
LA SÍNDICA DEMANA MÉS ACCIONS PROTECTORES I 

MENYS MULTES ENVERS ELS SENSE SOSTRE 

Les intervencions socials dels serveis socials cal plantejar-les a llarg termini i 

establint vincles forts per evitar que les persones sense llar rebutgin les ajudes 

La defensora opina que les multes cap a aquest col·lectiu només busquen  intimidar 

i recorda que és obligació de la policia facilitar l’assistència a aquest ciutadans 

En aquests moments, la síndica supervisa el cas d’una persona sense recursos que 

ha estat denunciada més de 100 vegades per la Guàrdia Urbana   

Les intervencions envers les persones sense sostre haurien de ser més protectores i 

assistencials i menys sancionadores. La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, creu que moltes de les persones que pernocten als carrers de la ciutat es 

troben en un estat avançat de desestructuració, i això fa necessari plantejar les actuacions 

dels serveis socials a llarg termini, intentant establir vincles forts amb els interessats. Vilà 

també opina que les campanyes sancionadores cap a aquests col·lectius són negatives i 

en molts casos només busquen tenir un efecte intimidador, sense considerar l’estat de 

necessitat ni la manca d’alternatives. 

Aquestes són algunes de les principals conclusions de dues intervencions d’ofici obertes 

per la síndica per avaluar les accions cap a les persones sense llar a la plaça Folch i 

Torres i l’aeroport de Barcelona, dos dels punts de la ciutat on, els darrers anys, la 

presència dels sense sostre s’ha fet més evident.  

A la plaça de Folch i Torres, al districte de Ciutat Vella, és habitual la presència de grups 

de persones sense llar, quasi sempre formats pels mateixos individus. Molts són d’origen 

sud-americà i de l’Europa de l’Est i presenten un problema important d’alcoholisme, fet 

que genera molts malestars entre els veïns i que suposa unes dificultats afegides quan 

han de ser abordats pels serveis socials. 

A pesar dels intents d’atenció social, la situació no ha millorat i els indigents rebutgen en 

molts casos els recursos d’allotjament i prefereixen seguir dormint al carrer perquè 



l’alternativa que se’ls ofereix no és beneficiosa. Tot i això, hi ha moltes més persones 

necessitades que disponibilitat de places d’alberg. 

Pel que fa a l’aeroport, el passat estiu es va portar a terme una actuació, entre d’altres, 

dels serveis socials a les instal·lacions d’Aena, on des de feia anys s’havien arribat a 

reunir una seixantena de sense sostre. Aquestes persones portaven tant de temps a 

l’aeroport que fins i tot havien arribat a establir vincles amb el personal de neteja i 

manteniment. Els treballadors els donaven menjar sobrant dels bars i restaurants i peces 

de roba.  

En l’acció, hi van participar en poc temps més treballadors del que és habitual i es van 

coordinar diferents serveis, la qual cosa va permetre evitar les pernoctacions. Però 

diverses entitats socials consultades per la Sindicatura afirmen que el problema 

d’aquestes persones no s’ha resolt i segueixen pernoctant al carrer o a l’estació de Sants.    

Més pisos d’inclusió 

La síndica valora positivament la intensitat i la coordinació de serveis en l’actuació de  

l’aeroport i creu que el model emprat ha funcionat millor que a la plaça de Folch i Torres. 

De totes maneres, sosté que la persistència o, potser inclús, l’augment d’indigents als 

carrers i places de Barcelona, i la negativa per part d’aquestes persones a rebre atenció 

social, fan necessari una reflexió urgent i un debat tècnic en profunditat sobre la 

problemàtica de les persones sense llar i la idoneïtat del model d’intervenció actual.  

Vilà defensa que, a banda de plantejar accions a llarg termini i establir vincles forts amb 

els interessats, cal oferir a aquestes persones la cobertura de les seves necessitats 

bàsiques i un allotjament de futur. En aquesta línia, la defensora creu que cal trobar 

alternatives al model residencial tradicional de l’alberg, per la seva baixa eficàcia i alt cost, 

i proposa augmentar el nombre de pisos d’inclusió de llarga estada com a mesura 

socialitzadora. 

L’abordatge d’aquest tipus de situacions s’hauria de fer mitjançant un treball en xarxa de 

diferents equips i serveis de diversa especialització i titularitat, que inclogui les 

administracions i les entitats socials, per afavorir la inserció de les persones sense llar. 

Però Vilà adverteix que cal procurar que les intervencions no es contraposin amb les 

campanyes de control de la Guàrdia Urbana, que sol posar sancions a aquests col·lectius, 

per acampar i pernoctar, amb imports elevats. 

La síndica recorda que l’Ordenança de convivència no té només un efecte punitiu i que és 

obligació de la Guàrdia Urbana contactar amb els serveis socials i acompanyar, si és 

necessari, el sense sostre als serveis socials municipals. La darrera campanya municipal 

de sensibilització cap a les persones sense llar diu que aquestes persones mereixen 

respecte, ajuda i una vida digna.   

En aquests moments, la defensora supervisa el cas d’una persona sense sostre que ha 

estat sancionada per la Guàrdia Urbana més de 100 cops. Vilà encara no ha emès cap 

resolució sobre aquest assumpte, però es pregunta quin sentit té, que no sigui 



l’intimidador, imposar tantes denúncies a una persona sense recursos; denúncies que, 

molt probablement, mai es cobraran. 

En un moment de crisi com l’actual, la síndica creu que també cal posar més mitjans en la 

prevenció per evitar que més persones caiguin en el pou de l’exclusió, on tan complex és 

intervenir. Persones amb trastorns mentals no tractats, persones amb recursos econòmics 

molt precaris, persones que pateixen malalties físiques sense suport familiar i persones 

que viuen al carrer o en infrahabitatges són candidates a caure en l’exclusió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


