
 

 

 

UN HABITATGE DIGNE PELS SENSE SOSTRE 

Hem demanat a l’Ajuntament que posi en marxa un pla de xoc per reduir 

l’important nombre de persones que dormen al carrer a Barcelona  
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La crisi està fent estralls a Barcelona entre els que tenen molt poc o ja no tenen res. 

En només cinc anys, el nombre de sense sostre s’ha incrementat un 45% a la capital 

catalana. Les darreres dades recollides, la passada primavera, assenyalen que prop 

de 3.000 persones, concretament 2.933, dormen al carrer, en assentaments o en 

recursos residencials públics o privats. Són xifres esfereïdores; un cop de puny a 

l’estómac de tots nosaltres que ens hauria d’avergonyir. N’hi ha que s’omplen la boca 

dient que hem iniciat el procés de recuperació econòmica, que en els propers anys el 

país creixerà força, però el cert és que, a peu de carrer, la situació és cada cop més 

angoixant: l’índex d’atur, tot i les darreres dades positives, és elevadíssim, els salaris 

baixen, els preus de molts serveis bàsics s’han disparat i les desigualtats entre rics i 

pobres són cada cop més punyents. Que 85 persones tinguin al món tants diners com 

3.570 milions de pobres és immoral i indecent. 

En el recent plenari municipal sobre la pobresa als barris, l’equip de govern ha 

anunciat que per primer cop, en els darrers anys, s’ha frenat l’augment de les 

desigualtats a Barcelona i  comença a disminuir la diferència entre els barris amb més 

o menys renda. Em congratulo que sigui així i espero que, en el futur, es confirmi 

aquesta tendència a la baixa. Amb tot, hi ha zones de la ciutat on els veïns ho passen 

veritablement malament: Ciutat Meridiana, Porta, Torre Baró, Trinitat Vella, Can 

Peguera... El retrat quasi sempre es repeteix. Es tracta de persones o famílies que 

porten temps sense feina, han deixat de cobrar l’atur o cobren només una prestació no 

contributiva o la Renda Mínima d’Inserció. Alguns han perdut la casa o poden ser 

desnonats davant la impossibilitat de fer front a l’hipoteca o al lloguer. I de perdre el pis  



 

i que una persona es pugui trobar al carrer no hi un camí gaire llarg. A vegades anar 

d’una situació de pobresa a una d’exclusió és tan fàcil com traspassar una cortina.  

Fa un setmanes, li vaig recomanar a l’Ajuntament la necessitat de posar un marxa un 

pla de xoc per combatre l’important nombre de persones sense sostre a la capital 

catalana. A les poques hores, el mateix alcalde va reconèixer que era urgent atendre 

aquestes persones, i espero que en poc temps l’Ajuntament presenti una proposta 

concreta per millorar la situació d’aquest col·lectiu. Amb tot, és just que reconegui la 

important tasca portada a terme, entre 2008 i 2013, pel consistori per ampliar el 

nombre de recursos residencials i pisos d’inclusió públics per intentar garantir un 

sostre a un nombre cada cop més elevat de persones. L’augment de places durant el 

citat període ha estat de prop d’un 28%, però no és suficient. 

Les xifres, ja desglossades, incloses en la Diagnosi 2013, les persones sense llar a la 

ciutat de Barcelona i l’evolució dels recursos de l’atenció a les persones sense llar, 

mostren que de les 2.933 persones sense llar, 1.468 dormen en residències o pisos 

d’inclusió, 595 pernocten en assentaments --aquesta xifra és anterior al 

desallotjament, el passat estiu, del principal assentament del Poblenou i, per tant, 

probablement el nombre de persones que ara pernocten en naus o campaments sigui 

inferior--, i 870 dormen a la via pública, un 54% més que el 2008. 

En la meva opinió, el que cal fer primer és garantir l’habitatge d’aquestes persones, 

posar en marxa a Barcelona l’anomenat housing first, que té com a objectiu 

proporcionar primer un lloc on viure dignament, i després aprofundir en la intervenció 

social i laboral. Així s’està fent en altres països i ha quedat palès que si aquestes 

persones disposen d’un allotjament digne, la seva situació millora notablement. 

L’allotjament és la base que dóna seguretat i autonomia personal i pot ser la manera 

perquè aquestes persones inicien el camí cap a la inclusió social i laboral. 

Igual o més important és la prevenció, és a dir, evitar que cap persona passi una sola 

nit al carrer. El carrer és molt dur i és el lloc on molts sense sostre cauen en addicions 

o pateixen diferents tipus de trastorns o malalties. En aquest sentit, és obligada una 

àgil coordinació entre Serveis Socials i Habitatge per treballar en l’allotjament més 

adient per aquestes persones o famílies abans no arribin al carrer.  

 

 


