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Marta Jiménez Iborra, regidora del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a
l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del Reglament Orgànic Municipal, i
perquè sigui substanciat durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents
Antecedents
El passat mes d’agost es va iniciar un casal d’estiu adreçat a infants de Gavà, que va tenir lloc
entre els dies 3 d’agost i 4 de setembre de 2015, gestionat per l’empresa SENFO, a les
dependències de l’Escola Jacme March.
Segons hem pogut saber, es va contractat un total de 8 monitors, dels quals només 6 van
romandre fins al final del casal, per atendre una mitjana de 70 menors, però les baixes de
monitors sobrevingudes no van ser cobertes de manera immediata, amb la qual cosa la ràtio
d’un monitor per cada 10 nens, alguns dies, no es complia.
Per altra banda, durant les setmanes en què va tenir lloc el casal, a l’escola en qüestió es van
estar fent obres i feines de manteniment que implicaven la presència d’operaris i l’ús d’eines i
productes químics que alguns dies van obligar a tenir els menors tota la jornada al pati, sense
poder fer ús de les instal·lacions d’interior.
Finalment, hem sabut que el menjar servit a aquests infants durant les cinc setmanes de durada
del casal no era d’una qualitat adequada, ni hi havia a l’espai on tenia lloc el casal cap sistema
que permetés conservar els aliments adequadament, i tenint en compte les altes temperatures
del mes d’agost, en alguns casos això va obligar a llençar aliments que no estaven en
condicions òptimes de consum.
Formulem el següent
Prec
• Que en properes edicions d’aquest casal d’agost es busqui una ubicació més adequada,
on no hi hagi obres i amb espais suficients i que permetin la correcta diversificació de les
activitats per grups d’edat, i amb els equipaments necessaris per poder conservar aliments
en condicions òptimes.
• Que es busqui la col·laboració de les entitats locals d’esplai i d’educació en el lleure a
l’hora d’organitzar aquesta mena de casals, ja que tenen un ampli coneixement de l’entorn i
experiència suficient per dur a terme aquesta tasca sense haver de contractar empreses
externes.
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