
econòmica i serveis socials

Resum

Un dels eixos de treball encaminat a assolir
alguns objectius de la Xarxa per a la Inclusió
Social. EAPN-Illes Balears és l’elaboració d’es-
tudis i diagnòstics.

Durant el primer trimestre de l’any 2009, i
arran de la preocupació per la difícil conjun-
tura econòmica, l’EAPN-IB va plantejar la
necessitat d’analitzar quin era el mapa de la
cobertura de les necessitats bàsiques a
Mallorca. Alhora, les entitats que conformen
la Xarxa també partien de la constatació que
hi ha persones a Mallorca que, ja abans de la
crisi econòmica, no tenien cobertes les neces-
sitats bàsiques d’habitatge, salut, educació o
alimentació, i que, per tant, l’anàlisi no s’havia
de centrar exclusivament en el previsible aug-
ment de la demanda en aquesta conjuntura. 

En un primer moment, ens vàrem plantejar
la possibilitat de centrar-nos a conèixer si a
Mallorca es cobrien les demandes de les
necessitats bàsiques establertes a l’esbo-
rrany (en aquell moment) de la llei de ser-
veis socials de les Illes Balears: alimentació,
allotjament, vestit i assessorament. Però
finalment ens centrarem en l’estudi de la
realitat d’una de les necessitats bàsiques:
l’alimentació.

Introducció

La Xarxa per a la Inclusió Social. EAPN-Illes
Balears és una xarxa de 18 entitats sense
afany de lucre constituïda a les Illes Balears el
maig de 2005.

Alguns objectius de la Xarxa són:
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• Promoure i millorar l’eficàcia i l’eficiència
de les accions de lluita contra la pobresa
i l’exclusió social a les Illes Balears.

• Col·laborar a definir polítiques que direc-
tament o indirectament incideixin en el
fenomen de pobresa i a dissenyar els pro-
grames de lluita contra l’exclusió social.

Un dels eixos de treball de la Xarxa, encami-
nat a aconseguir els objectius anteriors, és
l’elaboració d’estudis i diagnòstics.

Durant el primer trimestre de l’any 2009, i
arran de la preocupació per la difícil conjun-
tura econòmica, l’EAPN-Illes Balears es va
plantejar la necessitat d’analitzar quin era el
mapa de la cobertura de les necessitats bàsi-
ques a Mallorca. Aleshores, les entitats que
conformen la Xarxa també partien de la
constatació que hi ha persones a Mallorca
que, ja abans de la crisi econòmica, no tenien
cobertes les necessitats bàsiques d’habitatge,
salut, educació o alimentació, i que, per tant,
l’anàlisi feta no s’havia de centrar exclusiva-
ment en el previsible augment de la deman-
da en aquesta conjuntura. 

Inicialment, ens vàrem plantejar la possibili-
tat de centrar-nos a conèixer si a Mallorca es
cobrien les demandes de les necessitats bàsi-
ques establertes a l’Esborrany (en aquell
moment) de la llei de serveis socials de les
Illes Balears: alimentació, allotjament, vestit i
assessorament. Però a causa del poc temps
del qual disposàvem, vàrem decidir centrar-
nos a estudiar la realitat d’una de les necessi-
tats bàsiques que era prioritari cobrir i vàrem
optar per l’alimentació.

A continuació, us presentam l’anàlisi del
document recopilatori de dades que va fer
l’EAPN-Illes Balears entre els mesos de juliol i
agost de 2009 sobre la cobertura de les
necessitats d’alimentació.

Aquest document recopilatori s’ha elaborat
mitjançant dos models de qüestionari: un

model on les respostes del qual es recolliren
telefonant als centres d’atenció primària dels
serveis socials municipals i d’atenció primària
/ acció de base de Càritas i un altre model
administrat per escrit a les entitats sense
afany de lucre de la Xarxa per a la Inclusió
Social. EAPN-Illes Balears.

