
El Cistell Solidari de 
Montcada i Reixac és un 
projecte d’ajut solidari i de 
venda a baix preu de 
productes frescos a 
famílies amb nens i nenes 
al seu càrrec que no tenen 
prou rendes disponibles i 
no poden donar-los 
l’alimentació adequada. 

A Montcada i Reixac, més de 300 famílies
reben ajut del Banc d’Aliments o de Creu
Roja en l’adquisició de menjar de llarga
conservació. Part d’aquestes famílies
tenen actualment una renda econòmica
molt baixa i algunes no tenen cap tipus
d’ingressos econòmics.

El Cistell Solidari és un projecte que
s’adreça a aquelles famílies amb ingressos
zero o amb rendes disponibles menors de
425 euros amb nens i nenes al seu càrrec,
per tal de complementar la seva alimen-
tació de forma saludable i equilibrada i
garantir-ne un bon creixement.

L’Àrea Social de l'Ajuntament de Montcada i 
Reixac, compromesa amb els ciutadans més 
desfavorits del municipi que, en aquests 
moments de crisi, estan tenint grans dificultats 
per a alimentar la seva família.

Aldees Infantils SOS de Catalunya, per mitjà 
del seu Centre Obert de la Font Pudenta, que 
el coordina per a tot el municipi. El Cistell 
Solidari forma part dels programes preventius 
d’Aldees Infantils SOS per a evitar el patiment 
infantil en qualsevol àmbit que es pugui 
produir, donant suport a les famílies quan més 
ho necessiten. Per a fer-ho, els nostres 
voluntaris són essencials: la seva contribució 
desinteressada fa possible que el Cistell 
Solidari sigui un èxit. 

Els comerciants de Montcada i Reixac que hi 
col·laboren. Participar és ser actors 
protagonistes d’aquest programa. Actualment 
hi col·laboren:

Qui l’organitza?

L’Ajuntament de Montcada fa 
l’aportació econòmica per a sustentar 
els tiquets de menjar fresc d’1 euro 
per a poder comprar a les botigues 
col·laboradores. 

La Regidoria de Serveis Socials i Salut 
Pública tria les famílies que se’n 
poden beneficiar seguint els criteris de 
tenir fills menors i rendes disponibles i 
els assigna la dotació de tiquets en 
funció del nombre de membres i la 
seva situació econòmica. 

Amb aquests tiquets, les famílies 
s’apropen als comerços col·laboradors 
per a comprar aliments frescos a preus 
per sota de mercat dels productes que 
quedin en aquell moment. Hi ha 
fruites i verdures, carn i peix. 

Les botigues es coordinen amb Aldees 
Infantils SOS per a fer efectius els 
tiquets, per a donar a conèixer el seu 
grau de satisfacció i el dels usuaris i 
resoldre qualsevol incidència. 

En què consisteix?

PEIXATERIA ITO I LOLA: c/ Pascual, 28.  
PEIXATERIA ANA: c/ Provença, 1.  
PEIXATERIA ENCARNA: c/ Lleida, 48.  
MAITE’S FRUITS: c/ Rosselló, 1. 
FRUITES I VERDURES: c/ Bogatell, 29. 
EL PUNT DE LA FRUITA: c/ Major, 54.  
FRUITES I VERDURES DON RAMON: Carretera vella, 32.  
CARNISSERIA EL BARAKA: Pl. La Rivera, Horts, Local 1.  
SUPERMERCAT ALCARAZ: c/ Conca, 2.  
CARNISSERIA ADIL: c/ Reixago, 43.  
CARNISSERIA ADIL 2: c/ Major, 128.  

Vols ser voluntari d’Aldees Infantils SOS? T’agradaria col·laborar?
Truca al 933 170 897 o envia un correu a rrhh@aldeesinfantils.org i t’informarem.


