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MUNICIPAL

ElPPacusaColau
d’abaixar la guàrdia

moció de serveis sexuals o la des
obediència se sancionen a través
dela lleideSeguretatCiutadana,si
bénoconcretenquanthancrescut
les sancions interposades a través
d’aquestavia.
L’aplicació laxa de l’ordenança

del civisme i l’impagament de la
major part de les sancions és una
de les qüestions recurrents en les
crítiques del grup popular als
alcaldes que s’han anat succeint
desde fadècades.ElPPdemanarà
demà al govern, a la comissió de
Presidència, que retiri definiti
vament la proposta de reforma de
l’ordenança, que, tal com va reco
nèixer el tinent d’alcalde Jaume
Asens, manca de suports polítics.

“Colauhaabaixat laguàrdiaa l’ho
ra de fer complir l’ordenança de
civisme, ha rebaixat substancial
ment les denúncies per incivis
me”, lamenta Alberto Fernández,
que també destaca el fet que un
68%de lesmultes encaranoes co
brin, quees redueixinels imports i
el número de les sancions. Segons
eldirigentdelPP,“lapermissivitat
municipalenelcobramentdesan
cions fa que ser gamberro i infrin
girl’ordenançadecivismeaBarce
lonasurtide franca lapràctica”.
Alberto Fernández reclama to

lerànciazero.“L’ordenançanopot
ser d’aparador, ha de servir per
aplicarse amb fermesa, i oferir
respecte a aquells barcelonins que
paguen els seus impostos i com
pleixen lanormativa”, afegeix.c
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Un grup de joves fent botellot en plena plaça dels Àngels el cap de setmana passat

Augmenta l’arribada de
sensesostre d’altres poblacions

LUIS BENVENUTY
Barcelona

ABarcelonaelnombredepersones
sensellaresdispara.Hoassenyalen
la majoria dels indicadors i ho
il∙lustra una passejada pel passeig
Picasso, per l’estaciódelNord, pels
jardins de SantPaudelCamp... I és
que els serveis socials de moltes
poblacionspaguenunbitlletdebus
alespersonesqueestrobenalsseus
carrers perquè se’n vagin a Barce
lona. “Allà t’atendran”, elsdiuen.
Segons dades presentades ahir

per la tinenta d’alcalde de Serveis
Socials, Laia Ortiz, l’últim trimes
tredel2017un40%delespersones
atesesalscentresdeprimeraacolli
da de la ciutat feia menys de tres
mesos que eren a Barcelona, una
proporció que va créixer fins a un
47% el primer trimestre del 2018.
Totapuntaqueelgranrecomptede
persones sensesostre de demà a la
nitdonaràunaxifrarècord.El2008
se’nvancomptar658, i l’anypassat,
1.026. Amés amés, els serveismu
nicipalsd’inserció social, queentre
els anys2009 i2016acostumavena
contactarambunes1.600persones
sense sostre, en van atendre l’any
passat2.278.
Ortiz també va explicar que

l’Ajuntament fa un gran esforç per
encararelproblema,queelpressu
post d’aquest mandat es va incre
mentar més d’un 30%, que la des
pesa serà de 35 milions d’euros.
Però que aquest afany municipal
no troba ressò en la resta de les ad
ministracions. “Necessitem un pla
depaís”, vadestacar la tinentad’al
calde. Perquè, va afegir, els greus i
creixents problemesd’accés a l’ha
bitatge no només incrementen el

percentatge de població vulnera
ble, sinó que també dificulten les
polítiques destinades a normalit
zar lesvidesd’aquestespersones.
Malgrat totes aquestes circums

tàncies, les crítiques no deixen de
créixer. L’oposició presentarà avui
a la comissió municipal de Drets
Socials dues proposicions destina
des a reorientar les polítiques mu
nicipals. La regidora del PDECat
Maite Fandos exigirà al govern de
l’alcaldessaColauunnoupladexoc
que augmenti el nombre de places
residencials en habitatges, que in
crementi també les places d’acolli
da concertades amb entitats soci
als, que es lliurin més abonaments
de transport, quees faciliti l’accésa
dutxes... I, amésamés, els regidors
de Ciutadans demanaran que
l’Ajuntament garanteixi que ofe
reixlesmateixessolucionsatotsels
membres d’una mateixa família,