Pel que fa a la distribució dels qüestionaris
als serveis socials d’atenció primària, l’EAPN-
Illes Balears es va proposar passar el qüestio-
nari a tots els municipis de Mallorca.
Finalment, es comptà amb la participació
dels municipis següents: 

Municipis de més de 20.000 habitants:
Llucmajor, Inca, Manacor, Marratxí i Palma.
Municipis de menys de 20.000 habitants:
Alcúdia, Algaida, Ariany, Artà, Banyalbufar,
Binissalem, Búger, Bunyola, Campanet,
Campos, Consell, Capdepera, Costitx,
Estellencs, Felanitx, Lloret, Lloseta, Llubí,
Mancor de la Vall, Maria de la Salut,
Montuïri, Muro, Petra, Porreres,
Puigpunyent, Santa Eugènia, Santa
Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sant Joan,
Sant Llorenç des Cardassar, sa Pobla, Selva,
Sencelles, Sineu, Sóller, Son Servera,
Valldemosa i Vilafranca.
En relació amb els qüestionaris recollits,
volem destacar el següent:

• La unitat utilitzada per fer la recopilació
ha estat el municipi, tot i que alguns han
respost conjuntament per diferents
motius: coincidència des de les TS, pro-
blemàtiques del municipi semblants o
treball mancomunat.

• Pel que fa als centres d’atenció primària /
acció de base de Càritas, s’ha obtingut
informació referida a Artà, Capdepera,
Llucmajor, Manacor, Palma, Sant Llorenç i
Son Servera.

• En total, s’ha recollit informació de 36
unitats d’anàlisi per recopilar dades
referents als serveis socials d’atenció pri-
mària.
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• Quant a la distribució dels qüestionaris a
les entitats, la Xarxa per a la Inclusió
Social. EAPN-Illes Balears es va proposar
passar el qüestionari a totes les entitats
membres de la Xarxa.

Per tant, la recopilació de les dades referents
a les entitats que duen a terme serveis i pro-
jectes a Mallorca s’ha fet amb la col·laboració
de:

• ASPAS
• Ateneu Alcari
• Càritas Mallorca
• Cooperativa Jovent
• Creu Roja
• Fundació Deixalles
• Fundació Ires
• Fundació Patronat Obrer
• GREC
• Probens

Aquest treball s’ha fet als municipis
d’Alaró, Alcúdia, Ariany, Artà, Campanet,
Capdepera, Consell, Felanitx, Inca, Lloseta
Llucmajor, Manacor i comarca, Palma,
Petra, Pollença, Porreres, Santa Margalida,
Santa Maria, Sant Llorenç, sa Pobla, Sineu,
Sóller i Son Servera.

En total, s’han tingut en compte 52 unitats
per recopilar dades referents a entitats sense
afany de lucre.

Pel que fa a l’anàlisi, es va estructurar de la
manera següent:

• Demanda:
• Anàlisi de les dades informatives

(amb resposta tancada)
• Anàlisi de les dades valoratives (res-

posta oberta)
• Resposta:

• Anàlisi de les dades informatives
(amb resposta tancada)

• Anàlisi de les dades valoratives (res-
posta oberta)

• Canvi:
• Anàlisi de les dades informatives

(amb resposta tancada)
• Anàlisi de les dades valoratives

(només per a atenció primària)

A més a més, cal comentar que en el docu-
ment de recopilació de dades també es recu-
llen les diferents reflexions expressades pels
serveis socials municipals i les entitats.
Aquestes reflexions es troben agrupades en:

• Àrees que es valoren negativament i que
es percep que haurien de millorar.

• Demandes específiques dels entrevistats.
• Altres reflexions.

Pel que fa a l’anàlisi del document recopila-
tori de dades que a continuació us presen-
tam, cal indicar que la informació extreta es
presenta en tres seccions.

En primer lloc, s’analitzen en conjunt les
dades informatives i valoratives del docu-
ment recopilatori de les dades que constaven
en els qüestionaris.

En segon lloc, es presenten les constatacions
extretes de l’anàlisi diferenciada per munici-
pis, les quals es presenten en dos blocs:

• Municipis de més de 20.000 habitants
• Municipis de menys de 20.000 habitants

En tercer lloc, es presenten les conclusions
generals i les qüestions més destacables.

