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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, 
d'acord amb l'establert a l'article 66,3 del ROM, i perquè sigui substanciat 
durant el proper Ple municipal ordinari, en base als següents  
 
 
 
Antecedents: 
 
Les preguntes que vam presentar al ple de l'Ajuntament sobre el tema de la 
mal nutrició infantil van tenir una resposta del govern local totalment 
insatisfactòria. Del que se’ns va indicar es dedueix clarament que ni el govern 
local té informació sobre els escolars que puguin patir aquest problema 
alimentari ni, menys encara, s'ha arbitrat cap mesura d'actuació específica.  
 
Segons estudis recents com el que va presentar FEDIA el mes de maig, a 
Catalunya hi ha quasi una quarta part –un 23,7%– d'infants que viuen en 
condicions de pobresa, situació que els pot afectar negativament tant pel que fa 
a la seva alimentació com a al risc de fracàs escolar i abandonament dels 
estudis.  
 
Un dels impactes més preocupants de la crisi és l’efecte que té sobre la nutrició 
infantil. Si bé durant el curs, els infants en situació de risc es beneficien del 
menjador escolar per garantir que reben una nutrició adient, durant les 
vacances escolars el servei ja no es presta i, per tant, queden més exposats al 
risc.  
 
En relació a aquesta problemàtica, el Parlament de Catalunya va aprovar, el 
passat 4 de juliol, dues mocions, per unanimitat, sobre aquesta problemàtica.  
 
La primera moció, pactada entre ICV-EUiA i ERC, demana al govern, d'una 
banda, la convocatòria urgent de subvencions o l’increment dels recursos 
destinats a Ajuntaments i altres entitats locals i a les beques per a colònies, 
casals, campaments i rutes per a aquest estiu, amb l'objectiu de permetre als 
nens gaudir de tres àpats diaris i d'oportunitats de lleure, i, d'altra banda, un pla 
de xoc de garantia alimentària que asseguri una partida pressupostària oberta 
per al curs vinent per a beques de menjador, a les quals les famílies dels 
menors puguin accedir d'acord amb els seus barems econòmics i socials. El 
text també demana a l'executiu que incrementi el suport als ens locals; que 
inclogui la distribució d'aliments en la pròxima cartera de serveis socials; que 
converteixi la Taula de Distribució Solidària en l'instrument que coordini totes 
les polítiques públiques per lluitar contra la fam i la malnutrició i que garanteixi 
per mitjà de la taula l'estratègia i les mesures compensatòries que caldria 
impulsar si la Unió Europea eliminés els ajuts alimentaris, i que benestar social 
es coordini amb la resta de departaments per mobilitzar recursos i definir 
polítiques públiques per lluitar contra la fam i la malnutrició. 
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La segona moció, pactada entre PSC, CiU i ERC, insta el govern a prioritzar i 
incrementar la partida de beques de menjador per al curs vinent de manera 
coordinada amb els serveis socials; a agilitzar el pagament de les 
transferències pendents amb els consells comarcals per aquest concepte; a 
donar suport als serveis socials bàsics per garantir l'alimentació i fer 
seguiments de les persones i famílies usuàries dels serveis, i a executar 
mesures per pal·liar les situacions d'especial vulnerabilitat. A més, el text posa 
en valor la tasca dels professionals dels serveis socials i l'esforç i el compromís 
dels ajuntaments en la contenció i intervenció socials en situacions de risc. 
 
Davant d’aquests acords unànimes del Parlament, el grup d'ERC-EV-IxG entén 
que l'Ajuntament de la ciutat ja hauria de tenir preparat un pla de seguiment i 
actuació abans no comenci el nou curs escolar.    
 
Per tot això, FORMULEM el següent 
 
Prec: 
 
Instem el govern local a realitzar, a través dels serveis socials municipals, el 
seguiment dels infants de Gavà en situació de risc pel que fa a la seva nutrició, 
i que s'adoptin mesures i plans, aprofitant el suport econòmic de la Generalitat 
derivat de l’acord al Parlament de Catalunya, per tal d'evitar riscos durant 
l'actual període d’estiu i al llarg del curs vinent.  
 
D'igual manera, tornem a instar el govern a estudiar la urgència de la creació 
d'un menjador públic per cobrir aquestes necessitats. 
 
Gavà, 21 de juliol de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Andreu Pérez i Lorite 
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG  
 
AL SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 


