
  

LA SÍNDICA RECOMANA CONSENSUAR I AFRONTAR 

UNA POLÍTICA GLOBAL ENTRE TOTES LES 

ADMINISTRACIONS PER ATENDRE ELS IMMIGRANTS EN 

RISC D’EXCLUSIÓ  

 
La defensora ha investigat durant un any i mig la situació dels subsaharians del 

carrer de Badajoz i considera que les ajudes municipals abans del desallotjament 

eren escasses i no s’ajustaven a les necessitats del col·lectiu 

 

Maria Assumpció Vilà proposa que es posin en marxa uns programes de formació i 

reinserció laboral i que s’estudiï la idoneïtat d’utilitzar com a allotjament temporal 

mòduls provisionals en desús 

 

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha plantejat a l’Ajuntament que afronti 

conjuntament amb la Generalitat i l’Estat, administracions amb àmplies competències en 

matèria d’immigració, una sèrie de polítiques globals específiques i consensuades vers les 

persones immigrades en risc d’exclusió, amb la finalitat d’establir un objectiu comú en les 

actuacions. La síndica ha fet aquesta recomanació després d’investigar durant un any i 

mig la situació de la nau del carrer de Badajoz, 112, al barri del Poblenou, un dels casos 

més coneguts d’infrahabitatge a la capital catalana, arran d’una queixa que va presentar 

una entitat que treballa amb immigrants en situació d’extrema vulnerabilitat. 

 

Fins al passat mes de novembre, la nau va acollir una vuitantena de subsaharians sense 

les condicions mínimes de salubritat i seguretat. El problema, però, va més enllà 

d’aquesta nau i afecta, segons les investigacions, 711 persones estrangeres de diferents 

nacionalitats (entre elles 199 menors) que viuen a la ciutat amb molta precarietat. 

 

La queixa va arribar a la Sindicatura el 8 de març de 2010 i des de llavors l’expedient s’ha 

mantingut obert i actiu. Els denunciants van manifestar a la defensora la seva 

disconformitat amb l’Ajuntament de Barcelona per la situació de precarietat en què es 

trobava un grup de subsaharians, format majoritàriament per homes joves amb situacions 

administratives molt diferents. La nau es va buidar voluntàriament poc abans que 



s’executés la sentència de desallotjament, el passat 9 de novembre, i la majoria de les 

persones que l’ocupaven viuen ara en una altra fàbrica en desús en les mateixes 

condicions de misèria. 

 

La síndica sap que la Generalitat i l’Estat coneixen la problemàtica d’aquest col·lectiu i que 

intercanvien informació amb l’Ajuntament de Barcelona. Però a Vilà no li consta cap pla 

conjunt per atendre aquestes persones. El que és evident és que de moment no s’ha 

aconseguit desenvolupar un abordatge integral que permeti un mateix tractament en tots 

els municipis i eviti els pelegrinatges d’una població a una altra. 

 

Vilà reitera la necessitat de desenvolupar una acció coordinada entre les administracions 

estatal, autonòmica i municipal envers els immigrants i considera que el cost dels 

programes i recursos per a l’atenció a persones immigrades en situació administrativa 

irregular ha de recaure en les administracions responsables en matèria d’estrangeria 

(Estat i Generalitat), immigració i formació ocupacional. Segons la defensora, l’Ajuntament 

hauria d’assumir des de serveis socials l’atenció social, però no el cost econòmic, que 

hauria de reclamar a l’Estat. 

 

Serveis poc adequats 

 

De les investigacions de Vilà se’n desprèn que les propostes de serveis de l’Ajuntament 

cap als subsaharians de la nau eren escasses i es limitaven a serveis de menjador, 

dutxes, serveis sanitaris, canvi de roba i alguna estada temporal en un alberg. En opinió 

de la síndica, que ha estimat la queixa i ha considerat l’actuació municipal insuficient, 

l’oferta no va prosperar perquè les ajudes eren les habituals i no s’adequaven a les 

necessitats i a la realitat del grup. 