Anàlisi per variables

Els professionals dels serveis socials afirmen
que al 95% dels municipis de Mallorca ha
augmentat la demanda d’ajuda d’alimenta-
ció. Destaquen que en més del 70% dels
municipis aquest augment és el 25% més ele-
vat respecte a l’any anterior.
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Aquest augment és més significatiu als muni-
cipis amb més 20.000 habitants, on les
demandes han passat a ser, majoritàriament,
superiors a 50 cada mes.

Els col·lectius que fan més demandes són cla-
rament les famílies amb menors (el 56% del
total segons els serveis socials i el 48% segons
les entitats). Per contra, hi ha col·lectius com
persones immigrants, persones amb proble-
mes de salut mental, persones sense sostre,
famílies monoparentals i d’altres que, segons
els serveis socials, representen menys del 5%
de la totalitat de les demandes; en canvi,
segons les entitats socials, representen el
26% del total.

Al 33% dels municipis de Mallorca, els pro-
fessionals de serveis socials afirmen que no
tenen capacitat per tramitar totes les
demandes que arriben. Algunes de les raons
poden ser: 

• El 16% dels municipis no tenen ajudes
d’alimentació específiques.

• Quant a la disposició d’ajudes econòmi-
ques, hi ha restriccions en la quantia (al
23% dels municipis no es parteix de la
necessitat de la persona, sinó que hi ha
un màxim, que pot ser de 50, 100 o 300
euros) i també en la durada (al 55% dels
municipis hi ha un màxim de durada,
que pot ser d’una, dues o sis ajudes
anuals). 

Pel que fa a la cobertura donada als muni-
cipis, és un punt en el qual sembla que els
professionals que es dediquen als serveis
socials no es posen d’acord. Els professio-
nals dels serveis socials afirmen en un 47%
que el grau de cobertura és alt; per contra,
les entitats opinen que en un 48% que és
baix.

Tres dels 5 municipis amb més de 20.000
habitants que han fet l’enquesta confirmen
que tenen períodes d’atenció a partir de la

tercera setmana des que es demana l’ajuda i
una capacitat de resposta des del dia que s’a-
tén la demanda també a partir de les tres set-
manes. Per tant, es tarda unes 6 setmanes
entre la petició i l’ajuda. 

Quant als requisits que es demanen a les
persones que sol·liciten ajudes d’alimenta-
ció, pareix clara la necessitat de crear
barems o reglaments generals per a tots els
municipis, i també d’altres de més indivi-
duals per incloure-hi totes les particularitats
municipals amb vista a tenir elements objec-
tius que afavoreixin més equitat als dife-
rents territoris. 

Amb referència a les ajudes complementà-
ries:
• El 24% dels municipis afirmen que no dis-

posen d’ajudes per a beques per a men-
jador escolar i escoletes.

• Quant a les ajudes d’aliments en espècie,
hi ha valoracions molt dispars tant quan
es parla de la periodicitat com de la
cobertura. Les valoracions dels professio-
nals passen de molt bones a molt dolen-
tes, i sembla que no hi ha un criteri defi-
nit sobre a qui i cada quan es donen
aquestes ajudes.

• Un 35% dels municipis no disposen
d’altres tipus d’ajudes, com ara: vals per
al supermercat, menús, menjadors
socials, menjars a domicili, xecs d’ali-
mentació infantil de Caixa Proinfància
ni d’altres. 

Com a conclusió, cal assenyalar que tots els
professionals de serveis socials i entitats coin-
cideixen que els punts prioritaris que s’han
de millorar són: l’accés als aliments en espè-
cie (27% els serveis socials i 36% les entitats),
els requisits que es demanen als usuaris per
poder optar a aquestes ajudes (34% i 25%) i
la manca de recursos per afrontar aquesta
necessitat (12% i 18%). 
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Constatacions referides a
municipis de més de 20.000
habitants, recopilació de dades
sobre necessitats bàsiques
d’alimentació no cobertes

• Es constata una gran dificultat per tenir
dades fiables (recompte, sistema infor-
màtic, temps per fer recompte estadís-
tic…), tot i que es percep un augment
significatiu de la demanda (a l’igual
que a molts dels municipis amb menys
de 20.000 habitants i moltes de les enti-
tats).

