Comunicat de Càritas Poblenou als partits polítics i mitjans de comunicació
Els programes electorals municipals a Pineda
Srs. polítics de Pineda,
el PP de Pineda, en el seu programa electoral hi contempla que el menjador de Càritas situat a la
parròquia de Poblenou el canviarien de lloc, com si fos l'origen i la causa dels problemes que hi ha
al barri. ''Cambiaremos la ubicacion del comedor social situado en el barrio de Poblenou. La nueva
ubicación tendrá en cuenta la separación de comedores para que los menores puedan ser usuarios.”
Des de Càritas Poblenou volem respondre, no només a aquest punt d'un programa electoral concret,
sinó a molts comentaris i rumors que des de diferents àmbits s'han fet circular sobre el menjador,
uns per manca de coneixement i altres, per mala fe, i que no corresponen a la realitat. Per exemple,
diuen: “A Poblenou hi ha una lacra que és el menjador”; “El problema (?) de Poblenou és el
menjador social”; “Si no se’ls donés menjar no se’ls gastarien en begudes ni altres drogues”; “Les
botigues de Poblenou han de tancar per culpa del menjador”; “Els bancs per seure els han de treure
per culpa del menjador”; “les persones desequilibrades, col·locades d’ alcohol i d’altres drogues pel
carrer a Poblenou... si no fos el menjador no hi serien”.
Vosaltres, bona part dels polítics -no només un partit-, en teniu part de culpa d’aquestes expressions
que s'han fet córrer i que estan lluny de la realitat. Algun regidor, membres destacats
d’associacions, algun policia municipal, mantenen algunes d’aquestes idees, uns per interessos
partidistes, altres per desconeixement i altres, per amagar realitats existents i que no tenen a veure
amb el menjador.
Per això volem manifestar:
•

Que el menjador social de Càritas, no és del PP ni de l’Ajuntament ni de cap partit
polític. Es manté gràcies als apadrinaments que fa molta gent, i als voluntaris i d’això ja en
fa més de 6 anys. I que hi ha persones molt necessitades, algunes sense cuina que només i
amb sort menjarien entrepans, o gent gran que necessita aquest suport, que l'agraeixen , i
que en fan un bon ús.

•

Que parlar i escampar rumors, com han fet alguns (ciutadans, polítics i algun agent de
la policia local), dels usuaris del menjador com si tots fossin alcohòlics o drogoaddictes
és una ofensa a Càritas, als voluntaris i als propis usuaris. I els que diuen que si no se’ls
donés menjar, no se’ls gastarien en alcohol i drogues... no hi entenen res, a part de la mala
fe. Que ho preguntin als tècnics, i als pares i familiars dels afectats, a veure què els hi
expliquen. En el barri hem passat èpoques dures quan hi havia persones begudes i drogades
pel carrer, donaven nivells de molèstia insuportable, i molts deien – i diuen- que per culpa
del menjador, però fa temps –cal recordar-ho també- era molt pitjor i no hi havia menjador
aleshores. Cal dir que allò ara no existeix i el menjador existeix.

•

El problema real és un altre (que potser pretenen amagar): tenim persones que són veïns
de Poblenou que tenen problemes, i estan al carrer, i hi seran allà, amb menjador o sense.
Pensem també que als voltants d'alguns bars continua havent-hi problemes. És problema del
bar? De les persones? De l’alcohol i altres drogues? I d'on surten l'alcohol i les drogues? Per
tant, cal anar a l'arrel dels problemes. I el problema és també que les institucions han de

treballar, i no només policialment.
•

El menjador és la causa que hagin tancat botigues? Els que diuen això, a part de la
mala fe, és que no s’han passejat per Calella o Pineda centre. Per exemple, als voltants
de l’Ajuntament de Pineda: al carrer de Mar, Ciutadans... han arribat a tancar la majoria dels
comerços que hi havia. És que l’Ajuntament té algun menjador social als seus baixos, que
ho ha provocat? Si voleu podem comptar les persianes baixades de Pineda centre i les de
Poblenou, i veurem quina diferència hi ha.

•

Dir-los que quan l’Ajuntament o algun partit polític o alguna altra associació tingui un
menjador social, nosaltres donarem per finalitzada la nostra actuació i podrem tancar
el nostre. Per tant, partits polítics i altres, si creieu que el menjador social de Poblenou, és
“una lacra”, afanyeu-vos a obrir-ne un altre allà on sigui oportú (i com diu el PP, fer-ne'n un
“bon ús”) i nosaltres tancarem.

•

I pel que fa als «menors». Dir-los que preguntin a qualsevol tècnic de Benestar Social, o
d'Infància i Adolescència de la Generalitat, de la proposta de portar menors a un
menjador social. Seria un error, ja que encara que tingués «separación de comedores»
-com diu el programa del PP- no és el més adequat per als infants. Hi ha altres mesures més
raonables: més beques de menjador escolar, habilitar menjadors als instituts on poguessin
dinar els adolescents amb beques de menjador, més ajuts en aliments a les famílies, vals de
compra per supermercats, ajuts econòmics addicionals per cada fill a càrrec.. i tot, amb un
seguiment exhaustiu dels professionals de serveis socials.

Ara que vénen eleccions municipals, us encoratgem perquè les polítiques socials siguin per a
vosaltres una preocupació real, no una mera façana. Al barri ens cal educació cívica, espais per
poder-se reunir la gent i les entitats, espais que generin complicitats, associacions de veïns i que no
estiguin preocupades només per fer festes i festetes, més treball comunitari, els Serveis comunitaris
a l’abast de la gent (a peu de carrer, no als afores) .....i, sobretot, que els partits, se’n recordin de
Poblenou tot l’any, no només en temps d ‘eleccions.
I a l'hora de votar, vigilem als partits que, per pur electoralisme, fan propostes xenòfobes respecte a
la seguretat, als immigrants i els més desprotegits del nostre poble. I d'inseguretat o seguretat n'hi ha
la mateixa que hi pot haver a qualsevol lloc, encara que hi hagi partits de Pineda que, al parlar de
Poblenou, en facin bandera.
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