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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP SOBRE LA MENDICITAT A LA
CIUTAT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El fenomen de les persones que es veuen obligades per diverses causes a viure al
carrer és molt antic a les societats desenvolupades i present a la ciutat de Girona des
de fa dècades. Amb tot, la crisi econòmica que va esclatar el 2007 ha incrementat
aquest tipus de situacions i ha empès més col·lectius de persones a situacions de
pobresa, que en les seves diverses manifestacions s'han vist obligades a viure al
carrer i a demanar almoina per tal de sobreviure.
El ventall de persones indigents i que demanen almoina és molt divers i ampli. N'hi ha
de tot tipus, des de persones que disposen d'habitatge, fins a gent que literalment viu i
dorm al carrer, passant per grups organitzats.
Sovint però, es cau en visions reduccionistes i es tendeix a posar tothom en el mateix
sac i cada cop s'opta més per criminalitzar i acusar als diferents col·lectius de
pertànyer a grups organitzats. La realitat és que hi ha situacions molt diverses, i per
això les solucions genèriques per a tothom no són encertades. En aquest sentit les
visions simplistes que no ataquen les causes de les problemàtiques tendeixen a
empitjorar la situació.
Les administracions i els serveis socials són conscients, en general, de la diversitat i
complexitat d'aquest fenomen, però sovint la ciutadania no el coneix prou bé i es
tendeix a tractar la realitat de les persones indigents com una qüestió d'ordre públic i
es demana que l'autoritat competent que s’actuï per la via de la pressió policial. La
realitat, però, ens indica que exercir aquesta pressió no acostuma a ser cap solució,
ans al contrari.
En aquest sentit les recents declaracions del regidor de Seguretat i Via Pública de la
ciutat de Girona, Joan Alcalà, recomanant als ciutadans i ciutadanes de Girona que no
donin diners a pidolaires són ben significatives. Si el fenomen és tractat com una
qüestió d'ordre públic en comptes de concebre'l com un problema estructural que s'ha
d'abordar en profunditat l'únic que s'aconsegueix és ajornar la solució. La pobresa és
present a Girona i amagar-la o criminalitzar-la no serveix de res sinó que cal combatre
les causes que ocasionen que la pobresa es normalitzi. Sovint les persones que viuen
al carrer no tenen altra sortida que demanar almoina per a sobreviure.
Recomanar no donar diners a persones indigents és demanar a la ciutadania que miri
a un altre costat quan veu algú que demana pel carrer; i precisament s'hauria de
demanar el contrari, que es prengués consciència de les problemàtiques hi ha a la
nostra societat.
Seria més ètic recomanar a la ciutadana que s'informi sobre la pobresa estructural que
hi ha a la nostra ciutat i societat o adreçar-los als serveis socials i a les entitats que
atenen i assisteixen a persones sense sostre.
Reclamar des de l'administració a la ciutadania que sigui insolidària amb les persones
que pateixen la lacra de la pobresa és una actitud irresponsable que no només no
resoldrà el problema sinó que fins i tot el pot agreujar. La responsabilitat de que hi hagi
gent demanant pels carrers és del conjunt de la societat, i no es pot promoure la
insolidaritat entre persones.
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Aquests sectors de població ha d'afrontar situacions molt dures. Viure al carrer és
feixuc i castiga la salut. A això cal afegir-hi d'una banda la pressió policial, que castiga
encara més el col·lectiu i d'altra banda cal afegir-hi la pressió de les màfies i bandes
que s'aprofiten de la situació de desesperació d’aquests col·lectius. Si a més a més hi
afegir les multes i l'estigmatització ens podem fer una idea de com d'insuportable ha
de ser la vida d'un sense sostre.
Finalment, les normatives de civisme que han aprovat diferents ajuntaments, entre ells
Girona, estigmatitzen la pobresa i la criminalitzen. Lluny de perseguir les causes que la
originen busquen camuflar-la i amagar-la quan no expulsar-la del municipi. En aquest
sentit caldria que el nostre ajuntament apliqués el punt 3.g de la resolució 577/X del
Parlament de Catalunya, que insta els municipis a revisar les ordenances de civisme
per evitar que estigmatitzin les persones en situació de vulnerabilitat i pobresa.
Per tots aquest motius, el grup municipal de la CUP proposa a ple de l’Ajuntament de
Girona l’adopció del següents ACORDS:

Primer.- Reprovar les declaracions del regidor Joan Alcalà sobre la mendicitat a la
ciutat, i demanar una rectificació pública per part mateix senyor Alcalà juntament amb
el regidor de serveis socials Eduard Berloso;
Segon.- Aturar la imposició de sancions per part de la policia municipal a les persones
que exerceixin la mendicitat a Girona;
Tercer.- Iniciar una revisió general de l’Ordenança Municipal de Civilitat de Girona per
tal de modificar qualsevol plantejament o article del text que pugui accentuar
l’estigmatització i la penalització de persones en situació d’alta vulnerabilitat i pobresa,
atenent la instància formulada en el punt 3.g de la resolució 577/X del Parlament de
Catalunya.

Girona, 4 de setembre del 2014

Biel de Montserrat i Valls
en representació del grup municipal de la CUP

