
LA SÍNDICA RECOMANA UNA ATENCIÓ INDIVIDUAL 

CONTINUADA I POTENCIAR EL ‘HOUSING FIRST’ PER 

COMBATRE L’ELEVAT NOMBRE DE PERSONES 

SENSE LLAR A BARCELONA 

Segons Vilà, l’existència de 2.914 persones sense llar posa en evidència que 

queda molta a feina a fer i opina que és necessària la implicació de totes les 

Administracions competents per atendre aquesta problemàtica  

La defensora subratlla que s’ha de treballar per evitar que el nombre de 

persones sense llar creixi a tot territori català a partir d’un increment de les 

polítiques preventives d’habitatge, salut i suport social, i una revisió dels 

mètodes d’intervenció a seguir 

Barcelona, 19 de maig de 2016. -- 941 persones dormen cada nit als carrers de 

Barcelona i altres 1.973 pernocten en equipaments públics i d’entitats socials –l’any 

passat eren 892 les persones que dormien al carrer i 1.672 les que ho feien en 

equipaments i altres allotjaments, segons dades municipals--.  Aquest és el resultat del 

recompte de persones sense llar que es va fer la matinada d’ahir a Barcelona. La 

síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, i una part del seu equip van participar en 

el recompte. Vilà va ser al barri d’El Parc i la Llacuna del Poblenou. 

La síndica diu que a la ciutat hi hagi 2.914 persones sense llar posa en evidència que 

queda molta a feina a fer i opina que és necessària la implicació de totes les 

Administracions competents per atendre aquesta problemàtica i una revisió dels 

mètodes d’intervenció a seguir. “Cada dia que una persona passa al carrer es fa més 

difícil la seva recuperació”. 

Des de la Sindicatura es defensa la importància d’un model d’atenció individualitzat 

continuat i un model d’atenció diversificat en funció de les necessitats de cada 

persona, així com posar en marxa nous equipaments especialitzats i canvis en la 

intensificació de la intervenció que permeti treballar adequadament la sortida de la 

situació d’exclusió social que aquestes persones viuen. 

La síndica creu que a Barcelona cal potenciar el Housing first, que consisteix a 

proporcionar a aquestes persones primer de tot un allotjament individual, amb un equip 

de suport, i després aprofundir en la seva  intervenció social i laboral. La síndica va 

recomanar aquesta mesura l’any 2013 i l’Ajuntament ja l’ha començat a aplicar. 



Vilà subratlla que les Administracions públiques han de treballar per evitar que el 

nombre de persones sense llar creixi a Barcelona i a la resta del territori català, i això 

implica més polítiques preventives i l’augment de recursos en àmbits tan diversos com 

l’habitatge (entre altres qüestions per evitar la pèrdua del pis), la salut (per a l’atenció 

de les persones amb problemes de salut mental o d’addicions, malalties molt presents 

en les persones sense llar) i de suport social. 

  

 


