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LA SÍNDICA INSTA l’AJUNTAMENT A FER UN PLA 

URGENT I ESPECÍFIC PER COMBATRE L’IMPORTANT 

NOMBRE DE PERSONES SENSE LLAR A BARCELONA 

Vilà planteja la posada en marxa d’un model d’allotjament diversificat pels afectats, 

amb un pressupost concret, en funció de les necessitats personals i familiars  

La prevenció de l’exclusió social s’ha de basar a proporcionar primer un lloc on 

viure dignament i després aprofundir en la intervenció social i laboral 

A mitjan de 2013 hi ha havia a la ciutat  2.933 ciutadans sense sostre, un 45% més 

que al 2008: 870 dormien al carrer, 565 vivien en assentaments i 1.468 estaven 

allotjats en equipaments 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, veu molt urgent que 

l’Ajuntament posi marxa un pla específic d’actuació, amb un pressupost concret, per 

combatre l’important nombre de persones sense llar i l’exclusió residencial a la capital 

catalana.  

En una actuació d’ofici per conèixer la situació de les persones sense llar a la ciutat i el 

model d’intervenció en curs, tancada a mitjan de novembre, la defensora planteja fer un 

abordatge extraordinari del sensellarisme a Barcelona que ha de passar inicialment, per 

fer una radiografia completa del perfil i les necessitats dels afectats, i per buscar 

alternatives adients a la seva situació. Vilà proposa la posada en marxa d’un model 

d’allotjament diversificat en funció de les necessitats personals i familiars dels afectats i la 

seva execució a curt i mig termini. 

Segons dades del Servei d’Inserció Social (SIS) de l’Ajuntament, incloses en la Diagnosi 

2013. Les persones sense llar a la ciutat de Barcelona i l’evolució dels recursos de la 

Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar, el passat març hi havia a la ciutat 2.933 

persones sense llar, un 45% més que l’any 2008, a l’inici de la crisi. Del total, 870 

ciutadans dormien al carrer, 595 vivien en assentaments i 1.468 estaven allotjats en 

recursos residencials de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL).   
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El mateix informe diu que la ciutat disposava, el passat març, de 1.145 places als 

equipaments per a l’atenció de les persones sense llar, entre centres residencials i pisos 

públics i privats. Del total, 602 eren de titularitat pública, i 543, de titularitat privada. Les 

dades no inclouen el nombre de habitacions en pensions que, en ocasions, s’utilitzen per 

allotjar a persones sense llar, ni altres equipaments oberts amb posterioritat. 

Creixement insuficient 

La síndica valora positivament els esforços fets per l’Ajuntament en els darrers anys, tant 

pel que fa a la intervenció social amb les persones sense llar detectades al carrer o que 

voluntàriament accedeixen al servei d’inserció social, com per l’augment de centres 

residencials (475) i pisos d’inclusió públics (127), amb un creixement del 28% des de 

2008. Amb tot, Vilà creu que el creixement de places continua sent insuficient per atendre 

les persones sense llar a Barcelona com ho demostra el fet que, el passat març, 1.465 

ciutadans dormien al carrer o en assentaments. 

En opinió de la defensora, la manca d’allotjaments socials per donar resposta a totes les 

situacions que presenten algun grau d’exclusió social requereix un plantejament valent de 

fer propostes residencials diversificades, en funció de les necessitats personals i familiars. 

Les entitats que treballen amb persones sense llar informen que quan algú aconsegueix 

un allotjament adient a la seva situació i deixa de viure al carrer, la seva situació es 

modifica de forma visible, ja que l’allotjament és la base que dóna la seguretat i 

l’autonomia necessària per sobreviure amb dignitat i iniciar el camí cap a la inclusió socio-

laboral. 

Vilà considera que la prevenció de l’exclusió social s’ha de basar a fomentar polítiques 

com les del housing first (primer l’habitatge) que s’apliquen en altres països, que tenen 

com a objectiu proporcionar primer de tot un lloc on viure dignament i després aprofundir 

en la intervenció social i laboral. Aquesta, però, no és la política general que actualment 

se segueix. Un exemple és el cas de les famílies galaicoportugueses que malviuen en 

assentaments sense les mínimes condicions de salubritat i higiene i, en canvi, estan 

rebent, des de fa anys, una atenció social continuada. 

En conclusió, la defensora veu molt necessari ampliar tant l’oferta com el tipus de 

recursos residencials per tal que es pugui donar resposta, a curt i mig termini, a la 

diversitat de perfils amb necessitats socials, amb equipaments de baixa exigència (en els 

quals no es necessària una derivació dels Serveis Socials per entrar-hi) fins a allotjaments 

per a famílies amb menors o persones soles. També creu que és prioritari ampliar les 

intervencions abans de la pèrdua de l’habitatge, per la qual cosa serà necessari que hi 

hagi una àgil coordinació entre Serveis Socials i Habitatge per treballar en la recerca de 

l’allotjament més adient per aquestes persones o famílies. 


