Pere Josep Coll Torrendell, portaveu del Grup Municipal Alternativa per Pollença (A)
presenta, per al seu debat i, si s’escau, aprovació, la propera sessió ordinària del Ple la
següent
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE L'AJUDA ALIMENTÀRIA DELS SERVEIS SOCIALS EN
L'ACTUAL CONTEXT DE CRISI
D'ençà de la declaració de la pandèmia per COVID19, l'estat d'alarma i les conseqüents
restriccions que han suposat una paral·lització de l'activitat econòmica, la crisi ha tengut un
enorme impacte a Pollença i les conseqüències socials són devastadores per moltes famílies.
Aquest fet s'ha vist reflectit en l'increment de famílies usuàries dels Serveis Socials municipals
que, en un poble dedicat principalment al monocultiu turístic, han vist com es quedaven sense
feina i s'esfumava la possibilitat de poder-ne trobar com a mínim fins a la propera temporada
turística, si és que aquesta acaba sent possible. Si a la falta d'ingressos, li afegim els elevats
preus dels lloguers (amb els impagaments que ja acumulen moltes famílies) i que el fred ja està a
punt d'arribar amb l'increment de despesa elèctrica que suposa, és fàcil imaginar com de
desesperada pot arribar a ser la situació de molts veïns de Pollença.
En aquest context, les fórmules, els plantejaments i els criteris utilitzats no poden ser els habituals
i és necessari que des de Serveis Socials es comenci a concedir ajudes econòmiques de manera
flexible i suficient, ja que la situació que estam vivint és excepcional i aquells que no tenen feina
(ni ingressos suficients) és pràcticament impossible que en trobin. Aquest Ajuntament, amb un
superàvit realment elevat, no ha de permetre el sofriment d'aquestes famílies ni les pot deixar
abandonades a la seva sort.
Des dels primers mesos de la crisi sanitària hem vist com bàsicament s'han concedit ajudes
alimentàries i el sistema utilitzat ha anat variant: del sistema de repartiment de bosses, a les
targetes de compra Eroski, a finalment un sistema d'ajuda en espècie però per punts.
Aquest sistema mostra mancances, perquè no discrimina entre aquelles famílies que tenen alguns
ingressos però necessiten una ajuda i aquelles que tenen ingressos molt baixos o directament no
en tenen i necessiten que es cobreixi la necessitat d'alimentació completa o gairebé completa.
Entenem que en aquests últims casos és necessari concedir ajudes econòmiques per a aliments,
perquè l'actual ajuda alimentària només es reparteix un pic al mes, amb una quantitat insuficient i
sense productes frescos.
Si ens fixam per un moment en el col·lectiu més vulnerable i exposat a la pobresa com són els
infants, hem de recordar que el nivell de renda familiar està directament relacionat amb el
sobrepes i l'obesitat infantil, i l'Ajuntament, des de les seves possibilitats hauria de promoure
polítiques per tal d'impedir que el sobrepès sigui una qüestió de classe social. L'informe ALADINO
2019 (Estudio de Alimentación, Actividad física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España) ha
mostrat recentment que un 40% dels escolars té sobrepès i la diferència que es dóna depenent
del nivell de renda és tan gran que en l'estrat més baix d'ingressos (menys de 18.000€ any)
l'obesitat es duplica respecte les famílies amb major ingressos (més de 30.000€): d'un 12% a un
23%.
Si consultam la piràmide d'alimentació saludable de la guia Alvac (d'Alimentació saludable i vida
activa), publicada per la Direcció General de Salut i Consum, s'hi exposa que les fruites i verdures
es troben en el llistat d'aliments de consum diari. La seva aportació d'aigua, vitamines, minerals i
altres substàncies, les fa imprescindibles pel manteniment d'un bon estat de salut i la prevenció

d'algunes malalties cròniques. A més, tenen menys calories que altres aliments, no tenen
colesterol i assacien més que altres aliments de major valor energètic. Per tant, es recomana
esforçar-se en consumir-ne com a mínim 5 al dia: tres racions o més de fruita i dues de verdures.
Aquest consum és impossible per una família que no té ingressos i rep l'actual ajuda alimentària
en espècie.
La mateixa guia explica també la importància dels lactis, ja que aporten proteïnes d'excel·lent
qualitat i són la principal font de calci de fàcil assimilació per la dieta, a més d'aportar vitamines A,
B2, B9, B12 i D. Per això en recomana el consum diari, especialment (entre 2 i 4 racions) pels
infants i adolescents, a més de a dones embarassades, lactants i perimenopàusiques. Duit al
sistema de punts, que un infant prengués dos tassons de llet diaris suposaria gastar 15 punts, dels
20 mensuals que s'assignen per cada membre familiar.
Per altra banda, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, en el seu article 5.1
estableix que “La perspectiva de gènere s’ha d’incorporar en totes les polítiques dels poders
públics de les Illes Balears” entenent per perspectiva de gènere la presa en consideració de les
diferències entre dones i homes en un àmbit per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució
de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats
afecten les dones.
És evident que aquesta perspectiva de gènere no s'ha aplicat a l'hora d'elaborar el llistat de
productes i la seva assignació de punts, ja que les dones resulten penalitzades pel fet de ser
dones ja que han de gastar punts per adquirir compreses si estan en edat menstrual o adquirir el
complement de llet necessari en cas de dones embarassades, lactants o peri menopàusiques,
mentre que els homes poden dedicar aquests punts a menjar. Aquesta discriminació, segurament
no intencionada, ha de ser corregida per un Ajuntament que ha fet públic el seu compromís amb la
igualtat de gènere en repetides ocasions.

Pels motius exposats, es proposen els següents ACORDS:
1.- Concedir ajudes econòmiques per aliments i, no ajudes en espècie, per aquelles
famílies que necessiten ajuda per cobrir l'alimentació completa o gairebé completa; i si no,
com a mínim, complementar l'actual ajuda en espècie amb vals de compra per carn i peix,
però sobre tot per a productes de fruita i verdures.
2.- Protegir el creixement dels infants assignant per sistema mig litre de llet (o de llet de
fórmula per nadons que no fan lactància materna) diari per cada infant i adolescent, la
família del qual rebi l'ajuda alimentària, sense que comptabilitzi en la despesa de punts.
3.- Aplicar la perspectiva de gènere al llistat de productes de l'actual ajuda alimentària,
eliminant allò que penalitza la dona pel fet de ser-ho i per tant, assignar per sistema a
cada dona compreses suficients per cada cicle menstrual i mig litre de llet diari per a
dones embarassades, lactants i perimenopàusiques, sense que comptabilitzi en la
despesa de punts.
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