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EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
REPARTEIX EN DOS MESOS MÉS DE 35.000
QUILOS D'ALIMENTS A 1.834 PERSONES
VULNERABLES

L'àrea de Serveis Socials, Benestar i Família del Consell Comarcal del Segrià repartirà

entre els mesos de novembre i desembre 35.143 quilos d'aliments procedents
d'excedents de la Unió Europea per a 1.834 persones de la comarca amb insuficients
recursos econòmics. Entre les persones beneficiàries hi ha 653 infants fins a 15 anys,
mig centenar dels quals són nadons.
Aquest repartiment correspon a la segona fase del programa d’alimentació del Consell.
En total, aquest any s’han distribuït 84.209 quilos de menjar provinent d’excedents de
la UE que corresponen a les partides del 2021, així com una part que havia quedat
pendent de repartir de l’any anterior.
Entre els aliments que s’estan repartint aquests dies hi ha més de 15.800 quilos de llet,
més de 4.000 litres d’oli d’oliva, 3.000 quilos de verdures en conserva, 2.900 quilos de
tomàquet fregit, 1.900 quilos d’arròs, uns 1.800 quilos de pasta i 1.700 de llegums.
Els lots els distribueixen els professionals de Serveis Socials del Consell mitjançant la
col·laboració dels ajuntaments del Segrià i associacions del Tercer Sector.
El cap de l’àrea de Serveis Socials del Consell, Toni Bosch, afirma que “el programa de
proveïment d’aliments és indispensable per garantir l’alimentació a moltes famílies de
la comarca i és una de les accions que s’ha reforçat per fer front a la crisi social
derivada de la pandèmia”.
D’altra banda, l’àrea ha rebut aquest 2021 prop de 400 sol·licituds d’ajuts d’urgència
d’alimentació, el que suposa 158.753 euros. Mitjançant aquests ajuts, el Consell
Comarcal del Segrià ha facilitat en tot l’any alimentació bàsica a un miler de persones
vulnerables.
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