
 

LA SÍNDICA DE GREUGES DE BARCELONA DEMANA “UN ESFORÇ” A LES 

ADMINISTRACIONS I SOLUCIONS PER A LES PERSONES SENSELLAR 

 Després del desallotjament de l’Acampada x Drets a Plaça Catalunya, Vilà ha 

manifestat que “s’ha de pensar una solució global per a totes les persones 

sensellar. Cal una col·laboració entre administracions”.  

 "Hi ha gent al carrer que està treballant, que té una ocupació, però que no 

poden pagar un lloguer", ha lamentat la síndica.  

Barcelona, 18 d’abril del 2018 – Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha 

estat present avui en el dispositiu de desallotjament de les persones sense sostre i ha demanat 

“un esforç” per donar resposta a aquestes persones. Després de 59 dies amb desenes de 

tendes instal·lades, el moviment dels sensellar anomenat Acampada x Drets ja ha abandonat la 

Plaça de Catalunya. 

Segons Vilà, la situació s’havia tornat “insostenible” i hi havia “problemes de salubritat i 

convivència”. La síndica ha demanat a l’Ajuntament que els reallotgi, tot i que és conscient de 

la dificultat: “Potser per aquests sí que hi ha lloc, però no sé si hi ha espai suficient per a tots 

els que hi ha a Barcelona, que són aproximadament un miler. S’ha de pensar una solució 

global per a totes les persones sensellar. Cal una col·laboració entre administracions”.  

Vilà ha assenyalat que Barcelona té un problema des de fa temps, "que continua i que més 

aviat augmenta" amb les persones que no tenen llar, i ha apuntat a la creació d'habitatge 

públic com a possible solució: “Cal assolir l’objectiu de solidaritat urbana del 15% 

d’habitatges principals a Barcelona abans de l’any 2027”. 

En el recompte d’enguany de persones sensellar, s’han visualitzat 1.026 dormint al carrer i se’n 

comptabilitzen altres 1.954 allotjades en diferents equipaments, fets que confirmen la 

tendència a l’alça dels sensellar. Per aquest motiu, la Sindicatura de Greuges de Barcelona va 

iniciar una actuació d’ofici que permeti determinar l’adequació dels mitjans municipals 

adreçats a la intervenció en aquestes situacions. 

"Hi ha gent al carrer que està treballant, que té una ocupació, però que no poden pagar un 

lloguer", ha lamentat Vilà, motiu pel qual ha demanat una resposta a l'Ajuntament i a la resta 

d'institucions. “Sabem que l’Ajuntament està fent un esforç. Tot i això, demanem trobar els 

mitjans per solucionar aquesta situació”, ha reclamat la síndica de greuges. Segons fonts del 

consistori, el grup d’Acampada x Drets podrà mantenir un punt informatiu a la Plaça de 

Catalunya. 


