
 

39 TENDES INSTAL·LADES I 45 DIES DE REIVINDICACIONS: L’EQUIP DE LA 

SÍNDICA DE BARCELONA VISITA L’ACAMPADA DE PERSONES SENSELLAR 

DE LA PLAÇA CATALUNYA 

Barcelona, 4 d’abril del 2018 - L’equip de la Síndica de Greuges de Barcelona ha visitat 

aquest matí l’acampada de les persones sensellar que té lloc a la Plaça Catalunya. Sota 

el nom d’Acampada x Drets, compta amb 39 tendes instal·lades i fa 45 dies que 

reivindiquen l’accés a drets socials bàsics, com l’habitatge digne i la sanitat, entre 

altres.  

Els integrants de l’acampada amb qui ha parlat la Sindicatura de Greuges han 

reconegut que a la Plaça Catalunya han aparegut els serveis socials, cossos policials, 

entitats socials, i representants polítics per preocupar-se per la seva situació però que 

“el problema persisteix perquè requereix un profund canvi en el sistema”.  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona sempre ha mostrat la seva preocupació per la 

situació de les persones sensellar que pernocten al carrer. 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, va iniciar una actuació d’ofici que permeti 

determinar l’adequació dels mitjans municipals adreçats a la intervenció en aquestes 

situacions.  

La prevenció per a evitar més persones sensellar  

Maria Assumpció Vilà, síndica de greuges de Barcelona, ha remarcat que “s’ha de 

treballar des de la prevenció, a través de models transversals i amb una visió molt 

àmplia”. Vilà també remarca que “cal vetllar perquè els serveis socials duguin a terme 

un acompanyament suficient en l’atenció a persones en condicions d’especial 

vulnerabilitat”.  

La Sindica espera que “les persones que es troben acampades a la Plaça Catalunya 

puguin ser escoltades pel consistori i rebin l’atenció social necessària”.  

 

 

 



Un dels portaveus d’Acampada x Drets formalitza una queixa 

Poques hores després de la visita de l’equip de la Síndica de Greuges de Barcelona, un 

dels portaveus del col·lectiu Acampada x Drets ha formalitzat a les oficines de la 

Sindicatura una queixa envers l’actuació municipal en aquest assumpte i ha sol·licitat la 

intervenció de la Síndica en defensa dels drets del col·lectiu.  

 

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Comunicació i Premsa – 93 413 29 00 / 697 408 760 


