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ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Gavà, en nom d’aquest grup i de la secció local d’ERC Gavà
FORMULO
La següent pregunta, d’acord amb l’establert a l’article 66.3 del Reglament Orgànic
Municipal i l’article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit
en un termini màxim d’un mes.
Antecedents
Hem rebut una queixa ciutadana relativa al que es fa amb les paneres de verdures després
de la Fira d’Espàrrecs, que com mostra la foto es deixen assecar al sol i després es deuen
llençar. Donada la situació d’emergència alimentària que passen algunes famílies de la
ciutat, aquest espectacle no és gaire edificant.
Som conscients que les paneres i tot
el producte exposat ja porten uns
quants dies de cara al públic amb la
corresponent manipulació que això
comporta, que en el moment de
retirar-ho el producte ja no és tan
fresc com acabat de collir, i que les
entitats que reparteixen aliments
potser no poden fer coincidir la
recollida amb els dies que aquestes
entitats fan el repartiment d'aliments
(una o dues vegades al mes).

Tot i això, ens consta que fa anys, després de la Fira, les paneres es lliuraven a la residència
d’avis de les Germanetes dels Pobres, situada a l’avinguda d’Àngela Roca. Per això ara
potser es podria contactar amb possibles usuaris (col·legis, càterings, Fundació Futur) i
oferir-los els lots perquè en facin un ús profitós.
Preguntes
• Quin és el destí de les paneres de verdures i espàrrecs exposades a la Fira, un cop es
clausura?
• Està previst en futures edicions coordinar-se amb possibles interessats a aprofitar-les?
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