Moció de Fem Masnou I la CUP-AMUNT per impulsar mesures d'urgència
en favor de les persones sense llar.
A la ciutat de Barcelona, els registres dels equips de carrer i els recomptes realitzats per la
Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar mostren com, entre 2008 i 2018, el nombre de
persones que dormen al carrer una nit qualsevol ha passat d’unes 650 a superar les 1000. El
darrer recompte realitzat el juliol d’aquest any per Arrels Fundació ho xifrava en 1.195 persones
dormint al carrer. Aquest fort creixement, provocat especialment per una alta precarietat del
mercat laboral, combinat amb l’augment de preus del mercat de l’habitatge, ha suposat un
col·lapse dels dispositius existents a la ciutat de Barcelona que està provocant una situació
d'emergència molt preocupant.
Al nostre poble en els darrers anys aquesta situació també ha anat en augment. El que fins fa
poc era quelcom esporàdic, (veure persones dormint al carrer) avui és habitual. Per les
preguntes realitzades al Ple per diferents grups municipals hem pogut saber que l’Ajuntament
no disposa de cap recurs específic per poder oferir pernoctació a algunes d’aquestes persones.
Alhora hem sabut que un dels recursos habituals és facilitar el seu trasllat a la ciutat de
Barcelona on, com hem exposat, es troben amb una situació de col·lapse dels diferents
dispositius, condemnant aquestes persones a perpetuar la seva situació, canviant només els
carrers del nostre poble pels carrers de Barcelona.
Aquesta pràctica de derivació dels pobles cap a la ciutat és habitual en el tractament que
l’administració local fa del sensellarisme. Davant d’això les persones experimentades en el
treball amb aquest col·lectiu recomanen tot el contrari: crear petits recursos municipals que
puguin oxigenar la gran ciutat i abordar aquestes situacions des de la proximitat. Entenem que
és responsabilitat de totes les administracions, també de la local, vetllar per evitar que el màxim
de persones possible dormin al carrer.
Tenint en compte tot això, el grup municipal de Fem Masnou proposa al Ple municipal
l’assumpció dels següents acords:
1. Modificar, sense demora, els protocols municipals d’atenció a les persones sense
sostre, incloent les actuacions del protocol comarcal en situacions d’activació
d’emergència per onada de fred, sempre que aquestes no contradiguin l'esperit i les
mesures aprovades en aquesta moció. La modificació del protocol haurà d’evitar que
es proposi i faciliti a les persones sense llar el seu trasllat a la ciutat de Barcelona com
a única opció possible, vetllant per oferir-los l’opció d’anar allà on cregui més oportú.
La modificació del protocol haurà de reforçar el treball conjunt entre les diverses àrees
del consistori per traçar una estratègia transversal basada en un acompanyament
integral de la persona sense llar.
2.
Elaborar un pla urgent d’emergència per atendre els propers mesos d’hivern aquestes
situacions al nostre poble sense derivar-les a altres poblacions o administracions.
3.
Crear, un recurs municipal, basat preferentment en la dotació de 4 habitatges (3
usuaris màxim per habitatge), com a allotjaments de caràcter temporal destinats a resoldre
situacions o necessitats residencials o de sostre transitòries i/o d'urgència preferentment sobre
sòl de titularitat o de procedència municipal, tal i com fixa el Catàleg d’Instruments Polítiques
Locals d’Habitatge.
Aquest recurs haurà de permetre atendre com a mínim la pernoctació de deu persones
sense llar i coordinar-se amb la resta de serveis del territori per donar una assistència
el màxim d’integral possible. L’estudi i implementació d’aquest dispositiu haurà de
concloure com a màxim a l’inici del gener de 2021.
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4.
Com a mesura de prevenció per evitar que augmentin el nombre de persones sense
llar es treballarà per augmentar la dotació d'habitatge municipal, per augmentar l'oferta
residencial a preu assequible, per a població amb problemes d'accés a un habitatge en
condicions assequibles, població amb problemes per pagar un habitatge i/o població amb
necessitats d'allotjament temporal i urgent. Facilitant així solucions residencials a famílies,
col·lectius i persones individuals amb necessitats temporals i/o d'urgència.
1. Comunicar aquests acords al Departament de Treball, Afers Social i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona i a les associacions que
treballen amb aquests col·lectius, especialment Arrels Fundació, la Creu Roja, Càritas i
la Xarxa Popular d’Acollida del Masnou.

Data de Votació: 23 de gener del 2020
Resultat: APROVADA
•
•
•

þ ERC, Fem Masnou, PSC, JxCat, C’S, CUP ( 20 vots)
ý
☐

2