• No hi ha criteris comuns establerts
entre els municipis a l’hora de concedir
ajudes d’alimentació, la qual cosa difi-
culta poder comparar dades. (El mateix
passa a molts dels municipis amb menys
de 20.000 habitants i moltes de les enti-
tats.)

• El tema dels aliments és un concepte
que normalment no ha figurat en el
treball quotidià dels serveis socials
municipals. Per alguns, donar aliments
és símptoma d’assistencialisme, poca
participació de la persona i de benefi-
cència, relegada a les entitats socials
(Manacor).

• Tots ofereixen ajudes econòmiques i/o
en espècie.

• La durada de les ajudes pot variar entre
una o dues a l’any, però gairebé mai no
són superiors a 6 mesos.

• Pel que fa als aliments en concret, hi ha
diferents modalitats segons els munici-
pis, els pressuposts i els acords de
col·laboració amb altres entitats. (També
succeeix als municipis amb menys de
20.000 habitants.)

• Hi ha dos menjadors socials (Palma i
Inca).

• Els col·lectius que més sol·liciten ajudes
són les famílies amb menors, i després
persones vulnerables, joves, gent gran i
adults sense càrregues familiars.

• Es creu que hi ha poques persones que
no arribin a sol·licitar demanda, encara
que es pensa que les qui més deixen de
demanar ajuda són les persones grans
amb pensions molt baixes. 

• Pel que fa al suport de famílies amb
menors, disposen d’ajudes puntuals (utilit-
zen subvencions de la Conselleria
d’Educació) per a escoletes i menjadors
escolars, que gairebé mai no arriben al
100%.

• La majoria d’aquests municipis tenen
establerta una reglamentació municipal
amb uns criteris acordats pels plens de
l’ajuntament, alguns dels quals aprovats
l’any 1993.

• Les persones han de complir diferents
requisits: ha d’estar empadronades, han
de complir un pla de treball del qual es
fa un seguiment i no han de superar el
barem reglat respecte als ingressos, a
més se n’ha de fer una valoració del risc
d’exclusió.

• Respecte a la cobertura, els municipis
creuen que és alta i suficient, mentre
que això contrasta amb la percepció que
en tenen les entitats, que troben que
aquesta cobertura és deficient.

• El creixement de la demanda per la
situació de crisi ha fet que no tots els
municipis tinguin capacitat per atendre
la demanda d’ajuda. 

• Aquest creixement és a Marratxí i Palma
d’entre un 25% i un 50%, mentre que a
Llucmajor és de més del 50% (Inca i
Manacor no en tenen dades).

• La resposta, en aquest sentit, també
varia d’uns municipis als altres, tot i que
pot oscil·lar entre els primers quinze dies
de la demanda i els tres mesos.

• Els aliments són insuficients, no hi ha
productes frescs i s’ha de completar amb
ajudes econòmiques que no sempre es
tenen i als quals no tothom pot accedir.

• A part de les ajudes d’aliments, la
demanda més gran és d’ajuda per cercar
feina i habitatge.
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• Les ajudes d’emergència social
(Conselleria d’Afers Socials i IMAS) han
servit per donar suport, ja que els pres-
suposts són del tot insuficients. 

• Davant aquesta situació, els municipis
han incrementat els recursos humans
per ajudar a prioritzar situacions.

Constatacions referides a
municipis amb menys de
20.000 habitants, recopilació
de dades sobre necessitats
bàsiques d’alimentació
no cobertes

• Atenen ràpidament els demandants; la
gran majoria és atesa dins la primera
setmana. La resposta es produeix al cap
de 15 dies (com a mitjana aproximada),
a excepció de Muro, on es produeix al
cap d’1-3 mesos després d’atendre el cas.

• Destaquen, com a col·lectius prioritaris,
les famílies amb menors en el cas de les
ajudes econòmiques i les beques per a
menjadors escolars i escoletes, i la terce-
ra edat en el cas d’aliments en espècie.

