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16 d’octubre, Dia Mundial de l’Alimentació 

 
El Pla Creu Roja Respon ha distribuït 
aliments entre prop de 600.000 persones 
a Catalunya des de l’inici de la pandèmia 
 

• S’han repartit més de 4.500 tones de productes alimentaris, 11.300 kits 
d’ajuda bàsica i  65.700 targetes de prepagament.  
 

• El 66% de les famílies ateses i enquestades per la Creu Roja arran de la 
crisi de la COVID pateixen algun grau d’inseguretat alimentària. En el 
15% de les famílies, un menor d’edat no ha pogut fer tots els àpats.  
 

• L’organització compta també amb altres iniciatives per facilitar la 
distribució d’aliments, com el conveni amb el Departament de Drets 
Socials de la Generalitat per atendre necessitats bàsiques de famílies 
amb menors a càrrec i el Programa d’Ajuda Alimentària a les persones 
més desfavorides FEAD. 

 
 

Des de l’inici de la pandèmia, la prioritat de la Creu Roja ha estat garantir les necessitats bàsiques dels 

col·lectius més vulnerables. Amb aquest objectiu, des de març de 2020 fins a octubre de 2021, un total 

de 597.460 persones a Catalunya han rebut atenció humanitària de primera necessitat (aliments i altres 

productes bàsics) a través del pla Creu Roja RESPON, en el marc del qual s’han distribuït  4.573 tones 

d’aliments, 111.305 kits d’ajuda bàsica i 65.717 targetes de prepagament. 

 
Però tot i el suport rebut, l’informe “Impacte de la COVID-19 en l’alimentació de la llar”, presentat aquest 

mes d’octubre,  posa en relleu que el 66,36% de les famílies ateses per la Creu Roja i enquestades per a 

aquest estudi pateixen algun grau d’inseguretat alimentària. En el 12,7% dels casos s’arriba a la 

inseguretat alimentària severa, és a dir, afecta a la qualitat i la quantitat dels aliments consumits per la 

infància. 

 

Així, la meitat de les persones enquestades reconeixen que, per manca de recursos, en la seva llar han 

deixat algun cop de tenir una alimentació saludable; una quarta part afirmen que alguna vegada un adult 

de la família ha patit gana però no ha menjat i  un 15,2% dels casos asseveren que  un menor de 18 anys 

ha deixat algun cop d’esmorzar, dinar o sopar.  

 

Aquest increment de la inseguretat alimentària a les llars va directament lligat a l’augment de situació de 

pobresa:  segons l’informe, un terç de les famílies enquestades no compten amb cap ingrés mensual 

estable i en la meitat dels casos aquests s’han vist  reduïts a causa de la pandèmia. Més del 6o% de les 

famílies han demanat ajuda per primer cop a la Creu Roja a causa de la pandèmia. 
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Garantir l’accés als aliments i béns bàsics 

 

Davant aquesta situació, a més del Pla Creu Roja Respon, l’organització compta amb altres programes i 

projectes destinats a la cobertura de necessitats bàsiques. Una part important d'aquestes intervencions 

s'aconsegueix gràcies a les donacions solidàries d’empreses, donatius de particulars i socis, i també és 

fonamental la col·laboració i la coordinació amb institucions i administracions amb les quals s'han 

establert convenis. 

Així, el Departament de Drets Socials de la Generalitat ha atorgat aquest mes de juliol una subvenció de 

2 milions d'euros a la Creu Roja per atendre les necessitats bàsiques de famílies amb infants i joves i 

combatre el risc de pobresa infantil i prevenir altres situacions de risc que se’n puguin derivar. El 

desembre passat, la Generalitat i l’organització humanitària ja van signar un conveni de 4 milions d’euros 

per donar cobertura a les necessitats bàsiques de 14.000 famílies amb infants a càrrec durant 6 mesos, 

amb un total de 42.000 ajudes. 

D’altra banda, durant l’any 2021 la Creu Roja ha distribuït 6.831.292 quilos d’aliments a través del Fons 

d'Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD), finançat en un 85% per la UE  i en un 15% 

per l’estat. 
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