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El servei d'alimentació del centre
social el Roser de Reus, en marxa
Compta amb un menjador i un rebost de caràcter social al qual s'afegirà, al març,
una cafeteria

Detall de l'exterior del centre social el Roser, de Reus | MBO

"La millor inversió que un consistori pot fer és per atendre les persones". D'aquesta manera ha
celebrat l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, que el centre social el Roser de la capital del Baix
Camp hagi esdevingut una realitat. L'espai, que compta amb una cafeteria, servei de cuina,
rebost i amb alberg, ja és en funcionament. Aquest últim servei, amb tot, encara no. Al seu
costat, la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella, s'ha felicitat per haver pogut tirar
endavant un projecte que "esdevindrà un referent" al territori. La vicealcadessa, Noemí Llauradó,
els ha secundat tot afirmant que l'equipament "posa les persones al centre".
Alimentació i allotjament
D'aquesta manera, el centre oferirà dos serveis principals, el d'alimentació i el d'alberg. El primer
és en marxa des del passat mes de gener, segons ha precisat Vilella, i consta de la cafeteria
(serà oberta a tot el veïnat a partir del març), el menjador social (que ha descrit com "un ferrari",
per les prestacions de qualitat de la cuina) i el rebost, un punt de distribució d'aliments i entrega de
la cistella bàsica. Al menjador s'hi poden arribar a elaborar fins a 240 àpats al dia, ja siguin per
endur, per rebre a domicili o per consumir al propi el Roser.
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El batlle, Carles Pellicer, durant la seva intervenció a la presentació del centre Foto: MBO

Sobre el rebost, la regidora ha indicat que "és una nova manera d'atendre les persones" que
necessiten ajuda alimentària segons els professionals de Serveis Socials del consistori reusenc.
Això permet que l'usuari pugui triar entre diversos productes, frescos i envasats, a partir d'un
sistema de punts pels quals se sap quants aliments pot percebre de manera setmanal. En aquest
sentit, i segons les previsions del centre, es poden atendre unes 200 famílies per setmana.
Vilella ha volgut destacar la tasca del Programa de gestió alimentària que funciona a la ciutat, ja
que "tant el menjador com el rebost reben aliments frescos i cuinats" de la iniciativa. Aquestes,
han apuntat fonts municipals, va atendre l'any passat 5.804 persones derivades de Serveis
Socials, de Càritas i de la Creu Roja. Pel que fa als aliments donats, se'n van rebre 248.675
quilos (entre frescos i cuinats), dels quals se'n van recuperar 242.052 quilos (el 97%). Des de la
seva posada en marxa, l'agost de 2021, s'han recollit més de 2.000 tones d'aliments.
Setze llits
Quant a l'alberg, que encara no presta servei, s'ha indicat que permetrà estades d'emergència
"en casos puntuals", com "un incendi o l'ensorrament" de l'habitatge. Igualment oferirà residència
"temporal" a adults en situació de vulnerabilitat i exclusió social, destinada a persones que "no
disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge, o que no
disposen d'un habitatge com, per exemple, persones sense sostre".
Vilella ha argumentat que el Roser serà una "opció diferent" dels actuals recursos privats que
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existeixen a la ciutat, com habitacions d'hostals. "Es tracta d'oferir una millora en l'atenció social
a les persones i també una millora en la qualitat del servei, de l'allotjament i de l'estada", ha
manifestat, tot conclient que el centre permetrà una atenció "digna i respectuosa" a qui la necessiti.
L'alberg tindrà 16 llits, distribuïts en dues sales de vuit cadascuna. Als usuaris se'ls donarà
esmorzar, dinar i sopar. La posada en marxa de l'allotjament donarà feina a 11 persones, tal
com ha avançat la regidora. Fonts municipals consultades per Reusdigital.cat han detallat, sobre
la posada en funcionament d'aquest servei, que l'objectiu és consolidar primer el d'alimentació.
Actualment, s'és a la fase de preparació de la licitació corresponent, de tal manera que "en el
propers mesos" pot estar operatiu.
El Roser s'ha presentat aquest matí de dimecres amb un acte al qual han assistit autoritats, veïns i
representants del teixit local. A banda de Pellicer, Llauradó i Vilella, als parlaments han intervingut
també el director de Càritas Reus, Miquel Aragonès, i del responsable dels Serveis
territorials de Drets Socials a Tarragona, Daniel Segalà. El primer ha volgut fer valer la tasca
que "durant deu anys s'ha fet al menjador social" de la ciutat, mentre que el segon ha emplaçat la
regidora a trobar-se per abordar noves vies de col·laboració entre les parts per disposar de
finançament.
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