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TITOL
ESPAI SOPEM
menjador social nocturn que reaprofita els excedents dels menús escolars
DESCRIPCIÓ
INICI: Setembre 2017
OBJECTIU:
La intenció última no és només oferir un àpat calent sinó crear un espai de vincle i relació, de
socialització, d’acollida i de companyia.
DESCRIPCIÓ:
Espai Sopem és un projecte social de menjador nocturn que obre dos dies a la setmana, ubicat
a la cuina del Centre Cívic de la Geltrú.
La Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament dóna suport a aquest projecte que lidera
l’entitat Grupo 5/14, una associació de caire social, mitjançant un grup de persones voluntàries
organitzades i formades.
Obrir aquest espai és possible gràcies a un nou projecte de reaprofitament dels menús de
migdia de les escoles: l’excedent de menjar cuinat es conserva en carmanyoles de doble ració,
congelades i correctament etiquetades a la cuina de les escoles seguint un protocol de
seguretat alimentària.
Aquestes carmanyoles es recullen regularment amb la furgoneta de l’Economat i arriben a
aquest servei amb una doble finalitat:
o

Serviran per abastir l’Espai Sopem

o

S’incorporaran com a un producte més de menjar cuinat que s’ofereix a les
famílies usuàries de l’Economat.
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ
Cada mes es recullen dels centres educatius de la ciutat una mitjana de 100 carmanyoles de
doble ració (per a dues persones).
Cada dia de servei estem atenent una mitjana de 20 persones. Són persones que pernocten al
carrer, que tenen una situació d’infrahabitatge, passavolants, o persones especialment
vulnerables per les seves circumstàncies socials i econòmiques.

INDICADORS - RESULTATS
L’ús del servei està al seu màxim de la seva capacitat. La satisfacció de les persones que hi
assisteixen i de l’entitat que ho gestiona és molt elevada.
Tenim com a objectiu adherir al projecte de reaprofitament als establiments de restauració de
la ciutat. Hem iniciat, en aquest sentit, contactes amb els gremis implicats.

MÉS INFORMACIÓ
Associació 5/14
Nelson Araujo
nelsonaraujo.ozuna@gmail.com
Regidoria de Serveis Socials
Tel. 93 814 00 00 ext. 3427
Arantza Rodríguez Juano
arodriguezj@vilanova.cat
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