
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDAT URA D'UNITAT 

POPULAR (CUP) PER RECUPERAR I GESTIONAR ELS ALIMENT S EN BON ESTAT QUE 

ACTUALMENT ES LLENCEN ALS CONTENIDORS 

L'actual sistema econòmic ha fet que a Sitges i arreu cada vegada hi hagi més persones que 

pateixen uns situació de pobresa, fins al punt que tenen moltes dificultats per accedir a les 

necessitats més bàsiques com són l'habitatge i l'alimentació. A Sitges entitats com Càritas o la 

Creu Roja distribueixen aquells aliments que obtenen del Banc d’Aliments de Barcelona, i de 

donacions particulars. En aquesta mateixa línia també haurem de comptar ben aviat amb el 

nou menjador social, la creació del qual va ser aprovada pel darrer Ple de novembre. 

Per altra banda, per a tots és sabut que la política de la majoria de supermercats i grans 

superfícies de distribució és la de llençar productes que, tot i ser aptes pel consum, tenen 

algun defecte en l'envasat, han estat lleugerament malmesos en el procés de transport i 

emmagatzematge o la data de caducitat és prou curta com perquè considerin que no ho 

poden vendre. En aquests casos, la majoria d’empreses o bé destrueixen aquests productes o 

bé els llencen als contenidors. 

Quan es dóna aquest darrer cas, moltes persones amb dificultats econòmiques es veuen 

abocades a remenar els contenidors per recuperar els productes que són aptes per al 

consum. El fet que algunes persones hagin de recuperar aliments dels contenidors suposa un 

atac a la dignitat d'aquestes persones i al conjunt de la societat, a més que no en garanteix 

les mesures higièniques adients.   

Actualment a Sitges algun supermercat ja col·labora amb Cáritas i la Creu Roja per a que els 

productes de primera necessitat que no es vendran i que encara són aptes pel consum no 

acabin a les escombraries. Tanmateix aquestes organitzacions es veuen alguns cops 

col·lapsades i no poden recaptar i distribuir tots els aliments. Des de la CUP-Sitges entenem 

que és responsabilitat de l’Ajuntament que aquesta iniciativa que ha sorgit d’unes cadenes 

concretes de supermercats s’expandeixi cap a la resta de superfícies comercials. Cal que 

l’Ajuntament es faci responsable de la situació actual i doni el suport necessari a les 



organitzacions sense ànim de lucre perquè la recollida d’aliments i la seva posterior distribució 

a través d’elles i a través del menjador social es realitzi d’una manera efectiva i coordinada. 

Per altra banda, des de la CUP entenem que més enllà d’aquesta mesura de caire 

assistencial i de necessitat immediata, és prioritari que des de les administracions públiques 

es treballi per canviar d’arrel l’actual sistema econòmic el qual té associat de forma estructural 

i intrínseca l’empobriment d’una part cada vegada més gran de  la societat. Tant sols el canvi 

d’arrel en el sistema donarà les eines necessàries per revertir les dramàtiques tendències 

actuals. 

Per tot això el Grup Municipal de la CUP, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges que adopti 

els següents: 

ACORDS: 

1. Demanar als responsables dels supermercats i hip ermercats de la ciutat que en lloc 

de llençar els articles que no estan en condicions de vendre, però que són aptes pel 

consum els donin, mitjançant la mediació de l’Ajunt ament, al menjador social i a 

aquelles ONG locals que posteriorment s’ocuparan de  la seva redistribució a les 

persones més necessitades.  

2. Fer una campanya informativa destinada a les per sones que habitualment recullen 

menjar dels contenidors dels supermercats i hiperme rcats de la ciutat i oferir-los els 

serveis del menjador social i de les organitzacions  que redistribuiran els aliments. 

3. Habilitar un servei de recollida als supermercat s de Sitges i a través de la 

coordinació amb les ONG locals o a través d’un serv ei de voluntariat propi de 

l’Ajuntament, fer arribar els productes al menjador  social i a les mateixes 

organitzacions que redistribuiran els aliments.  

4. En el cas que les ONG socials locals no es pogue ssin fer càrrec per elles soles de la 

gestió d'aquests productes, l'Ajuntament centralitz arà l’emmagatzematge i distribució 

dels aliments mitjançant el menjador social o un es pai municipal correctament adequat 

per fer-ne la recollida, emmagatzematge i repartime nt a través d’un servei propi de 

voluntariat.  

 

Sitges, 13 de desembre de 2012 