• Encara que no es recullen a tots els
municipis, hi ha altres comentaris res-
pecte a col·lectius que semblen significa-
tius: no es poden atendre immigrants no
empadronats al municipi, es percep que
no arriba a fer cap demanda el col·lectiu
de famílies autòctones (mallorquines),
l’augment de la demanda ha fet que els
casos que en períodes anteriors ja neces-
sitaven ajudes d’alimentació hagin vist
reduït el suport que se’ls pot donar.

• El ventall de recursos/prestacions disponi-
bles és molt divers segons els municipis, i
una bona part d’aquests no disposen de
recursos que consideren necessaris o
adients (beques per a menjadors escolars
o escoletes, recursos d’aliments o ajudes
econòmiques). La gran majoria de muni-
cipis valoren que les ajudes/recursos dels

quals disposen podrien millorar: manca
de personal a serveis socials, ajudes eco-
nòmiques disponibles que arriben massa
tard o que són massa puntuals, llistes
d’espera i productes dels bancs d’ali-
ments insuficients.

• Molts dels municipis afirmen que han
pogut cobrir la demanda gràcies a les
ajudes d’urgència social del Govern de
les Illes Balears i de l’IMAS fins al mesos
de juliol/agost, però que a partir d’octu-
bre, si no hi ha una pròrroga de les aju-
des d’urgència social, no saben com
podran atendre i cobrir les demandes.

• A la gran majoria dels municipis amb
menys de 20.000 habitants les persones
han de complir diferents requisits: han
d’estar empadronades, han de complir
un pla de treball del qual es fa un segui-
ment i no han de superar el barem
reglat respecte als ingressos, a més se
n’ha de fer una valoració del risc d’ex-
clusió..

• Pel que fa als requisits, els professionals
de la Mancomunitat del Pla afirmen que
disposen d’un reglament d’ajudes no tèc-
niques aprovat per plenari de la
Mancomunitat. Municipis com Alcúdia,
Binissalem, Bunyola, Campos, Consell,
Felanitx, Santa Margalida, Santanyí i Son
Servera tenen barems econòmics o regla-
ments de l’ajuntament, i Banyalbufar,
Estellencs, Puigpunyent i Sóller els tenen
pendents d’aprovar pel ple.

• Respecte a l’augment i el nombre de les
demandes, així com la cobertura i la tra-
mitació d’aquestes, s’agrupen per zones
territorials més àmplies. Cal destacar
que en només dos qüestionaris de tots
els que han contestat els serveis socials
d’atenció primària es valora que la
cobertura que donen en relació amb les
demandes d’alimentació és del 100%,
que tenen capacitat per tramitar totes
les demandes i que donen resposta a
tots els casos de demanda (Artà i
Binissalem).
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• Zona de Tramuntana (Banyalbufar,
Bunyola, Estellencs, Esporles,
Puigpunyent, Sóller i Valldemosa):
• A la majoria l’augment de la

demanda o bé no s’ha produït o
bé ha estat lleu, de menys del
25%. Així i tot, quasi el 75% d’a-
quests municipis afirma que
poden tramitar totes les deman-
des, i que, per tant, estableixen
criteris de prioritat per als casos. 

• Zona Nord (Alcúdia, Muro, Santa
Margalida, sa Pobla i Pollença, d’a-
quest darrer no hi ha dades dels ser-
veis socials):
• Encara que no tots els municipis

aporten dades sobre la quantifica-
ció de la demanda, com a mitjana
podem parlar d’un augment del
50% d’aquesta respecte a l’any
anterior. Destaca Santa Margalida
per l’elevat nombre de demandes
mensuals que rep per comparació
als altres municipis de la zona
(entre 100 i 150 mensuals).

• Els municipis que responen aques-
ta qüestió afirmen que tramiten
totes les demandes que arriben i
que la cobertura és alta, encara
que no s’arriba a cobrir tot el que
consideren necessari i que les aju-
des donades no són sempre sufi-
cients.

