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dinamització de la Taula d’habitatge 

 

 
En els darrers temps s’han produït diversos intents de desnonament a Premià de Mar. La 
intervenció judicial i policial en aquests intents s’ha pogut aturar gràcies a la convocatòria 
de la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme i d’altres entitats organitzades que,  reunint en 
casos a més de cent persones, han aconseguit ajornar els desnonaments. Molts dels casos 
de desnonament han arribat als agents que intervenen en aquest processos per vies 
informals de comunicació o pels mitjans. 
 

El dret a un habitatge digne és una exigència bàsica de la condició d’ésser humà reconegut 
en les legislacions d’arreu del món així com en la Declaració Universal dels Drets Humans. 
La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat diu que: “tots els 
ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats 
municipals han de vetllar per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments 
de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos”. 
 

En darrers anys l’augment dels preus de l’habitatge, especialment dels lloguers, ha 
superat amb escreix el creixement dels salaris, fet que ha agreujat les dificultats per 
accedir a un sostre digne. Entre 2014 i el primer trimestre de 2018, el preu mitjà del 
lloguer a Premià de Mar es va incrementar en un 22%, passant de 586€ a 720€. 
 

Patim diàriament la mercantilització del dret a l'habitatge. Vivim una situació d'excepció 
que requereix d’amplis acords entre agents polítics i socials per assegurar el dret d’accés 
a l'habitatge de totes, posant el focus en la funció social del mateix. Només així podem 
garantir el dret a una vida digna dins els pobles i ciutats. 
 

A Premià de Mar tenim una greu situació pel que fa al dret d’accés a l’habitatge i és urgent 
coordinar-nos amb els diversos agents que hi estan actuant per fer front als processos 
d’exclusió social. L’Ajuntament de Premià convoca, des de fa dos anys, una taula 
d’habitatge però la periodicitat és irregular i els objectius no estan pautats.  
 

Per tot això exposat, el Grup Municipal de Crida Premianenca proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Instar el Govern de l’Ajuntament de Premià de Mar a fer convocatòries 
periòdiques de la taula d’habitatge amb caràcter mensual. 
 

Segon.- Que en aquesta taula de treball es puguin abordar de forma compartida els 
diferents casos d’emergència habitacional amb els quals ens trobem al poble i que sigui 
un espai de deliberació i impuls de polítiques públiques per garantir l’accés a l’habitatge. 
 



Tercer.- Que la participació en la citada taula estigui oberta a tots els agents socials que 
actualment intervenen i donen suport en situacions d’emergència habitacional: Xarxa 
d’Habitatge, DISA, Càrites, etc. 
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