Ajuntament
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MOCIÓ “Menjar a casa”
En Ana Vanesa Mas González, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

“El menjar a casa” és un programa dirigit a millorar la nutrició de les persones majors,
perquè s'entén que una nutrició adequada contribueix de forma decisiva a la salut, benestar i
qualitat de vida de totes les persone
persones
s i, especialment, de les persones majors. Aquest programa
té com a objectiu oferir a les persones majors una dieta saludable en els seus domicilis i
adaptades a les seues necessitats.
Els requisits que s’han de tindre són els següents:







Tindre 65 anys o més.
Tindre 60 anys o més i estar en situació de dependència i per a persones amb diversitat
funcional en situació de dependència, majors de 18 anys, que visquen amb la persona
major de 65 anys beneficiària del programa.
Tindre autonomia per a la preparaci
preparació
ó i ingesta dels aliments servits o bé aportar compromís
de familiars o de l’entitat local que es responsabilitzen d’aquest treball.
Estar empadronat en algun dels ajuntaments que participen en el programa i a l’ajuntament
del qual haja formalitzat conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social.
Per últim necessitar el servici, acreditat mitjançant informe social o mèdic favorables.

El cost d’aquest programa seria finançat per la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives (42%), l’Ajuntament de Crevillent (24%) i l’aportació de la persona
beneficiària (34%). Els preus diaris del menú que la persona beneficiària ha d’aportar diàriament a
la Província d’Alacant és de 2,48 €.
El servici d’aquest programa consisteix en l’entrega diària en el domicili de l’usuari dels
menjars de dilluns a divendres, llevat dels dies festius de caràcter estatal o autonòmic. El menú
inclou primer plat, segon plat i postre. Les dietes que s’ofereixen són:





N: dieta basal o normal
D: dieta saludable
A: dieta diabètica
M: dieta de fàcil masticació.

El menú s'adapta a les necessitats nutritives de cada persona, segons indicacions
mèdiques.
Molts són els municipis valencians que estan adherits a aquest conveni, necessitat bàsica
per a poder demanar l’ajuda per part dels nostres majors. Només en les comarques d’Alacant
tenim els exemples d’Agost,
Agost, Albatera, Alcoi, Algorfa, Alacant, Altea, Beniarrés, Benitatxell,
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Bigastro, Biar, Callosa de Segura, Calp, Castalla, Coix, Daya Nueva, Daya Vieja, Do
Dolores, Elx,
Guardamar, Ibi, Jacarilla, Monòver, Novelda, Onil, Oriola, Petrer, Pilar de La Horadada, Planes,
Redován, San Miguel de Salinas, Santa Pola, Saix, Teulada, La Torre de les Maçanes, Torrevella,
La Vila, Villena, Xixona.
Això fa excepcional el fet que Crevillent no estiga encara inclòs en aquest programa que
vindria a complementar altres com d’acompanyament o SAD que tenen la integració dels nostres
majors com a eix d’una societat inclusiva que no deixa de banda a aquells a qui tant devem.
Els estudis
studis fets per a desenvolupar altres programes deixa evidenciat que hi ha una gran
quantitat de gent major a Crevillent que no viu de manera habitual amb la resta de la seua família
i que estan acompanyats per la seua parella o en el pitjor dels casos sol
sols. Un gruix de població
que té en alguns casos moltes probabilitats de patir precarietat.
A més a més, l’estudi donat a conéixer el passat 30 de novembre per part de la Asociación
de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España per avaluar la despesa
desp
en serveis
socials per a ciutats de més de 20.000 habitants ens situa a Crevillent en la taula dels qualificats
de “precaris” en la seua posició més baixa. Som l’Ajuntament que menys inverteix dins d’aquest
segment, a només 0,08 cèntims per persona de passar a ser considerada com a inversió “pobre”.
Aquest és un motiu més per implementar un servei el qual hauria d’assumir un percentatge
l’Ajuntament, incrementant d’aquesta manera els indicadors socials de la despesa local amb
l’avantatge que és una inversió
rsió compartida per Conselleria i pel mateix usuari d’una manera
corresponsable.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. L’Ajuntament de Crevillent acorda adherir
adherir-se
se al programa “Menjar a casa” de la
Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives de la Generalitat Valenciana.

Crevillent, 12
1 de desembre de 2017

Vots A FAVOR  21 (PP - PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA - C’S - NO ADSCRITA)
ADSCRITA

