
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP) PER RECUPERAR I GESTIONAR ELS ALIMENTS E N BON 

ESTAT QUE ELS SUPERMERCATS LLENCEN ALS CONTENIDORS  

 

 

Arran de l’actual conjuntura econòmica i social, l’àrea de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Reus té una gran responsabilitat per pal·liar els efectes directes que 
aquesta situació té respecte les persones amb risc d’exclusió social. Qüestions com 
l’alt índex de l’atur, l’accés i el manteniment d’un habitatge digne –tema que ja s’ha 
començat a treballar des de la regidoria-, l’alt índex de persones dependents... han 
generat una realitat molt complexa que no té precedents en la història recent. Una 
realitat que alhora s’enfronta amb les mesures de reducció del dèficit de les 
administracions públiques que posen en perill determinats programes que ja s’estaven 
realitzant des d’aquest àmbit. Una d’aquestes qüestions és l’alimentació de les 
persones més perjudicades per aquest sistema econòmic.  

Els supermercats es desfan cada dia d'aliments que només presenten imperfeccions 
en l'envàs, un aspecte insuficientment fresc o que estan a punt de caducar, però tot i 
així, són aptes per al consum. De fet, cada any es llencen 1.300 tones d'aliments al 
món abans de la fi de la seva vida consumible. Arran l'esclat de la crisi, han proliferat 
arreu del país les persones amb escassos recursos econòmics, que recorren a 
aprofitar el menjar que els establiments llencen als contenidors d'escombraries. La 
gran majoria d'aquestes persones estan aturades, viuen situacions econòmiques i 
socials límit i opten per aquesta via per mantenir les seves famílies. L'augment de 
persones que es veuen abocades a subsistir d'aquesta manera ha originat, en alguns 
punts, conflictes i baralles concentrades al voltant dels contenidors fruit de la 
desesperació que pateixen i de la manca d'un mecanisme de gestió per a la justa 
distribució dels aliments. 

A l'altra cara de la moneda, alguns supermercats de Catalunya tanquen amb cadenat 
els contenidors o contracten empreses privades de recollida de brossa perquè no els 
hi agrada la imatge de persones remenant les deixalles, preferint desfer-se'n abans 
que donar-les. 

Actualment, diferents entitats de la ciutat disposen de mecanismes de gestió i 
distribució d'aliments, que donen atenció a les persones que pateixen precarietat 
econòmica. No obstant, la realitat és que davant de l'augment de pobresa a la nostra 
ciutat, aquests serveis voluntaris estan desbordats i, a més, es generen conflictes 
entre les persones usuàries que repercuteixen en el servei que aquestes entitats 
presten. Per això, creiem necessari que l'Ajuntament desenvolupi un sistema de  
gestió per aprofitar els productes sobrants dels establiments alimentaris i que 
s'encarregui de repartir-los justament. 

La nostra ciutat, alhora, compta amb mitjans a la regidoria de Serveis Socials per 
afavorir una convivència i civisme que possibiliti als ciutadans viure dignament. Amb 
aquest objectiu, una de les tasques dels agents cívics locals ha de ser localitzar els 
ciutadans que pateixen manca de recursos per subsistir i oferir-los la possibilitat 
d'accedir als serveis d'ajuda a les persones. 

Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS: 

 



1.- Que l'Ajuntament demani als responsables dels supermercats i hipermercats 
de la ciutat que donin els aliments descartats per a la venda – i aptes per al 
consum- als Serveis Socials, en comptes de llençar-los als contenidors 
d'escombraries. 
 

2.- Que la regidoria de Serveis Socials habiliti un servei de recollida diària als 
supermercats de la ciutat per fer arribar els productes sobrants a les diferents 
entitats de la ciutat que realitzen aquest servei. 
 
  
3.- En el cas que aquestes entitats no disposin d'espai suficient per a 
emmagatzemar i/o distribuir els aliments recollits dels supermercats, que 
l'Ajuntament faciliti un espai amb aquesta finalitat. 
 
 
4.- Que la regidoria de Serveis Socials endegui una campanya informativa a 
través dels agents cívics destinada a les persones que habitualment recullen 
menjar dels contenidors dels supermercats de la ciutat. L'objectiu serà que els 
agents donin a conèixer els punts on els ciutadans i les ciutadanes poden 
accedir a la recollida d’aliments bàsics, a més, d'informar-los de tots els serveis 
públics als que poden accedir. 
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