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LA SÍNDICA DEMANA GARANTIR EL DRETS A 

L’ATENCIÓ BÀSICA I A LA CONVIVÈNCIA AL VOLTANT 

DEL MENJADOR SOCIAL DE LES CALCUTES, AL RAVAL  
  
Veïns de Ciutat Vella s’han queixat a la defensora per problemes d’ordre públic i 

salubritat a l’entrada i sortida de l’equipament  

  

Vilà considera inqüestionable el servei i el considera molt necessari en moments de 

crisi com l’actual per garantir un àpat diari a desenes de persones sense recursos  

  
Un grup de veïns del Raval s’ha queixat a la síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, 

per problemes d’ordre públic i de salubritat al voltant del menjador social de les 

Missioneres de Teresa de Calcuta, al carrer Arc de Sant Agustí, un equipament amb una 

dècada d’història a Ciutat Vella. Diàriament hi acudeixen centenars de persones de tota la 

ciutat que no tenen res per menjar. Vilà considera que en un cas com aquest s’ha de 

buscar l’equilibri entre el dret a l’atenció bàsica i als serveis de primera necessitat i el dret 

del ciutadans a la convivència i a gaudir de l’espai públic en llibertat.  

  

Abans de l’estiu, la síndica va rebre la queixa d’un veí molest per la manca d’intervenció 

dels serveis municipals per resoldre els problemes que causen alguns dels usuaris del 

menjador a la via pública. A finals de juliol, ja va emetre una resolució on demanava a 

l’Ajuntament que intervingués però, segons el ciutadà, la situació no s’ha resolt i ara ha 

presentat una nova denúncia amb més de 50 signatures. En línies generals, els veïns es 

queixen de les conductes incíviques d’alguns usuaris. 

 

En el seu informe, la síndica va donar en part la raó al ciutadà i va indicar que un 

equipament d’aquest tipus hauria necessitat d’una intervenció preventiva continuada per 

part del consistori per reduir les més que previsibles situacions de conflicte. La defensora, 

però, també reconeix que el Districte està treballant per intentar reconduir la situació. S’ha 

comprovat que els serveis de neteja hi passen amb regularitat i que la presència d’agents 

cívics permet controlar millor els riscos que es puguin generar. Una de les recomanacions 

era fer una avaluació del nou pla d’intervenció que s’ha portat a terme, amb la participació 

dels veïns, per poder valorar-ne l’efectivitat.  
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Gestionat per set missioneres i una trentena de voluntaris, el menjador social rep 

diàriament més de quatre-centes persones (unes setanta o vuitanta més que l’any 

passat), entre les 10.15 i les 11.15 hores, tot i que, arran del nou pla d’intervenció, 

recomanat per la defensora, les portes obren cap a les 9.30 hores per evitar 

aglomeracions i minimitzar els riscos de conflicte. Així, l’entrada es produeix, generalment, 

de manera esglaonada, i és a la sortida quan es poden originar els problemes perquè 

alguns dels usuaris es queden a les portes de l’equipament i fan soroll o consumeixen 

alcohol al carrer. Amb tot, Vilà no creu que es pugui parlar d’una conflictivitat 

generalitzada sinó d’episodis individuals pels problemes de salut mental o cronicitat 

d’alguns dels usuaris que no atenen les normes de convivència.  

  

En general, les persones que utilitzen aquest servei són homes, molts d’ells estrangers. El 

perfil és molt variat perquè es tracta d’un servei al qual pot accedir tothom ja que no es 

demana cap tipus de documentació. 

  

La pobresa incomoda 

 

Vilà diu que el menjador cobreix una necessitat vital per a les persones sense recursos. 

Segons la defensora, la necessitat del menjador és inqüestionable, i més en moments de 

crisi tan profunda com l’actual, però la visió de la pobresa és quelcom que incomoda molta 

gent perquè ens qüestiona la igualtat social i l’estat del benestar.  

  

Però també és cert que l’espai públic és un lloc on tots els ciutadans han de respectar les 

normes de civisme, i determinades conductes, com les denunciades pels veïns, posen en 

perill la convivència. Quan es detecten aquestes situacions, l’Ajuntament té l’obligació 

d’intervenir per restablir la pau social.  

  

La defensora diu que el cas estudiat és complex, per la situació de desarrelament i 

desestructuració d’algunes d’aquestes persones que, a més, pateixen algun tipus de 

trastorn mental o són alcohòliques. Vilà considera que el problema no es pot resoldre 

únicament amb sancions sinó que cal la implicació dels diferents agents socials per 

reconduir la situació, amb accions que evitin la concentració de persones i una atenció 

més personalitzada i integral de les persones vulnerables.  

  

Per tal d’evitar situacions d’aglomeració, la síndica creu que l’avançament de l’horari 

d’obertura ha estat una bona solució. Amb tot, creu que és necessari que els veïns puguin 

seguir mantenint una persona de referència a qui dirigir-se quan detecten una situació de 

conflicte i assegurar la presència de la Guàrdia Urbana i dels agents cívics que treballen a 

Ciutat Vella. Vilà valora positivament la tasca dels agents cívics, un servei que creu que 

s’hauria de potenciar i intentar que funcioni tot l’any. Ara, els agents cívics només operen 

a Ciutat Vella, aproximadament uns sis o set mesos. 

  


