
 
 

POSICIONAMENT DEL TSCAT DAVANT DELS DESNONAMENTS PRODUÏTS RECENTMENT 

En les darreres setmanes han tornat a ser visibles els desnonaments: 123 darrerament, i només a 
la ciutat de Barcelona. El dret a l’habitatge s’ha tornat a vulnerar, fent fora les persones de les 
seves llars, i ho hem viscut amb especial indignació. A més, en la majoria d’ocasions, sense una 
alternativa digna d'allotjament i amb l'agreujant de les càrregues desproporcionades del cos de 
Mossos d’Esquadra de Catalunya, que acompanyen les actuacions judicials. 

Amb la crisi de la COVID-19 es va aprovar la moratòria de suspensió dels desnonaments fins al 2 
d'octubre, però des del final de l'estat d'alarma han tornat els desnonaments amb l'execució dels 
procediments tramitats abans de la crisi sanitària. 

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya volem mostrar la nostra indignació i rebuig 
davant de qualsevol desnonament que s'efectua al nostre país sense disposar d'alternativa 
digna per les persones i famílies en situació de vulnerabilitat i que atempten contra els drets 
humans. És per això que el Col·legi manifesta la repulsa a l'actuació desmesurada del cos policial i 
en condemna aquesta violència.  

En segon lloc, creiem que és necessari i urgent ampliar el termini de la moratòria per evitar que 
centenars de persones i famílies afectades per la crisi sanitària i social vegin vulnerats els seus 
drets, en un context en que s'han agreujat els factors d'exclusió social i que ja definíem com "la 
pitjor crisi de l'habitatge que hem viscut en dècades". 

Apel·lem a una moratòria real dels procediments de desnonaments i ens refermem en la mediació 
obligatòria com a requisit previ a l’inici de qualsevol procés judicial de desnonament de famílies 
vulnerables. 

Per últim, remarquem la necessitat d'implementar mesures preventives per evitar arribar als 
desnonaments, acompanyades de polítiques contra l'especulació i la inflació envers el dret a un 
habitatge digne. 

 

 


