
 

 

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa a l’Ajuntament de Palma presenta al proper 
Plenari, previ dictamen de la Comissió Informativa d'Urbanisme, la següent PROPOSICIÓ 
relativa a: 
 

PALMA: ALIMENTS I RESPONSABILITAT SOCIAL  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Aquesta crisi econòmica s'està convertint en una gran estafa i un atac directe a la igualtat d'oportunitats 
dels ciutadans. La política antisocial dels governs  (reducció de beques, repagament farmacèutic, 
disminució de les prestacions d’atur, ...), els ajustos que ofeguen cada vegada més als ciutadans 
(reforma laboral, pujada de l’IVA, ...) o la impunitat dels causants de la situació econòmica actual 
(amnistia fiscal a grans fortunes, rescat a bancs sense contraprestacions) són algunes de les principals 
qüestions que estan generant aquest malestar i aquest empobriment accelerat de les economies de les 
persones. 
 
Qui paga la crisi? Hi ha alternatives? De forma urgent hem d'invertir les prioritats. En aquests moments, 
la participació ciutadana i  la radicalitat democràtica són algunes de les alternatives necessàries per 
conciliar política i ciutadania. Però també és necessària i possible una altra economia: la social i de 
responsabilitat social. Més de 70.000 aturats ja no cobren cap prestació econòmica arribant a una 
situació límit que fa perillar els drets humans més bàsics. 
 
Aquests són alguns dels motius que obliguen a trobar solucions per dignificar els projectes de vida de 
les persones que no són culpables d'aquesta injusta situació. En aquest context, l'Ajuntament ha de 
tenir clar que ha de ser el garant de la Palma incl usiva a través de la prevenció, de la 
conscienciació i de la intervenció socioeducativa p er evitar el risc d'exclusió de molts de 
ciutadans. A més, Cort també ha de fomentar la responsabilitat social i superar les situacions 
contradictòries en aquest context de crisi. Aquí hi ha un exemple a superar: la quantitat de tones de 
menjar que se tiren al fems a Palma. 

Per tot això, des del PSM-IniciativaVerds-Entesa proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma 
l’adopció de les següents 
 

PROPOSTES D’ACORD 
 

1. L'Ajuntament de Palma demana als responsables de les grans superfícies i supermercats de 
la ciutat que els aliments i productes bàsics d'higiene que són aptes pel consum i es tiren al 
fems, es destinin a les entitats que estan treballant per la seva redistribució a persones amb 
pocs recursos.  
 
2. L'Ajuntament de Palma convocarà a les entitats socials relacionades amb la redistribució 
d'aliments i a les grans superfícies i supermercats per tal que es pugui acordar una col·laboració 
satisfactòria entre les dues parts.  

Palma, 17 de gener de 2013 
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