
LA SÍNDICA DEMANA ATENCIÓ SOCIAL BÀSICA I 

TRACTE NO DISCRIMINATORI PELS SUDSAHARIANS 

DEL POBLENOU 

El 25 de juliol es celebra el judici previ al desallotjament de l’assentament del carrer 

de Badajoz, un dels més grans de Barcelona 

Marià Assumpció Vilà creu que cal preparar un dispositiu per atendre a les 140 

persones afectades i oferir-les-hi temporalment allotjament, manutenció i, sempre 

que sigui possible, formació ocupacional 

Vilà denúncia que als barris del Poblenou i El Besòs hi ha prop de 400 immigrants 

que malviuen en pisos pastera i naus industrials  

Fins a 140 persones sudsaharianes, la majoria d‟origen senegalès seran desallotjades 

properament d‟una nau industrial situada al carrer de Badajoz, 112 del barri del Poblenou. 

La majoria d‟aquests ciutadans, que es dediquen a la recollida de ferralla, es troben en 

situació de gran vulnerabilitat i viuen en unes pèssimes condicions de salubritat. La 

síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, demana a l‟Ajuntament de 

Barcelona un tracte no discriminatori cap a aquest col·lectiu i que prepari un dispositiu 

d‟emergència social. La síndica diu que aquestes persones han de rebre atenció social 

bàsica, amb allotjament i manutenció temporal, i sempre que sigui possible formació 

ocupacional.  

El proper 25 de juliol es celebrarà el judici, interposat per la propietat de la nau per 

recuperar l‟immoble. Probablement, d‟aquesta vista en sortirà una data per desallotjar  

l‟antiga fàbrica i que podria ser al setembre. La síndica diu que quan aquestes persones 

siguin desallotjades perdran el seu medi de subsistència, un lloc per viure i la xarxa de 

recolzament que reben. 

Suport del barri 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona té constància que en aquesta fàbrica hi viuen 
ciutadans sudsaharians des de fa com a mínim tres anys. Uns 70 hi tenen la residència 
fixa, mentre que l‟altra meitat són itinerants. Des de llavors, diferents associacions i 
entitats hi han desenvolupat programes d‟ajuda per recollir i distribuir menjar, roba i petits 



electrodomèstics, fer acompanyaments sanitaris, assessorament jurídic o facilitar targetes 
de transport. Ara, amb el desallotjament, aquest suport es pot perdre.    

Amb la petició d‟atenció social davant l‟imminent desallotjament, la síndica vol evitar que 

es torni a repetir la mateixa situació que el passat 12 de maig, quan es va produir un 

incendi en un edifici del carrer de Consell de Cent, 554. Allí hi malvivien unes 80 persones 

i els serveis socials no hi van fer acte de presència. L‟Ajuntament va posar com a excusa 

a la síndica que no es va detectar cap situació d‟emergència social i es va limitar a oferir 

als ocupants que fossin ells els que es desplacessin fins al Centre d‟Urgències i 

Emergències Socials de Barcelona per iniciar l„estudi de cada cas. 

El març del 2010, una entitat que ajuda a aquests col·lectiu va presentar una queixa 

davant la defensora dels barcelonins. La síndica va obrir una investigació per saber què 

pensava fer l‟Ajuntament per donar atenció bàsica a aquestes persones, a la que tenen 

dret segons figura en les lleis d‟estrangeria i de serveis socials.    

L‟anterior Ajuntament va manifestar la voluntat d‟actuar quan es produís el desallotjament. 

El nou gerent d‟Acció Social, Àngel Miret, ha dit que estudiarà el cas. El cert és que de 

moment l‟únic servei municipal que han rebut aquestes persones ha estat per part de 

l‟Agència de Salut Pública. “La sensació que tenim és que són ciutadans ignorats. No 

sembla que interessin a l‟administració. Ens preocupa que en un problema tan greu, 

l‟ajuntament amagui el cap sota l‟ala”, opina Vilà. 

Ciutadans arrelats 

Al llarg dels darrers anys, la situació d‟aquestes persones ha anat empitjorant davant la 

davallada de preus de la ferralla i les dificultats per trobar una feina. La majoria d‟aquestes 

persones no tenen papers i es troben en situació irregular. Molts, però,  porten el temps 

suficient a Espanya (tres anys o més) per obtenir la residència per arrelament social. 

Segons li consta a la Sindicatura, als barris del Poblenou i el Besòs hi malviuen uns 400 

sudsaharians, la majoria són homes sols entre els 30 i 40 anys, en naus industrials i pisos 

pastera. Gran part d‟aquestes persones estan arrelades a casa nostra com ho demostra el 

fet que moltes parlen castellà i algunes català, i participen activament en festes i activitats 

dels barris. La majoria es senten ciutadans de Barcelona i volen seguir arrelats. 

La síndica creu que els problemes d‟aquestes persones superen en la majoria dels casos 

les competències municipals i demana la implicació de les diferents administracions per 

intentar trobar una solució global.  

 


