
 

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  
Districte de Gràcia 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE GRÀCIA  

 

En Marc Bosch i Matas, en la seva qualitat de Conseller del Grup Municipal 

d'Esquerra Republicana al Districte de Gràcia exposa: 

 

 

- Atès que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 provocarà una crisi 

social sense precedents quan encara no s’han superat els efectes de la crisi 

financera i econòmica de 2008; 

 

- Atès que la infància és un col·lectiu en una situació d’especial vulnerabilitat a 

les crisis econòmiques i que les situacions de pobresa tenen un impacte 

directe en les seves oportunitats futures i els seus drets socials i civils; 

 

- Atès que l’Objectiu del Desenvolupament Sostenible 1 demana eradicar la 

pobresa en totes les seves formes, i la seva segona fita l’eliminació de la 

pobresa infantil; 

 

D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal, i l’article 35 del Reglament intern d’organització i funcionament del 

Districte de Gràcia formula el següent: 

 

PREC 

 

1. Que el districte, en col·laboració de les entitats del tercer sector, centres 

educatius, Associacions de Famílies d’Alumnes i grups de suport mutu del 

districte prengui les mesures necessàries per a detectar les situacions de 

pobresa infantil i les que es troben en risc d’estar-hi, derivades de la crisi 

provocada pel COVID-19. 

2. Que s'impulsi un pla per a prevenir les causes i pal·liar els efectes d'aquest 

fenomen dins les competències dels serveis socials del districte, en 
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col·laboració amb el govern de la ciutat i de la Generalitat i que contempli 

l’increment de dotació de professionals de l’atenció social per fer-hi front. 

3. Que es reforci la difusió dels serveis i els recursos existents per a infants, 

joves i les seves famílies a través dels centres escolars i les Associacions de 

Famílies i, mentre romanen tancades les escoles, a través també de 

qualsevol altre canal de comunicació que assegurin que arriba als seus 

destinataris (fulletons a OACs, mercats, farmàcies, falques de ràdio, etc.). 

 

 

 
 
 
 
 
Marc Bosch i Matas 

Conseller d’Esquerra Republicana 

 

Barcelona, 27 d’abril de 2020 


