
 

 

PROPOSTA AL  PLE 

 

Proposta:  PRP2020/913 

 

 

 

MOCIÓ PER A L’IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE XOC PER ATENDRE LES PERSONES 

SENSE LLAR 

 

 

Atès que: 

1. L’any 2016 la Generalitat va definir l’estratègia integral d’abordatge del sensellarisme, fruit d’un tre-

ball desenvolupat de la mà del teixit social i amb participació de diversos ajuntaments. Aquesta es-

tratègia no s'ha desenvolupat ni dotat de pressupost relegant tota la responsabilitat als ajuntaments.  

2. Vivim una situació d'emergència, on encara s’evidencia més la necessitat d’un abordatge territorial 

ampli i la manca de recursos que destina a aquesta qüestió la Generalitat.  

3. La crisi econòmica i social derivada de la sanitària està fent créixer la vulnerabilitat social i la pro-

blemàtica del sensellarisme. Des del món municipal, tot i fer grans esforços, no tenim ni els recur-

sos ni la capacitat tècnica suficient per atendre aquesta emergència.  

4. Hem traslladat aquesta situació a la Generalitat en múltiples reunions, sense rebre una resposta a 

l'alçada de les necessitats, especialment agreujades en aquest context.  

Per tot això demanem a la Generalitat de Catalunya:  

 

Primer.- Que activi de forma immediata un Pla de Xoc d'urgència, suficientment dotat econòmicament, per 

atendre les persones sense llar, assegurar el seu bon confinament quan sigui necessari i atendre les 

necessitats sanitàries d'aquesta població.  

Segon.- Aquest Pla ha de ser per tota Catalunya, cercant l'equilibri territorial i evitant efectes crida i la 

concentració de serveis. Hem de poder acompanyar millor aquestes persones, des de la coresponsabilitat. 

Tercer.- El Pla ha de suposar també la reactivació de la política de sensellarisme a tota Catalunya en el 

sentit de l'estratègia definida l'any 2016.  

Calen solucions a curt termini que apuntin també cap a solucions a llarg termini, amb un model que atengui 

la diversitat de situacions, i defineixi estratègies d'inserció social i laboral. 

 

 

 

 

 

Arenys de Mar, a la data de la signatura electrònica 

 

Signat per: 

 