quesiguiméstolerantamblesmas
cotesdels indigents, que esposi fi a
les cites prèvies per poder dutxar
se... “Barcelonas’estàconvertinten
una trista acampada de persones
sensellarperculpadelainacciódel
governdeColau–diularegidorade

CiutadansMarilénBarceló–.Sesu
posava que els drets socials eren
unade les sevesbanderes”.
A més a més, les protestes con

tinuen. Aquest col∙lectiu no havia
estat mai gaire donat a les mobi

litzacions. El campament que van
muntarmoltsdels sensesostredes
allotjats de la plaça Catalunya no
deixa de créixer a l’avinguda Vila
nova, al costat de l’Arc de Triomf.
Ara a les tendes de campanya s’hi
sumen algunes barraques precà
ries.Unjutgevadictarunaordrede
desallotjament fa pocs dies, però
els activistes que exigeixen una
reorientació dels serveis socials de
l’Ajuntamentvandemanarunajor
nament. I, a sobre, uns quants van
decidir muntar una altra protesta
permanent davant la seu de la Sín
dica de Greuges, a la ronda Sant
Pau. Altres participants de l’acam
pada de la plaça Catalunya tenen
allà mateix una parada dedicada a
la recollida de firmes a favor de la
remunicipalització dels serveis
socials. Fa més de 25 dies que un
d’aquestsactivistes,vadir,esvade
clararenvagade fam.c

Pràcticament lameitat
de les persones ateses
als tres centres de
primera acollida fa
menys de tresmesos
que són a Barcelona
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Una persona sense llar al campament de l’avinguda Vilanova, al costat de l’Arc de Triomf

Totapuntaque
el gran recomptede
persones sense llar
dedemàa lanit donarà
unaxifra rècord

Oferta de
feina per a
persones
vulnerables
BARCELONA Redacció

El Born Centre de Cultura i
Memòria va acollir ahir la
quarta edició de la jornada Es
pai Làbora, una trobadaque va
reunir prop de setanta empre
ses que van entrevistar més de
400 persones en situació de
vulnerabilitat perquè es pu
guin convertir en futurs candi
dats per cobrir llocs de treball
a les empreses que van parti
cipar en l’esdeveniment. Du
rant la celebració de la jorna
da, prop de 100 empreses van
rebre el Segell Làbora com a
reconeixement pel seu com
promís amb la contractació de
persones en risc d’exclusió.
Aquesta jornada forma part
del Programa Làbora, un pro
jecte que té per objectiu oferir
formació i fomentar l’ocu
pació de persones en situació
de vulnerabilitat, un col∙lectiu
que troba dificultats per acce
dir al mercat laboral. Es tracta
d’una iniciativa de cooperació
publicosocial impulsada per
l’Ajuntament de Barcelona, a
través de l’Institut Municipal
de Serveis Socials i Barcelona
Activa, juntament amb les en
titats socials ECAS, Feicat i la
Creu Roja. El projecte disposa
d’un pressupost de 3,2 milions
d’euros: l’Ajuntament aporta
el 90% a través de l’àrea de
Drets Socials i la resta d’asso
ciacions assumeixen el 10%
restant. Durant l’any 2017més
de 6.000 persones van partici
par en itineraris de formació i
millora de competències i
1.893 candidats van trobar un
lloc de treball gràcies a aquest
programa. El 80% de les per
sones ateses tenen més de 35
anys –el 17,5%, més de 54–, i
els districtes que acumulen
més sol∙licituds són Nou Bar
ris (amb un 18% de les aten
cions prestades), Ciutat Vella
(12,5%) i SantMartí (12%).c




