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ANDREU PÉREZ I LORITE, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de 
Catalunya - Els Verds - Independents per Gavà 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: 
 
Diverses entitats cíviques de Gavà, organitzadores de diversos menjars solidaris que 
s’han fet a la ciutat des de l’any 2012 ençà (les Migas solidàries del 22 de desembre de 
2012, l’Olla solidària del 25 de maig de 2013 i la Paella solidària de l’1 de febrer de 2014) 
així com els berenars solidaris amb debat, realitzats amb la intenció de posar en 
evidència el greu problema que representa que una part dels veïns de la ciutat no tinguin 
assegurat un dret bàsic com el de l’alimentació. 
 
A mitjans 2012, l’Ajuntament de Gavà es va comprometre, verbalment i per escrit a través 
dels seus mitjans de comunicació, a realitzar les accions necessàries per establir un 
servei de menjador social a Gavà, així com un servei d’aixopluc d’urgència per a 
transeünts sense sostre. 
  
Existeix una partida al pressupost municipal per a aquest 2014 de 70.000 € per destinar-
los a acció social i un compromís per realitzar l'estudi d'implantació d'un menjador social 
abans d'acabar el primer trimestre per implantar-lo seguidament. 
 
Des que es va formular aquella proposta no s’ha realitzat cap acció per fer-la efectiva. No 
s’ha encarregat cap estudi ni s’ha habilitat cap local, ni hi ha cap projecte en marxa per 
fer realitat ni el menjador social ni l’aixopluc per a transeünts. 
 
Després de parlar amb diverses entitats que presten serveis assistencials i reparteixen 
aliments entre les famílies necessitades, sabem que a Gavà hi ha prop de 1.000 famílies 
sense prou recursos per garantir una bona alimentació als seus membres. 
 
La pobresa i l’exclusió social són una realitat a la que els serveis socials depenents de 
l’administració local no fan front amb la deguda intensitat i diligència, éssent necessaris 
els actes de voluntariat de la societat civil local, gràcies a la qual la situació social encara 
no ha esclatat. 
 
La lluita contra l’exclusió social i contra la pobresa ha d’involucrar l’administració 
municipal a través de polítiques actives de prestació de serveis. Amb les accions de 
recollida d’aliments promogudes des del voluntariat no n’hi ha prou, i no solucionen el 
problema de fons.   



 Apartat de correus, 
24 

 08850 Gavà 
gava@esquerra.org 

 Gavà 

 

 
Per la qual cosa fem el següent prec: 
 
 
 Demanem que  de manera urgent, es creï una coordinació real entre els responsables 
dels serveis socials municipals i les entitats del voluntariat que estan atenent a famílies en 
risc d’exclusió social, basada en el respecte mutu i el foment de la cooperació entre els 
diferents actors. 
  
Que, sense més dilacions, l’Ajuntament creï, estableixi, adjudiqui i gestioni el servei de 
menjador social a Gavà i un servei d’aixopluc per a transeünts sense sostre. 
 
Que el menjador social a Gavà esdevingui una realitat, perquè és factible, tal com 
demostren molts altres municipis que ja disposen d’aquest servei, bé de caràcter i 
iniciativa plenament municipal, com Tarragona, Manresa, Figueres, Badalona, o Calafell, 
o bé d’iniciativa social amb suport municipal, com Cerdanyola del Vallès, Sant Adrià del 
Besòs, Vic, Mataró o Reus. 
 
 
Gavà, 24 de març de 2014 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


