
CONCELLODE 3
SANTIAGO

PREGUNTA ORAL DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA SOBRE O PROXECTO
DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL AS PERSOAS SEN FOGAR

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello

de Santiago, presenta a seguinte PREGUNTA ORAL para a súa resposta no Pleno sobre o proxecto

do Centro Municipal de Atención Integral as Perseas sen Fogar

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Na súa edición do 18 de setembro de 2019, o diario La Voz de Galicia recolle unhas declaracións da

concelleira de Políticas Sociais, Milagros Castro, ao respecto do proxecto do Centro Municipal de

Atención Integral as Persoas sen Fogar, ñas que sinala que o Gobernó "non é partidario deste centro"

porque "non é o mais adecuado para Santiago". Esas declaracións chegan seis días despois de que a

concelleira sinalara en rolda de prensa que "Estamos estudando se esa é a mellor opción ou non. En

calquera caso, nos buscaremos algo interesante, se non é nese sentido, algo a nivel social que

necesite esta cidade. Estámoslle dando unha volta, agora mesmo non hai nada certo de que ¡so siga

adiante. O que tíñan previsto cambiará, o que non se/ é canto cambiara nin en que sentido cambiará"

O proxecto do Centro Municipal de Atención Integral as Persoas sen Fogar está incluido no programa

ReVive-Edusi Santiago, unha Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado que

conseguiu o visto bo do Ministerio de Facenda para o seu financiamento con 10 millóns de euros de

fondos europeos FEDER. Desa cifra, 800.000 euros serian para o financiamento dése centro, ao que o

Concello achegaría 200.000 euros de fondos propios. O proxecto foi elaborado despois dun proceso

participativo consultivo no que se implicaron administracións públicas, entidades saciáis relacionadas

co senfogarismo como Caritas, FEAFES, Cruz Vermella, a Cocina Económica ou o Albergue de Xoán

XXIII; entidades profesionais como a Asociación Galega pola Saúde Mental, Médicos del Mundo ou

Habitat Social; e mesmo perseas sen fogar. Nese proceso, constatouse que Santiago presenta un

importante déficit na atención as perseas sen fogar, porque non existe ningún centro aberto en horario

nocturno máis ala do albergue de Xoán XXIII, no que as perseas so poden permanecer dez días de

cada mes.

A maiores, en febreiro de 2019, o Consello Municipal de Saúde aprobou o Plan Municipal de Atención

Integral as Persoas en Situación de Senfogarismo de Santiago, que fixa formalmente unha folla de ruta

na prevención e abordaxe do senfogarismo. Nese documento recóllese que o Centro Municipal de



Atención Integral as Persoas sen Fogar será o que lidere e coordine a abordaxe do senfogarismo en

Compostela, xunto coa creación dun Servizo Municipal de Atención ao Senfogarismo.

Por todo isto, formúlase a seguinte pregunta:

En qué informes ou no asesoramento de que entidade social basea o

Gobernó a súa afirmación de que o Centro Municipal de Atención Integral

as Persoas sen Fogar non é un proxecto adecuado para Santiago e que

pasos se teñen dado xa diante do Ministerio de Facenda para suprimir o

seu financiamento con cargo á EDUSI?

Santiago de Compostela,18 de Se^émbro de 2019

Martiño Noriega Sánchez

Portavoz do Grupo Municipal de Compostela A Muwcipm

AO ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA


