“La Plataforma”
Ciutadana per Barberà
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El grup municipal de la Plataforma Ciutadana per Barberà volen fer arribar al Ple
Municipal per a la seva consideració, la següent
MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN MENJADOR SOCIAL A
VALLES.

BARBERÀ DEL

!

Tenim la paraula crisi tan escoltada, a totes les converses del dia a dia, que
sembla que ens hem acostumat a dir-la i ja no patim tant. Cada dia tenim
informacions i notícies de dades macroeconòmiques o de tendències
econòmiques que ens diuen els experts que marquen la fi tècnica d’una crisi, però
de qualsevol forma, tot això no es veu reflectit en la vida diària de la majoria de la
població. És un canvi de model el que ve, i una de les característiques que té
aquest canvi és que la classe mitjana que ja ha minvat molt, ho continuarà fent, fet
que augmentarà encara més, les diferències socials ja accentuades des que va
començar la crisi.
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No hi ha discussió, cada cop són més les famílies que viuen amb la gran part del
membres a l’atur o a l’economia submergida, i que són moltes vegades les
pensions dels més grans, que cada cop van a menys, les que mantenen les
famílies, no només amb els seus ingressos, sinó en molts casos, posant al servei
dels néts i els fills, les seves pròpies llars. Gràcies a això, no ens enganyem,
s’està evitant un conflicte social de més grans dimensions.
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Molt s’ha parlat al nostre ple de crisi, i moltes han estat les iniciatives que s’han
aprovat per minimitzar els seus efectes a la població, però entenem que encara
falta molt per fer en aquest sentit, amb iniciatives més concretes i que afectin
positivament a la ciutat de Barberà.
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Moltes vegades se li retreu a la política que és massa lenta en solucionar els
problemes de la gent i que sempre va tard amb els esdeveniments de la vida
diària. Tenim un gran repte, avançar-nos a un problema que es veu venir abans
que el problema sigui major. No arribem tard.
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Al nostre grup, li preocupa que una persona, en el moment actual, no pugui tenir
garantit el menjar, com a mínim tres cops al dia. Tots sabem que la demanda de
persones i de famílies que van a recollir aliments bàsics a alguns centres de
Barberà és cada cop més nombrosa, i que cada cop més, veiem gent al carrer
demanant a les portes de supermercats, inclús situacions molt més extremes, fets
que no s’havien vist tant a la nostra ciutat.
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Entenem que és hora que la iniciativa pública faci un esforç i treballi per tal que
aquelles persones que no poden garantir-se els àpats diaris, puguin tenir un lloc
on poder garantir una necessitat tan bàsica com és el menjar.
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Per tot això sol·licitem que l’ajuntament de Barberà del Vallès posi els mitjans
necessaris per a la creació d’un menjador social públic a Barberà del Vallès amb
la col·laboració d’entitats públiques o privades que treballin ja en aquesta
problemàtica social, tal i com s’està duent a terme en localitats properes.
Barberà del Vallès, 25 de juny de 2014.
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