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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona. 30 de març de 2006 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona demana diàleg als veïns de la Vall 
d’Hebron que s’oposen a la sala de venopunció 

 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha fet arribar aquesta 
setmana una carta a tots els veïns de la Vall d’Hebron que s’han adreçat a la 
Sindicatura per oposar-se a les instal·lacions de serveis socials en el seu barri 
com la sala de venopunció. Durant les darreres setmanes la Síndica ha rebut 
més de 100 cartes, amb el mateix contingut, sobre aquest assumpte. Per les 
demandes que ja havia rebut abans, Pilar Malla ha seguit aquest cas des de 
l’any passat i el mes de setembre ja va visitar les instal·lacions que hi ha a la 
Vall d’Hebron per atendre drogoaddictes, com també ha fet en altres barris. 
 
En la resposta als veïns la Síndica, Pilar Malla, demana que el diàleg i el 
consens sigui la forma prioritària per resoldre el conflicte i fer compatible el dret 
a gaudir d’un entorn segur amb el dret a la salut dels usuaris d’aquest servei. 
Per això, insisteix en la necessitat de participar en les reunions i comissions 
que ha creat l’Ajuntament per fer el seguiment d’aquest tema.   
 
Pilar Malla demana especialment que es tingui en compte el dret de les 
persones en situacions d’exclusió social a tenir les mateixes possibilitats que la 
resta de ciutadans. També recorda que en el seu informe anual ja va demanar 
a l’Ajuntament que presentés un mapa complert dels equipaments socials que 
hi ha Barcelona i els llocs on està previst posar-los en marxa per prevenir la 
sensació de greuge comparatiu que es pot generar entre els diversos barris. 
 
 


