
 

Marta Jiménez i 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  
 
Des del mes de novembre de 2014 està en marxa a Gavà el projecte «menús solidaris», impulsat 
per diverses entitats com ara l’Associació de veïns de les Colomeres, el Grup ecologista Quercus, 
l’Associació de dones Clara Campoamor, el col·lectiu La Mata de Jonc, i d’altres, agrupats sota la 
denominació «22 solidari». 
 
Gràcies a aquesta iniciativa, i la donació desinteressada de menús per part dels serveis de càtering 
de diverses escoles, s’ha pogut oferir un àpat calent a un promig de 18 persones  durant els dies 
feiners. Es tracta de persones sovint sense sostre (dormen en cotxes, caravanes o barraques) o 
sense els electrodomèstics, subministraments i mitjans per cuinar àpats calents. La major part 
esdevenen beneficiaris del projecte «menús solidaris» a través d’entitats assistencials com Càritas, 
la Creu Roja, o entitats veïnals que s’assabenten dels casos més extrems de pobresa a la ciutat. 
 
En dependre dels menús escolars, en el moment que hi ha vacances, s’acaba el curs escolar o 
finalitzen els casals estiuencs promoguts per les AMPA, el projecte s’ha d’interrompre. Tot i això, 
l’any 2015 el projecte va tenir continuïtat gràcies al suport municipal, que durant el mes d’agost va 
pactar amb els responsables del casal d’estiu municipal el subministrament de menús per als 
beneficiats. 
 
Enguany ens trobem amb la mateixa situació, i el proper divendres 22 de juliol s’acaben els casals 
que actualment subministren menús. Ens consta que hi ha hagut reunions entre els promotors dels 
«menús solidaris» i els serveis socials municipals, i que s’ha compartit informació tècnica sobre els 
perfils de persones ateses. Tot i això, en la data de redacció d’aquesta interpel·lació, l’Ajuntament 
encara no ha confirmat si enguany tornarà a subministrar els menús per al mes d’agost. 
 
D’altra banda, el projecte «menús solidaris» és un projecte que a llarg terme hauria de ser assumit 
per l’administració, donat que aquest tipus d’acció contra la pobresa basada en el voluntariat no pot 
esdevenir estructural. De fet, la implantació a Gavà del projecte «menja futur», operat per una 
fundació amb objectius similars, ofereix una plataforma d’aterratge patrocinada per les 
administracions que bé podria acollir els actuals beneficiaris del projecte «menús solidaris». 
 
Per aquest motiu, formulem el següent.  
 
Prec: 
Instem el govern municipal a: 

• Confirmar l’abans possible als promotors del projecte «menús solidaris» que subministrarà 
menús durant el mes d’agost. 

• Així mateix, establir un mecanisme perquè a mig termini els beneficiaris del projecte s’integrin 
al sistema d’ajudes socials ofert per l’administració, de forma que se’ls subministrin àpats 
calents diàriament. 

Gavà, 18 de juliol de 2016 
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