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Moció del grup municipal dels socialistes gironins com a Pla contra l’escletxa social 

Després de conèixer quins són els serveis i polítiques que l’Ajuntament de Girona està portant a 

terme en matèria d’infància  i de joventut, constatem que el principal repte de futur d’aquests 

serveis municipals,  és  el  de  promoure  xarxes  de  prevenció,  conjuntament  amb  els  Serveis 

Socials bàsics i especialitzats, i perseverar especialment en aquells aspectes que més afecten la 

infància en l’actual context de crisi. També cal abordar la necessitat d’una major transversalitat 

en totes  les accions relacionades amb  la  infància,  la  joventut  i  les famílies:  la conciliació de  la 

vida  laboral amb  la  familiar  i  la personal; procurar per  l’envelliment actiu de  la gent gran;  la 

protecció de membres  vulnerables de  les  famílies; potenciar els  serveis per  a persones  amb 

dependència  lleu  i  gran  dependència  i/o  en  risc  d’exclusió;  fomentar  l’autonomia  de  les 

persones amb discapacitat  i defensar el dret a  la  igualtat d’oportunitats de totes  les dones de 

Girona. 

A Girona tenim una taxa del 18,08% (0‐15 anys) de població  jove (16‐29 anys)  i un 18,26% de 

població  infantil. Diferents  indicadors  i estudis de Càritas o de  la Creu Roja ens  indiquen un 

deteriorament  ‐i  la  cronificació d’aquest deteriorament‐ de  la  situació  socioeconòmica d’una 

part  de  les  famílies  gironines.  Atenent  els  índexs  de  risc  d’exclusió  social  publicats  per  la 

Generalitat de Catalunya,  es podria  estimar que  a  la nostra  ciutat hi ha  entre  3.000  i  4.000 

infants i adolescents, que es podrien trobar en risc d’exclusió social. Caldria per tant un anàlisi 

que obtingués dades concretes sobre  la situació a Girona en aquest apartat. Aquesta situació 

no només té efectes sobre el rendiment educatiu d’infants  i d’adolescents, també en té sobre 

possibles comportaments  i actituds  socials  futures. Cal enfortir  les unitats  familiars  i protegir 

infants i adolescents.  

Els  Plans  per  a  la  Inclusió  Social,  el  Pla  local  per  la  Infància  i  Adolescència  (PLIA),  el  Pla  de 

Gènere 2012‐2015, el Consell de LGTB, els Pactes del Temps  i un  llarg etcètera,  són  tots  tan 

necessaris  com  indispensables.  Però  cal  garantir  una  visió  integrada  i  transversal  de  les 

polítiques  públiques  per  a  les  famílies  que  permeti  la  necessària  coordinació  entre 

departaments i una visió global de l’acció de Girona en clau d’unitats familiars.  

Si bé  tots els Plans municipals haurien de ser  transversals, el Pla per  les  famílies ha de ser el 

més transversal de tots, perquè és el que va dirigit a totes les edats  i a totes  les famílies de  la 

ciutat:  famílies  joves o amb  joves‐infants,  famílies de persones grans o amb persones grans, 

dones  i homes que  formen diversos models de  famílies  implicant  tots els àmbits municipals: 

Serveis  Socials,  Salut,  Immigració,  Discapacitat,  Esports,  Participació,  Educació,  Cultura, 

Habitatge, Infància, Joventut, Dona o Gent Gran. 

L’Equip d’Atenció a  la  Infància  i a  l’Adolescència en situació de risc (EAIA), conjuntament amb 

els Serveis Socials Bàsics, per la seva àmplia experiència i coneixement tant dels barris com dels 

serveis  que  s’oferten,  haurien  de  liderar  aquests  treballs  i  establir  quins  són  els  millors 

mecanismes  de  transversalitat  i  prevenció  en  matèria  de  protecció  i  l’enfortiment  de  les 

condicions de les famílies que es troben en risc d’exclusió. 
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En  paraules  dels  representants  de  la  Taula  del  Tercer  Sector:  “com  a  resultat  d’aquesta 

precarització,  s’ha  produït  un  increment  considerable  de  desnonaments  i  de  situacions  de 

pobresa energètica,  la qual cosa ha afectat directament a  les persones  i famílies, tant adultes 

com  d’infants.  Juntament  amb  aquesta  situació,  s’han  produït  moltes  mancances  en  les 

necessitats  bàsiques  de  les  persones  afectades  (alimentació,  higiene,  salut  física,  salut 

mental...),  que  han  quedat  sense  resposta.  No  hi  ha  hagut  polítiques  socials  globals  i 

transversals  que  afrontessin  la  nova  situació,  sinó  que  s’han  donat  respostes  aïllades  i 

puntuals”.  

Per  tot  això  proposem  diferents  punts  d’acord  en  la  direcció  de millorar  la  prevenció  i  la 

transversalitat de les polítiques d’atenció a la infància, l’adolescència i les famílies. 

PROPOSTA D’ACORDS: 

1. Realitzar un estudi analític per tal de tenir quantificades i conegudes les necessitats bàsiques de 

la  infància  i de  l’adolescència enteses en  sentit  integral però, especialment,  les  relacionades 

amb la protecció dels menors i l’accés universal a l’alimentació, l’educació i la salut, així com la 

cobertura de necessitats bàsiques a la ciutat de Girona.  

2. Elaborar un Pla Municipal de Famílies que   reculli un ventall ampli d’activitats socioeducatives 

gratuïtes  adreçades  a  millorar  les  oportunitats  educatives  i  culturals,  per  afavorir  el  ple 

desenvolupament a partir de  l’accés en  igualtat de condicions. Aquest Pla ha de servir també 

pel disseny i la conceptualització de serveis i projectes específics dirigits als grups familiars com 

a  tal,  així  com  per  detectar  necessitats  i  reptes  de  futur  com  poden  ser  la  promoció  de  la 

parentalitat  positiva,  o  escoles  de  pares;  per  potenciar  la  prevenció  en  la  protecció  de  la 

infància  i  l’adolescència, més enllà dels programes actuals que donen atenció a  famílies on  ja 

s’ha manifestat la problemàtica exposada.  

3. Garantir l’accés al dret bàsic de beca menjador a tots els infants i adolescents de Girona fins al 

llindar  tres de  renda  segons  taula establerta pel Consell Comarcal, amb un Pla Municipal de 

Beques Menjador,  que  determini  criteris  econòmics  i  socials  de  concessió,  que  asseguri  l’ús 

d’aquest dret a l’inici del curs escolar, i en períodes de vacances, per mitjà de complementar el 

finançament aportat per la Generalitat a través del Consell Comarcal. 
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