  

La síndica considera que els recursos socials seran més eficaços en la mesura que 

s’adaptin a les necessitats de les persones que les reben i planteja que, en un context de 

crisi com l’actual, calen solucions assistencials alternatives. Per exemple, Vilà diu que es 

podrien utilitzar com a allotjament temporal per a aquestes persones barracons escolars i 

mòduls que quedin en desús. I que siguin les entitats socials implicades les que fessin 

l’acolliment i l’acompanyament.   

 

A més, en el cas dels subsaharians de Badajoz, les propostes assistencials s’haurien 

d’haver acompanyat amb altres mesures que ajudessin a regularitzar la seva situació, 

Hauria estat més apropiat que a l’oferta municipal s’hagués sumat l’oferiment de recursos 

i altres mesures de competència estatal i autonòmica, com la formació ocupacional i la 

inserció laboral, amb la finalitat d’ajudar a regularitzar la seva situació o permetre un 

retorn en condicions al país d’origen.  

 

De fet, un dels suggeriments que la síndica fa al consistori és que, a través de Barcelona 

Activa, es promoguin programes de formació laboral en conveni amb empreses amb la 

perspectiva que les persones formades tinguin l’oportunitat d’obtenir una ocupació que 



permeti regularitzar la seva situació o bé un retorn en condicions al país d’origen. També 

es recomana elaborar programes específics de reinserció laboral per a aquells col·lectius, 

amb permís de residència, però amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral. 

 

La síndica ha detectat també una incoherència entre l’actuació de la Guàrdia Urbana i les 

accions socials. D’una banda, hi ha una persecució real d’aquestes persones, que 

intenten sobreviure recollint ferralla o amb la venda ambulant, denunciada pel mateix 

col·lectiu, i d’altra banda, l’esmentada oferta social. Vilà creu que ambdues actuacions són 

incompatibles. 

 

Programa de formació i retorn 

 

El 15 de setembre de 2011, el nou Govern municipal va dictar una Mesura de govern 

sobre un projecte pilot de formació per al retorn i el reintegrament voluntari d’aquestes 

persones al Senegal. La síndica valora positivament que el nou Govern municipal posés 

en marxa aquesta iniciativa per intentar resoldre el problema, però una de les crítiques de 

la Mesura de govern és que no es va consultar amb els mateixos interessats ni amb les 

entitats que coneixen millor les expectatives i realitats d’aquestes persones. Diferents 

interessats s’han mostrat disposats a acceptar la proposta de formació però sense 

l’obligació de retornar al seu país perquè desconfien de la rebuda que tindran per part del 

seus governs. 

 

En el moment de resoldre aquest expedient de queixa, s’ha prorrogat el termini per 

participar en el programa, atès que no ha tingut la receptivitat que en un principi s’havia 

previst. Tampoc els perfils dels interessats coincidien plenament amb el prototipus 

estàndard previst en el projecte. Aquestes i altres qüestions han comportat un retard en 

l’execució del projecte i està previst que, en breu, s’iniciï un procés formatiu dels 

estrangers que han mostrat interès a participar-hi. 

 

Aquesta Sindicatura valora positivament el fet que l’Ajuntament dissenyi i posi en marxa 

programes dirigits a aquests col·lectius, però cal indicar que, tot i que encara és aviat per 

fer una valoració del resultat, els recursos organitzatius són insuficients, ja que 

consisteixen en la designació d’un professional responsable sense que s’hagi vinculat una 

estructura administrativa que li permeti donar una major amplitud. També es detecta una 

certa desconfiança de la població d’estrangers susceptibles d’acollir-se al programa, en 

part fruit de la persecució que està rebent de la Guàrdia Urbana. 

 

Finalment, la defensora insisteix en la necessitat d’abordar el problema, defensa que es 

tracti amb dignitat aquestes persones i creu que les despeses d’atenció social han d’anar 

a càrrec de l’administració responsable d’immigració i no de l’Ajuntament. 

    


