà de recapte d’aliments. Per altra banda, durant el Gran 

Recapte es recullen aproximadament 40.000 kg de menjar en 2 dies.   
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Figura 4. Gràfica de la quantitat de menjar total rebut procedent de supermercats al rebost durant l’any 2021. Font: Institut Cerdà a 

partir de dades de la Creu Roja Osona, 2022. 

Pel que fa a la tipologia de producte rebut mensualment (Fig. 5), la majoria de productes són 

fruites i verdures, carn, així com productes de nevera. 

 

Figura 5. Gràfica del percentatge de menjar, per producte identificat, rebut de supermercats per l’últim quadrimestre de l’any 2021. 

Font: Institut Cerdà a partir de dades de la Creu Roja Osona, 2022. 
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El servei té un cost de 100.000 € anuals, que es sufraga a parts iguals per les tres entitats que 

gestionen el rebost. El funcionament del servei es valora positivament per part de les entitats 

implicades, atès que ha assolit els objectius que es van marcar com a sistema de dignificació 

de l’ajuda alimentària així com de facilitació de la llibertat d’elecció als usuaris. Aquesta 

valoració també es reflecteix en els usuaris; que han rebut molt positivament el canvi, 

especialment la llibertat d’elecció dels productes. Així mateix, els voluntaris també han tingut 

una valoració molt positiva perquè aquest sistema permet una relació amb els usuaris que 

abans no existia.  

Algunes de les incidències que han sorgit estan relacionades amb el funcionament, la 

informàtica del sistema i la logística del rebost a causa del canvi al sistema de punts, no 

obstant això, han estat solucionades amb èxit.  

Més informació 

Creu Roja a Osona  

Persona de contacte: Biel Barnils Carrera 

Contacte: biel.barnils@creuroja.org    


