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LA SÍNDICA VEU INADMISSIBLE QUE PROP DE 900 

PERSONES DORMIN ALS CARRERS DE BARCELONA I 

PROPOSA UN PLA DE XOC URGENT  

 

Vilà planteja un increment de pressupost i defensa la importància d’un model 

d’atenció individualitzada i un model d’allotjament diversificat en funció de les 

necessitats dels afectats  
 

Com a mínim 892 persones dormen cada nit als carrers de Barcelona. Aquesta és la xifra 

que Arrels Fundació ha donat després que, ahir a la nit, 700 voluntaris, entre els quals hi 

havia personal de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, participessin en un recompte 

per diferents barris de la ciutat. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció 

Vilà, opina que l’elevada xifra de persones sense llar dormint al ras a Barcelona és del tot 

inadmissible i reitera la petició que ja va fer fa un any de posar en marxa d’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 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. 

 

Vilà reconeix l’esforç fet per l’Ajuntament per atendre les persones sense llar, amb nous 

centres residencials i pisos d’inclusió, però el fet que encara hi hagi prop de 900 persones 

dormint al ras demostra que cal incrementar el pressupost i les polítiques socials 

destinades a aquestes persones. 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 
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intervenció social i laboral. En el darrer informe, Vilà ha recomanat impulsar amb força el 

Housing First a la ciutat per aconseguir resultats aquest mateix any en l’atenció a les 

persones sense llar, especialment en els casos més crònics. 

 

  

    

 

  

 

   

 


