
 

LA SÍNDICA PARTICIPARÀ EN EL RECOMPTE DE 

PERSONES SENSE LLAR QUE ES FARÀ LA NIT DEL 18 

AL 19 DE MAIG A BARCELONA 

La intenció és comptabilitzar, en una mateixa nit, les persones que pernocten a 

la via pública i les que ho fan en els diversos equipaments municipals i de les 

entitats; es necessiten 900 voluntaris i voluntàries 

La síndica Maria Assumpció Vilà, participarà la nit del 18 al 19 de maig en el recompte 

de persones sense llar que es farà a Barcelona. Aquest serà el quart recompte que es 

fa a la ciutat després dels realitzats els anys 2008, 2011  i 2015. En el de l’any passat, 

impulsat per Arrels Fundació, es van comptabilitzar 892 persones dormint pels carrers 

de la ciutat. 

La Xarxa d’Atenció de les Persones Sense Llar (XAPSLL) és qui organitza el 

recompte, amb la implicació de l’Ajuntament, i pel qual es necessitarà la col·laboració 

de 900 voluntaris i voluntàries. 

La intenció és comptabilitzar, en una mateixa nit, les persones que pernocten a la via 

pública i les que ho fan en els diversos equipaments municipals i en els de les entitats 

amb l’objectiu d’obtenir una radiografia el més completa possible. 

LA XAPSLL ha obert un web http://recompte.barcelona/ on les persones que vulguin 

participar en el recompte es puguin inscriure i escollir una de les 260 zones de la ciutat 

que es pentinaran, sempre que aquesta no estigui completa, amb equips de 6 a 8 

persones. És previst crear una aplicació mòbil que permetrà disposar de dades a 

temps real del recompte. 

Inadmissible que hi hagi 900 persones dormint al carrer 

Després del recompte de l’any passat, la síndica va dir que era inadmissible que a la 

ciutat hi haguessin prop de 900 persones dormint a la via publica i va reiterar la 

necessitat de posar en marxa un pla de xoc urgent. 

En opinió de Vilà, l’abordatge a Barcelona de les persones sense llar necessita d’un 

pla específic, amb un pressupost concret, que ha de passar inicialment per fer una 

http://recompte.barcelona/


radiografia completa del perfil i les necessitats dels afectats i per buscar alternatives 

adients a la seva situació. 

La síndica defensa la importància d’un model d’atenció individualitzada i un model 

d’allotjament diversificat en funció de les necessitats de cada persona. En cap cas es 

pot abandonar la idea d’aconseguir que no hi hagi persones dormint als carrers de la 

ciutat, un objectiu europeu que s’havia fixat pel 2015. 

La defensora valora positivament que s’hagi iniciat a la ciutat el Housing First, tal com 

va recomanar l’any 2013, seguint l’experiència del model que ja està en funcionament 

en altres ciutats europees. A grans trets, el Housing First consisteix a proporcionar a 

aquestes persones primer de tot un allotjament individual, amb un equip de suport, i 

després aprofundir en la seva inserció socio-laboral.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