• Zona de Llevant (Artà, Capdepera,
Sant Llorenç i Son Servera):
• Tres dels quatre municipis de la

zona detecten un augment de les
demandes de més del 50% respec-
te a l’any anterior, i la meitat rep
entre 100 i 150 demandes men-
suals i comenta que no pot trami-
tar-les totes i que ha d’establir
prioritats.

• Els altres dos municipis reben
menys de 50 demandes per mes i

afirmen poder tramitar-les totes,
encara que la seva percepció de la
cobertura que donen és diferent:
en un cas, la situen en el 50% i, en
l’altre, en el 100%. Pel que fa a
Artà, es comenta que cap cas
queda sense rebre ajuda.

• Mancomunitat del Pla de Mallorca:
• Especifiquen que reben menys de

50 demandes mensuals d’alimen-
tació i que l’augment de la
demanda està entre el 25% i el
50%.

• Comenten que el grau de cober-
tura respecte a les demandes d’a-
limentació és molt alt, ja que han
cobert quasi el 100% de la
demanda almenys fins al mes de
juny de 2009, tot i que no saben si
podran continuar amb aquesta
cobertura alta a partir de setem-
bre. També afirmen que la per-
cepció de la cobertura respecte a
l’any anterior ha canviat. En con-
traposició, les entitats socials que
intervenen al Pla manifesten que
la cobertura és deficient.

• Zona de Migjorn (Campos, Felanitx,
Santanyí i ses Salines, d’aquest darrer
no hi ha dades dels serveis socials):
• Les dades expressades per Campos

i Felanitx coincideixen en tots els
ítems. Quant a les demandes,
declaren que tenen menys de 50
demandes mensuals d’alimentació
des de gener de 2009. Pel que fa a
l’augment de les demandes res-
pecte a l’any 2009, comenten que
hi ha un augment entre el 25% i
el 50%, (que Felanitx ha solucio-
nat amb el projecte d’ajudes pun-
tuals). Quant a la concepció de la
cobertura, especifiquen que
cobreixen el 75% de les demandes
d’alimentació (Felanitx afirma que
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es poden tramitar totes les
demandes que arriben, però que
no les donen totes perquè priorit-
zen famílies amb menors, casos en
els quals els serveis socials ja inter-
venen o gent gran sense recursos
econòmics).

• En canvi, a Santanyí especifiquen
que des de gener de 2009 reben
entre 50 i 100 demandes mensuals
d’alimentació, que l’augment res-
pecte a l’any anterior és de més
del 50% i que cobreixen el 50%
de les demandes d’alimentació.

• Zona del Raiguer (Binissalem, Búger,
Campanet, Consell, Lloseta, Santa
Maria, Selva i Alaró, no hi ha dades
dels serveis socials d’aquest darrer
municipi):
• Lloseta i Consell afirmen que la

mitjana de demandes mensuals
d’alimentació és de menys de 50 i
que l’augment respecte a l’any
anterior està entre el 25% i el
50%. En relació amb la cobertura,
Lloseta especifica que a causa de
la manca de recursos cobreixen
menys del 50% dels casos. A
Consell parlen d’una cobertura de
més del 50% de la demanda. Les
entitats comenten que la cobertu-
ra és suficient a Consell i deficient
a Lloseta.

• En canvi, a Binissalem la mitjana
de demandes mensuals és de
menys de 50, però l’augment de la
demanda ha suposat un 167,3%
(aspecte quantificat pels serveis
socials). Quant a la percepció de la
cobertura, asseguren que cobrei-
xen el 100% de la demanda en
general; en canvi, quant a alimen-
tació, afirmen que no arriben al
100%. 

• Selva, Búger i Alaró afirmen que
no hi ha demandes prou significa-

tives quant a alimentació, per això
la cobertura de les demandes d’a-
limentació és molt alta. En canvi,
les entitats d’Alaró comenten que
la cobertura és suficient.

