DISA‐ Distribució Solidaria d’ Aliments de Càritas, Arxiprestat de Sant Andreu des de gener de l’
any 2017, (abans REBOST Solidari), ofereix de l’ any 2012, per la fusió dels serveis que es
presten a les persones necessitades i en precarietat des de les parròquies de Sant Pacià i Crit
Rei, i motivar per problemes d’ espai i per l’ augment exponencial de les soli‐licituds d’ ajuda,
es va que tenir d’ unificar i traslladar a una nova ubicació cedida per l’ Ajuntament de
Barcelona. Aquest local està ubicat al carrer Berenguer de Palou nº 104‐118 localitzat al barri
de La Sagrera a Barcelona.
L’objectiu de DISA (abans Rebost), ha estat de sempre no deixar a cap persona en risc
d’exclusió social o marginació. Es per aquest motiu que es va arribar a un acord amb el
districte de Sant Andreu de l’ Ajuntament de Barcelona, per tal que el Serveis Socials
Municipals fossin els qui avaluessin les necessitats de les persones i famílies, i fos la nostra
entitat qui cobris la part d’ alimentació. El mateix sistema d’ avaluació es porta als serveis
Socials de Càritas.
Els responsables de DISA (abans Rebost), son voluntaris i depenen de CARITAS ARXIPRESTAL
DE SANT ANDREU y a la vegada de CARITAS DIOCESANA.
Actualment s’atenen mensualment a 840 famílies, aproximadament 2.350 persones, de les que
80 son infants dels barris de Sant Andreu, La Sagrera i el Bon Pastor, amb una població
aproximada der 100.000 persones. Les famílies necessitades, després de ser avaluades pels
Serveis Socials, son acollides pels nostres serveis per poder atendre les seves necessitats. Això
implica una sortida mensual de 33.000 quilos des de DISA d’ aliments, material de neteja i
productes per nadons. Tot està ates per 80 voluntaris durant els dies en que DISA esta oberta i
atenent als beneficiaris, que son dilluns, dimecres i dijous tarda. S’atenen aproximadament a
70 famílies cada un dels dies d´ atenció als usuaris.
Des que DISA està operant a las actuals instal∙lacions de Berenguer de Palou 104‐118 de l’ any
2012, es mantenen gràcies a les aportacions d’empreses com La Caixa, Fundació Cottet‐Mor,
Fundació Roviralta, Cercle Sopocino, Fundació Banc d’ Aliments i la Unió Europea. Gràcies a
tots ells podem realitzar la nostra obra. Per tot lo que hem exposat ens obliga a millorar la
nostra organització i aprofitar els nostres recursos al màxim.

