
MOCIÓ PER DEMANAR A L’AJUNTAMENT UN ESPAI DE TROBAD A PER A 
MARES AMB ELS SEUS NADONS.
La maternitat comporta, sovint, un allunyament de les dones de la vida laboral per tal de 
dedicar-se el temps necessari a la cura dels seus nadons, especialment si s’opta per la 
lactància materna. Tot i que és una de les experiències més fascinants de la nostra vida, 
també va acompanyada de molts moments de neguit, de dubtes i fins i tot de solitud.  
És per aquest motiu que un grup de mares joves del Masnou demanen un espai de 
trobada per a elles i els seus nadons, amb el doble objectiu de gaudir d’un lloc on les 
mares puguin compartir experiències, aclarir dubtes sobre la cura dels seus nadons i fer 
xerrades sobre temes del seu interès, al temps que els infants poden iniciar la seva 
socialització mitjançant la relació entre ells, compartint joguines adaptades a la seva 
edat i en un espai segur. 
Cal remarcar que no demanen un local sinó tan sols poder utilitzar un dia a la setmana 
un espai municipal. I tenint en compte que l’ajuntament disposa de locals, com ara tres 
casals d’avis, dos llars d’infants, centres de participació com Vianessos i Ca n’Humet i 
que la tendència natural per tal d’atendre les diverses demandes de la ciutadania és anar 
cap a la màxima polivalència dels espais municipals  no resulta gens difícil, al nostre 
entendre, donar una resposta immediata a aquesta demanda. 
Cal destacar també que aquest grup de mares joves no tenen la intenció de constituir-se 
en associació sinó que són un grup estable que comparteixen la condició de mares amb 
nadons de 0 a 3 anys , condició que fa que sigui un grup d’una temporalitat curta.
L’Ajuntament ve posant locals i altres serveis a disposició d’entitats, però no a 
col·lectius no constituïts formalment com a entitat. En aquest cas, i com s’acaba de dir, 
és poc operativa la constitució formal d’una associació, i malgrat això res hauria 
d’impedir donar el suport que demanen aquestes mares. En conseqüència, la manca de 
personalitat jurídica formal no ha de ser impediment per a què col· lectius determinats de 
la nostra població puguin accedir a algunes de les prestacions municipals a les entitats.
Tot i que aquesta demanda és feta per un grup determinat de mares, l’oferiment d’espais 
municipals ha de ser oberta a qualsevol grup que es vulgui constituir amb la mateixa 
finalitat.
En atenció a les anteriors consideracions, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords:
1er. L’ajuntament  facilitarà al grup o grups de mares i els seus nadons l’ús d’espais 
municipals adequats per a que es puguin trobar.  Aquest ús tindrà lloc dintre de la franja 
horària pròpia de l’equipament que es determini per tal que no comporti un augment de 
la despesa municipal. 
2on. La formalització de la demanda s’ha de fer mitjançant una sol·licitud on ha de 
constar la identificació de almenys tres membres del grup, així com la concreció del dia 
de la setmana i de l’horari en que volen celebrar les seves trobades.
3er. L’Ajuntament ha de garantir que l’espai sigui en les condicions adequades de 
seguretat i salubritat.
4at. Ha de quedar palès  que la responsabilitat de la cura dels nadons correspon 
exclusivament  a  les mares i no a l’ajuntament.  
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