• A Campanet i Santa Maria la
situació és molt diferent, ja que
especifiquen que la situació s’ha
agreujat molt i que arriba a afec-
tar les necessitats bàsiques.
Atenen entre 100 i 150 demandes
mensuals, cosa que ha suposat un
augment d’entre el 25% i més del
50% i haver de prioritzar la cober-
tura de les necessitats bàsiques.
Pel que fa a la cobertura de la
demanda, des de Campanet mani-
festen cobrir entre el 25% i el
50% de la demanda d’ajudes d’a-
limentació.

Conclusions extretes de les
dades recollides

• No hi ha cap criteri comú entre els muni-
cipis respecte a la cobertura de les neces-
sitats bàsiques, la qual cosa facilita que es
puguin crear diferències segons el poble
on neix. 

• El grau de cobertura és deficient i els ser-
veis socials no estan preparats per afron-
tar la gran demanda que hi ha.

• Respecte a la cobertura, la percepció dels
serveis socials municipals i els de les enti-
tats no coincideixen, mentre que els uns
diuen que és alta i suficient, els altres
diuen que és insuficient i que falten
recursos.

• Tampoc no coincideixen els serveis socials i
les entitats en relació amb el temps de res-
posta a la demanda d’ajuda, ja que, princi-
palment als municipis amb més de 20.000
habitants, hi ha punts d’atenció on el
temps d’espera és molt superior a la mitja-
na recollida a les dades dels municipis.
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• No hi ha la mateixa percepció ni la matei-
xa manera d’afrontar les problemàtiques
als municipis petits i als més grans.

• Les ajudes d’emergències (Conselleria i
IMAS) han servit per atendre la demanda
de manera més integral, no tan sols amb
aliments (habitatge, especialment).

• S’utilitza gairebé a tots els municipis l’a-
juda d’aliments en espècie, però són insu-
ficients per a una bona nutrició, fet que
suposa, així mateix, haver de contribuir
amb ajudes econòmiques que no sempre
estan disponibles.

• A més, preocupa la intervenció purament
assistencialista i, per tant, es considera
necessari invertir en recursos i mesures
que suposin una promoció de la perso-
na/família, tot i que en aquests moments
de crisi hi ha la necessitat de recursos
assistencials.

• La percepció de no cobrir les necessitats
bàsiques ja es tenia des de feia temps,
però s’ha incrementat a causa de la situa-
ció de crisi. 

• Es valora com a molt greu el fet que es
tardi una mitjana de 6 setmanes per donar
resposta a la necessitat d’alimentació.

• Es constata que als municipis més petits
s’integren millor les dificultats i hi ha més
capacitat de resposta (teixit social, proxi-
mitat...).

• Als municipis més grans, hi ha més neces-
sitats i les possibilitats de resposta són
més complexes. Es troba necessari fer una
inversió en recursos i ser més flexibles.

Conclusions finals 

• Cal establir uns criteris comuns per prio-
ritzar la cobertura de necessitats d’ali-
mentació que estiguin consensuats, tant
amb els serveis socials municipals com
amb les entitats que treballen amb els
mateixos col·lectius, i que s’articulin en
espais de treball conjunt.

• Es reconeix que durant aquest any s’ha
gaudit d’un increment pressupostari del
Govern de les Illes Balears i del Consell
Insular de Mallorca que ha repercutit en
els municipis i ha possibilitat atendre
millor el creixement de la demanda per la
situació de crisi.

• Així i tot, cal destacar que només a dos
municipis de l’illa consideren que la
cobertura que donen en relació amb la
demanda d’alimentació és del 100% i
que tenen capacitat per tramitar totes les
demandes i donar-hi resposta.

• Atesa la valentia del Govern actual d’a-
provar una nova llei de serveis socials que
ha de regir el futur de la intervenció en
els col·lectius més exclosos i en les neces-
sitats de les nostres illes, apel·lam a un
pressupost suficient i estable per
poder dur a terme els drets expressats a
la nova llei i que permetin assegurar una
renda bàsica que dignifiqui la vida d’a-
quests col·lectius, o, si més no, que
cobreixi les necessitats bàsiques –entre
les quals hi ha l’alimentació– de les per-
sones i les famílies del nostre territori.
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