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PROP D’UN CENTENAR DE PERSONES ASSISTEIXEN 

A UNA XERRADA DE LA SÍNDICA A CIUTAT MERIDIANA 

 
Vilà va rebre en una tarda 22 queixes de ciutadans i ciutadanes, alguns dels quals 

no poden pagar els seus habitatges i no disposen de recursos per alimentar els fills 

 

La defensora ha alertat l’Ajuntament que dues famílies poden ser desnonades 

immediatament i ha demanat que es doni als afectats el suport social necessari i 

alternatives d’allotjament 

 

La renda familiar per càpita a 55 dels 73 barris de Barcelona és mitjana-baixa, baixa 

o molt baixa, amb moltes zones de Nou Barris i Sant Andreu a la cua   

 

Prop d’un centenar de persones van assistir el dia 25 d’abril a la biblioteca Zona Nord, al 

barri de Ciutat Meridiana, a una xerrada de la síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà. El veïns i veïnes van aprofitar la visita de la defensora per presentar-li 22 

queixes, la majoria en l’àmbit de l’habitatge digne i l’atenció social bàsica.  

 

Els assistents van exposar a Vilà situacions molt traumàtiques i difícils de resoldre. Entre 

els casos més greus que s’estan supervisant hi figuren el de dues famílies monoparentals, 

amb tres i quatre fills, que està previst que siguin desnonades en breu. En una primera 

intervenció, Vilà ha posat els dos casos coneixement del Institut Municipal de Serveis 

Socials perquè es faci un seguiment i els afectats rebin un el suport social necessari i 

alternatives d’allotjament provisional mentre el Consorci de l’Habitatge de Barcelona 

tramita la seva petició. 

 

La resta de queixes rebudes fan referència a les dificultats de moltes famílies per pagar 

els seus habitatges, inclús de lloguer social, amb el risc de desnonament que això suposa, 

i problemes per accedir a un habitatge d’emergència. Molts d’aquests ciutadans i 

ciutadanes van explicar a la síndica que tampoc poden fer front a les despeses de menjar 

o subministraments bàsics i, en alguns casos, acumulen deutes a les escoles dels fills, 

sobretot de menjador i llibres. 
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També s’estan tramitant reclamacions per la intenció de l’Ajuntament de cobrar la 

plusvàlua municipal, tot i tractar-se, segons els interessats, d’una pèrdua forçosa de 

l’habitatge, la instal·lació d’un transformador elèctric de gran potència en els baixos d’un 

edifici, i la presència de filtracions d’aigua en un pàrking municipal en règim de concessió 

a 50 anys. 

 

Moltes de les persones que van assistir a la xerrada es troben en situació d’atur i bé no 

cobren res o només perceben una prestació mínima. Alguns d’aquests ciutadans i 

ciutadanes són d’origen estranger. Altres presenten un nivell de formació molt baix, fet 

que dificulta enormement que puguin accedir al mercat laboral, i la gran majoria tenen 

infants a càrrec. 

 

La síndica ja ha fet arribar a la regidora de Nou Barris, Imma Rognoni, la seva 

preocupació per les situacions detectades a Ciutat Meridiana i considera que l’Ajuntament 

hauria de prendre mesures urgents, començant per posar en marxa a la zona un veritable 

pla de xoc en matèria d’habitatge amb lloguers assequibles.  

 

Segons dades que figuren en el Pla per a la Inclusió de Barcelona 2012-2015, els barris 

amb les rendes familiars per càpita més baixes es troben a Nou Barris i a Sant Andreu. Es 

tracta del Turó de la Peira, Can Peguera, les Roquetes, Verdun, la Trinitat Nova, Torre 

Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, la Trinitat Vella, Baró de Viver, el Bon Pastor i el Besòs-

Maresme. En el conjunt de la ciutat, a 55 dels 73 barris, la renda familiar per càpita és 

mitjana-baixa, baixa o molt baixa. 

 

La xerrada que la síndica va oferir a Ciutat Meridiana forma part d’un programa, que la 

defensora impulsa, juntament amb entitats o associacions de veïns i veïnes, per apropar 

la Sindicatura de Greuges de Barcelona als barris, conèixer les problemàtiques de la 

ciutadania i difondre els serveis de la institució. 

 

 


