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DESCRIPCIÓ 

 

 
INICI: 2015 
 

OBJECTIU:  
Ser un projecte de ciutat, adreçat a tota la ciutadania, que no només doni cobertura a una 

necessitat bàsica com és l’alimentació, sinó que també treballi altres necessitats estratègiques 

i preventives. 
 

DESCRIPCIÓ: 
 
L’economat de VNG és un servei social de distribució d’aliments gestionat sota la modalitat d’un 

supermercat. És un projecte co-construit i co-liderat per Càritas i per l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú, al que s’hi sumen 55 empreses, 140 persones voluntàries, i entitats que col·laboren 

de manera permanent amb l’organització d’actes de sensibilització i suport. Des de la seva 
concepció l’Economat aposta per tenir un valor afegit: ser un espai amb un clar component 

preventiu, inclusiu, generador d’aprenentatge, de xarxa i de vincles. L’Economat més enllà de 
la distribució d’aliments, és un servei de tota la ciutat. 

 

L’Economat de VNG garanteix un complement a l’alimentació bàsica de les famílies de Vilanova 
i la Geltrú amb ingressos insuficients o nuls. Són els Serveis Socials municipals qui donen accés 

al servei valorant prèviament la situació social i econòmica de la família.  
 

El servei funciona com un supermercat on les persones poden anar a buscar els aliments o 

productes escollint entre l’estoc disponible a l’Economat. Les famílies tenen uns punts assignats 
en funció dels membres de la unitat familiar, i amb aquesta puntuació escullen els productes, 

que tenen un valor en punts. La “compra” es fa quinzenalment i durant un període valorat pels 
tècnics socials referents. 

 
A l’Economat només hi ha productes de primera necessitat: aliments de llarga conservació, 

aliments frescos (fruita i verdura, carn i peix) i/o congelats i alguns productes d’higiene personal 

i de neteja de la llar. Hi ha 28 productes sempre garantits més tot un ventall d’altres aliments 
que poden ser variables i que provenen de donacions. 
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SITUACIÓ ACTUAL – GRAU D’IMPLANTACIÓ   

 
 

Des de l’inici del projecte de l’Economat, vàrem entendre aquest servei no només com un 
projecte que dóna cobertura a una necessitat bàsica, sinó també a altres necessitats 

estratègiques i preventives. 

En aquest sentit, buscant superar la vessant assistencialista, l’Economat té tres potes més que 
configuren el conjunt del servei: 

 
Vessant formativa: 

 
Organitzem al llarg de l’any 6 tallers de formació amb temàtiques diferents, totes relacionades 

amb l’economia domèstica. L’ingredient afegit és que els tallers no estan adreçats únicament a 

persones usuàries sinó que estan oberts a tota la població.  
D’aquesta manera aconseguim nous espais de relació i d’aprenentatge i convertir un servei 

social en un dispositiu més de Vilanova i la Geltrú, amb un component formatiu i inclusiu. 
 

Vessant pedagògica: 

 
Com a component pedagògic del servei incorporem 4 projectes: 

 
1. Ens oferíem a ser visitats i coneguts per les escoles, per a alumnes de 5è i 6è de 

primària, i per centres de secundària de 1r a 4r d’ESO. Cada any rebem la visita d’una 

mitjana de 15 grups classe que representa poder explicar el servei directament a 340 

infant i joves de la ciutat. És especialment interessant perquè els professors, al voltant 

de la visita treballen contingut relacionats amb les desigualtats i la pobresa. 

2. Som un espai que acull mesures alternatives: Del Servei de Mesures alternatives de la 

ciutat (substitució de sancions econòmiques), de Treballs en benefici de la Comunicats 

en coordinació amb els jutjats, i del projecte Phyle que substitueix l’estada a casa quan 

un alumne d’institut és expulsat del centre, per hores de col·laboració a l’Economat 

durant els dies d’expulsió. 

3. Joves d’instituts que venen a fer voluntariat. Una experiència concreta d’un 3er d’ESO 

com a part de les hores dedicades a una optativa sobre pobresa al mon. També dels 

grup de joves del Centre Obert que venen per voluntat pròpia. 

4. Servim d’espai de pràctiques com a un entorn d’empresa real per un projecte municipal 

amb alumnes de 3r i 4r d’ESO que combinen hores lectives amb aprenentatge d’un 

ofici a empreses; i també d’un curs d’auxiliars de comerç per a persones amb 

discapacitat intel·lectual. 

Vessant col·laborativa: 

 
En coherència a l’’aposta i el compromís de treball en xarxa de l’Economat, nosaltres també 

som col·laboradors d’altres projectes: 

 Comprem verdures a l’Hort social de Càritas 

 Compartim els aliments que necessiten tres serveis socials relacionats amb 

l’alimentació de la nostra ciutat: Cafè Caliu, esmorzars amb companyia i Espai Sopem. 
 Oferim els aliments que necessiten els espais de Centre Obert pels seus berenars. 
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INDICADORS - RESULTATS 

 

 
Tenim una mitjana d’atenció de 900 famílies a l’any, que representa un total de 2.500 persones. 
El 41% de persones ateses són menors d’edat. 

 
El 67,5% del que l’economat té als seus prestatges arriba sense cap cost econòmic per 

l’Ajuntament.  

 
És un indicador que posa de relleu la gestió d’aliances que l’Economat ha cercat des d’un inici 

en l’adhesió d’empreses i comerços que col·laboren canalitzant les seves minves i també 
donacions.  

 
Altres fonts d’entrada gratuïta d’aliments són: la Fundació Banc d’Aliments, la Unió Europea, 

els recaptes de productes diversos en els que col·labora tota la ciutadania, i els actes solidaris 

a favor del projecte en el que s’impliquen diferents entitats i empreses de la nostra ciutat. 

 
 
MÉS INFORMACIÓ 

 

 
Regidoria de Serveis Socials 

Tel. 93 814 00 00 ext. 3427 

Arantza Rodríguez Juano 
arodriguezj@vilanova.cat  

 
Economat de VNG 

Tel. 93 814 85 29 

Toni Marrugat (Càritas. Coordinador del servei) 
economatvng@gmail.com  

 
Notícies relacionades:  

L’Economat, seleccionat com a projecte d’innovació social 
Un any d’Economat 

L’Economat, rep el premi de l’Associació de Periodistes del Garraf 

Acte d’agraïment a les empreses col·laboradores de l’Economat 
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