
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYAR ALCOI PER A LA IMPLEMENTACIÓ D'UN
SERVEI D'ATENCIÓ I CURA PER A LA INFÀNCIA

Pablo  González  Gimeno,  portaveu  suplent  del  Grup  Municipal  Guanyar  Alcoi,  a
l'empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat
Valenciana  així  com  el  RD  2568/  1986  de  28  de  novembre,  pel  que  s'aprova  el
Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,
presenten en el Ple la següent moció:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Sense cura no podem entendre la nostra vida. De fet, entenem per cura tota aquella 
activitat que suposa "la gestión y el mantenimiento cotidiano de la vida y de la salud, la
necesidad más básica y diaria que permite la sostenibilidad de la vida. Presenta una 
doble dimensión "material", corporal –realizar tareas concretas con resultados 
tangibles, atender al cuerpo y sus necesidades fisiológicas– e "inmaterial", afectivo-
relacional –relativa al bienestar emocional." (Pérez Orozco, 2006). Aquest treball 
genera un nombre enorme d'hores dedicades al benestar particular de les persones i 
amb això al benestar col·lectiu de la nostra societat.

Es tracta, a més a més, d'un treball realitzat fonamentalment a l'àmbit familiar i 
protagonitzat per dones. Segons Maria Ángeles Durán (2018) la quantitat d'hores de 
cura no remunerat que reben xiquets i adults a l'Estat espanyol vindria a representar 
en nombre d'ocupacions a temps complet, 11,4 milions. D'eixes hores, la gran majoria 
(81,1%) són assumides per dones. De fet segons l'Enquesta d'Usos del Temps (INE) 
les dones fan dues hores més al dia de treball domèstic i cura que els homes.

I això redunda en una posició secundària de les dones al mercat de treball i per tant 
unes pitjors condicions de treball en un sistema ja molt precaritzat. Les dones són les 
que pateixen més atur, més treball temporal, menys salaris (i per tant menors pensions
i altre tipus de protecció social), treballs menys prestigiosos... No és per tant estrany 
que les dones patisquen de majors nivells de pobresa i això afecta també als seus fills 
i filles. Per tant estem parlant de condicions de present que s'allargaran en el futur de 
les nostres societats.

Des de l'àmbit municipal es poden canviar moltes coses i millorar la vida dels 
ciutadans si es té voluntat. Al Pla Munciipal d'Igualtat 2015-2019 que no fa molt 
prorrogàrem esperant la seua actualització es diu així mateix:



"Los municipios pueden apoyar a las familias y a las empresas para conseguir la 
conciliación familiar/laboral, aplicando formulas capaces de responder a esta 
necesidad que demanda la sociedad y en especial las mujeres. Trabajar público la 
conciliación laboral/familiar las mujeres y sobre todo incrementar la calidad de vida. 
Cuando se habla de Conciliación, hablamos de equilibrio en todas las facetas de la 
vida de una persona, es decir, compaginar las responsabilidades familiares, el tiempo 
para uno mismo y el tiempo libre."

Tot i que la cura dels infants no és l'única font de necessitats de cura, ni tampoc les 
més complicades de cobrir, pensem que abordar aquesta situació pot contribuir 
fermament a solucionar altres àmbits de necessitats d'atenció a les responsabilitats de 
cura de la ciutadania d'Alcoi. De fet, des del nostre grup ja hem demanat serveis de 
cura als xiquets i xiquetes durant les activitats culturals que organitze l'Ajuntament. 
Una proposta acceptada però encara no duta a terme.

En la moció que presentem volem ser més ambiciosos com ja hem vist que ho han 
sigut altres Ajuntaments de l'estat espanyol, per això demanem el següent:

PRIMER.- La implementació d'un servei de cura municipal amb l'objectiu de facilitar fer
compatible la vida laboral, familiar i personal de la ciutadania d'Alcoi.

SEGON.- Estudiar la possibilitat que els centres educatius de la ciutat romanguen 
oberts tant en dies lectius com no lectius al llarg de tot l'any durant una llarga franja 
horària i que els xiquets siguen atesos per professionals oferint activitats que suposen 
per a ells i elles un enriquiment i una font de diversió.

TERCER.- Estudiar la possibilitat d'implementar una línia d'ajudes perquè les famílies 
més vulnerables puguen gaudir d'aquest servei.
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