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LES CARES DE LA POBRESA  
 

Una tercera part de les reclamacions que rebo són per la crisi; cada cop, les 

persones estan més desesperades, angoixades, amb situacions més difícils de 

reconduir 

 

A finals d’octubre, he tingut la desgràcia de rebre una queixa d’un veí de Barcelona a qui 

el Patronat Municipal de l’Habitatge amenaçava amb desnonar. El motiu és que aquesta 

persona, amb dos fills menors a càrrec, no pot pagar el lloguer del pis de protecció oficial, 

tot i la reducció del preu que se li ha fet. El llançament s’ha aturat, però em preocupa 

moltíssim que el Patronat, responsable de l’habitatge de protecció oficial, engegui 

processos de desnonament.  

 

Al llarg del 2013, fruit de la situació de crisi, les queixes sobre habitatge s’han quintuplicat. 

Fins el 31 d’octubre, n’he rebut més de 300, més altres 90 reclamacions de temes de 

serveis socials bàsics. De fet, una tercera part de les reclamacions de l’any són pel mal 

moment econòmic i una possible manca de resposta per part de l’Ajuntament. 

 

Dia a dia, el perfil dels usuaris que es dirigeixen a nosaltres ha anat canviant. Poc tenen a 

veure els reclamants que atenem ara amb els que ens visitaven fa tres anys, quan vaig 

començar a exercir de síndica. Cada cop, les persones estan més desesperades, 

angoixades, amb situacions més difícils de reconduir: sense feina, amb fills... Es tracta de 

persones desnonades o que aviat ho seran, famílies que, literalment, opten per rebentar 

una porta i ocupar un pis per no perdre la custodia dels fills.  

 

N’hi ha que, mentre t’expliquen el que els hi passa, ploren, es desesperen i et diuen que 

faran coses que preferiries no escoltar. En moltes ocasions ens toca fer més de psicòlegs 

que de juristes. Per molts, som, dintre de l’escala de l’administració, l’últim recurs. Per 

més que ens diguin que hi ha signes de recuperació econòmica, el cert és que la crisi 

colpeja cada cop més portes. Tardarem molt de temps a sortir d’aquesta situació si és 

que, finalment, algun dia ho fem. 
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A l’oficina rebem gent de tota la ciutat. Però quan ens referim a queixes socials, Nou 

Barris acapara bona part del protagonisme. Un 80% de les reclamacions per situacions de 

vulnerabilitat són d’aquest districte. El principal problema és per la manca d’habitatge de 

protecció oficial, però la situació desesperada que travessen les persones que ens visiten, 

fa que presentin altres dificultats. Moltes no tenen feina des de fa temps i, bé no cobren 

res, o només perceben una prestació mínima, com a molt de 400 euros, que no els arriba 

per viure amb dignitat. 

 

Alguns d’aquests ciutadans són extrangers en situació irregular, molts tenen un baix nivell 

de formació i n’hi ha que tenen infants a càrrec. Tots, però, coincideixen en els problemes 

que tenen per fer front a les despeses de menjar, submnistraments bàsics i menjador 

escolar. Molts pares acaben desapuntant els fills perquè les beques menjador no arriben o 

ho fan amb molt de retard. 

  

Les desigualtats es fan cada cop més evidents a Barcelona. En 55 dels 73 barris de la 

ciutat, la renta per càpita és mitjana-baixa, baixa o molt baixa. I bona part d’aquestes 

zones són a Nou Barris. Al Turó de la Peira, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Porta, per citar 

alguns barris, és viu una situació d’emergència que fa necessària una actuació integral. 

És massa la gent que està patint. 

El compromís de l’alcalde, Xavier Trias, per combatre la pobresa a Barcelona és evident. 

No puc dir que l’Ajuntament no estigui fent res en matèria social. Davant meu, en el 

Consell Plenari del març, es va comprometre a crear un parc públic de pisos socials a la 

ciutat, un parc que fins ara ningú havia plantejat, i recentment ha anunciat un increment 

de 600.000 euros per a ajudes a beques menjador que es sumen als 2’5 milions ja 

previstos. 

El dubte que tinc, especialment en matèria d’habitatge, és si el pla previst arribarà a temps 

per paliar el dèficit d’habitatge social existent a Barcelona. Sincerament, no ho crec. El pla 

de municipal és molt necessari a llarg termini, i el celebro, però no soluciona la necessitat 

actual d’habitatge de centenars de famílies barcelonines. Per tant, calen actuacions a curt 

termini, centrades a crear bosses de pisos de lloguer social a preus assequibles.  

En la Comissió de Presidència del mes passat vaig plantejar a l’Ajuntament que establís 

com a prioritari, en els pressupostos de 2014, la dotació d’habitatge digne a totes les 

persones en situació de risc d’exclusió social. També crec molt necessari fer un estudi 

real de les necessitats bàsiques que hi ha a la ciutat i conèixer les transferències 

econòmiques que caldria fer a les persones i famílies en risc d’exclusió. Segurament, amb 

els diners d’alguna obra pública ajornable, es podria fer justícia a milers de famílies que 

tenen dret als serveis socials bàsics i a accedir a un habitatge digne. 

La greu crisi que estem patint ha fet augmentar les desigualtats. Els més desvalguts 

pateixen més que ningú els seus efectes. Però la gestió que es fa de la crisi també és 

important. Les causes de la pobresa són, per tant, també polítiques. Per exemple, les 

retallades en la Renda Mínima d’Inserció portades a terme pel Govern de la Generalitat, al 

llarg de l’any 2011, van significar un punt d’inflexió i ara molta gent a casa nostra no cobra 
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res per subsistir. La creació d’una Renda Garantida de Ciutadania és cada cop més 

urgent. Hi ha moltes raons que avalen aquesta necessitat, però pot ser la més important 

és que el principi de justícia social esdevingui d’una vegada prioritari en les confeccions 

dels pressupostos de les Administracions. Només així garantirem una Catalunya més 

humana i solidària. 
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