Molt Honorable President
Generalitat de Catalunya
Gbpresident.presidencia@gencat.cat

Molt Honorable President,
La Generalitat va anunciar el passat 16 de març que “Educació i Treball, Afers Socials i
Famílies garanteixen els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d'intervenció
socioeducativa amb servei d'àpat”. Dies després, aquest compromís encara no s'ha
materialitzat. Aquest passat dijous mateix, en la reunió de coordinació amb el mon local on hi
vas ser present a l’inici, juntament amb les Conselleres Budó, Vergès i Buch, diverses veus
municipalistes (Diputacions, ACM, FMC, AMB) van manifestar la preocupació per la manca de
coordinació en algunes qüestions, i especialment en el cas del repartiment de les targetes
moneders a les famílies afectades, atès que aquesta és la solució que es va adoptar per
vehicular aquests ajuts.
En la mateixa reunió no es va rebre cap resposta concreta. No només tenim directrius. Ni tan
sols al moment de redactar aquesta carta han arribat encara les targetes als Consells
Comarcals per a lliurar-les als Ajuntaments. Des que es va anunciar la mesura, des del món
local ja vam advertir de la dificultat que suposaria fer el repartiment des dels ajuntaments,
ateses les circumstàncies dels serveis socials, que treballen sota mínims i atenent els casos
d’emergència. No hem rebut cap directriu concreta sobre la fórmula per fer el repartiment. Ni
tan sols comptem amb les dades de les famílies a qui s’han de lliurar, per tal de poder
contactar prèviament i organitzar el servei amb antelació i cita prèvia, tot evitant cues i
aglomeracions i respectant així les recomanacions sanitàries en l'actual situació d'alarma
epidemiològica.
Volem doncs manifestar la nostra preocupació. Els Ajuntaments ens trobem desemparats per
fer front a una situació de la qual no en tenim competències. No tenim cap tipus de suport ni
per part de la Generalitat ni dels propis centres educatius, un suport que se'ns ha negat a
pesar que l'hem demanat. Mantenim el nostre compromís de col·laboració. Ho devem a la
nostra ciutadania, especialment a les persones en situació de vulnerabilitat. Treballem amb
l’objectiu que aquesta crisi sanitària, social i econòmica no deixi ningú exclòs.
Lamentem que el protocol que ha elaborat el departament per a repartir aquestes targetes és
confús i caòtic. Només ordena als ens públics receptors de les targetes que aquestes siguin
repartides a les famílies beneficiàries, sense especificar en cap cas un protocol clar per al seu
repartiment i sense posar a disposició ni dels Consells Comarcals ni dels Ajuntaments
mecanismes per a facilitar aquesta tasca.

No entenem que el protocol ha estat acordat sense diàleg amb el món local. Considerem que
hi ha altres formes de gestionar el repartiment i demanem a la conselleria reconsideri la forma
de fer-ho, obrint el diàleg amb el món local per trobar la via més idònia i garantista. Assumida
des de la corresponsabilitat.
Reiterem doncs la nostra preocupació per la manca de solucions en aquest assumpte. No es
pot anunciar una mesura que ja reclamàvem d’abans, i que moltes famílies estan esperant,
sense preveure els mecanismes per dur-la a terme i deixar-la en mans de la bona voluntat de
l’administració local, en un context en el que, en el millor dels casos, ens col·lapsa els nostres
serveis socials. Si no és que algunes d’aquestes ajudes, directament, no arriben als
destinataris per no ser el mitjà adoptat l’idoni per a fer-ho.
Per totes aquestes circumstàncies, els sotasignats alcaldes i alcaldesses, et reiterem la total
disponibilitat del món local en articular totes les propostes que tinguem al nostre abast per a
garantir que els ajuts arribin a les famílies. Però alhora reclamem -i estem convençuts que
també ho comparteixes- que cal fer-ho de manera dialogada, acordada i coordinada, amb la
responsabilitat que se li exigeix al Govern que encapçales per a trobar la solució lògica a
aquest problema.

Cordialment,
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Pere Rodríguez Rodríguez
Alcalde de Montmeló

Alcaldes i alcaldesses signants.
Jesús Naharro, alcalde d'Abrera
Álex Pastor, alcalde de Badalona
Xavier Garces, alcalde de Barberà del Vallès
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona
Maurici Jiménez, alcalde de Castell-Platja d'Aro
Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès
Joan Playà, alcalde de Castellbisbal.
Maria Miranda, alcaldessa de Castelldefels
Josep Paré, alcalde de Centelles
Carles Gordón, alcade de Cerdanyola del Vallès
Antonio Álvarez, alcalde de Corbera d’Ebre.
Victor Puga, alcalde de l'Escala
Eduard Rivas, alcalde d'Esparreguera
Pilar Díaz, alcaldessa d'Esplugues de Llobregat
Raquel Sánchez, alcaldessa de Gavà
Nuria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat
Oscar Sierra, alcalde de la Llagosta
Sergi Vilamala, alcalde de les Masies de Voltregà
David Bote, alcalde de Mataró

Xavier Paz, alcalde de Molins de Rei
Josep Monras, alcalde de Mollet del Vallès
Laura Campos, alcaldessa de Montcada i Reixac.
Pere Rodríguez Rodríguez, alcalde de Montmeló.
José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès.
Pedro Juan, alcalde d'Olesa de Bonesvalls
Ascensión Ratia, alcaldessa de Pallejà.
Xavier González, alcalde de La Palma de Cervelló
Eva Amposta, alcaldessa de Pinell de Brai.
Javier Silva, alcalde de Polinyà.
Lluís Mijoler, alcade del Prat de Llobregat.
Ana Mª Martínez, alcaldessa de Rubí.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell
Francesc Borrell, alcalde de Salars de Pallars
Joan Callau, alcalde de Sant Adrià de Besòs
Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca
Lluisa Moret, alcadessa de Sant Boi de Llobregat
Enric Carbonell, alcalde de Sant Esteve Sesrovires
Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat.
Eduard Turón, alcalde de Sant Iscle de Vallalta.
Antonio Poveda, alcalde de Sant Joan Despí.
Josep Perpinyà, alcalde de Sant Just Desvern.
Abigaíl Garrido, alcaldessa de Sant Pere de Ribes.
Miguel Comino, alcalde de Sant Vicenç dels Horts.
Nuria Parlón, alcadessa de Santa Coloma de Gramanet
Isabel Garcia, alcaldessa de Santa Perpètua de Mogoda.
Josep Ramon Bellaubí, alcalde de la Sénia.
Antoni Tolo, alcalde de Senterada
Jordi Ballart, alcalde de Terrassa.
Josep López, alcade d'Ullà
Eva Martínez, alcaldessa de Vallirana
Carles Ruiz, alcalde de Viladecans
Consol Cantenys, alcadessa de Vilafant

