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« Jo no m'he adonat que la crisi economica s'hagi acabat com diuen 
alguns. A Barcelona hi ha milers de persones que són víctimes d'una 
exclusió social que sera molt difícil de revertir » 

MariaAssumpció Vila 

Tellt lfoto Cristina Palomar 

És la Síndica de Greuges de Barcelona des del 
maig del 2010 i aspira a repetir en el carrec 
cinc anys més. Com a tal se les ha hagut de 
veure amb tres governs municipals diferents 
en un escenari de crisi economica sense pre-
cedents que ha deixat moltes famílies en un 
estat de desemparament absolut. 

njustícia, desigualtats, vaig comem;ar com a Síndica ja te-
pobres a, exclusió so- níem queixes sobre desnonaments, 
cial, vulnerabilitats'han pero els efectes més greus de la crisi 
convertit en parau- no ens van arribar fins al 2013. És 
les d'ús habitual en to- cert que el tema dels desnonaments 
tes les converses de per credits hipotecaris ha dismi-
la gent. En boca de la nui't, pero en el cas de les persones 
Síndica de Barcelona, que no poden pagar un lloguer els 
testimoni directe de desnonaments es mantenen. Si es 
molts drames perso- resol el tema de l'habitatge i s'evita 

nals, fan encara més mal. que la família afectada acabi al car-
--- -- rer, l'administració local s'estalvia 
Quin és el problema més greu de molts diners, per aixo hem recoma-
Barcelona? nat sempre a l'Ajuntament de Barce-

lona que ajudi els afectats perque pu-
L'habitatge sense cap dubte. Quan guinconservarcasaseva. 
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Vos te ha estat Sindica durant els 
mandats de Jordi Hereu, Xavier 
Trias i ara Ada Colau. Hi ha algun 
problema de la ciutat que I'Ajunta-
ment hagi resolt o continuem ar-
rossegant els ve lis i n'hem afegit de 
nous? 

L'habitatge, com a problema, ve de 
molts anys enrere perque hi vahaver 
una mala planificació. En anys de 
bonanc;:a económica ningú va pen-
sar que la tragedia seria d'aquesta 
magnitud, pero la crisi ha multipli-
cat la falta d'habitatge queja arros-
segilVem d'abans. L'administració 
local ha fet el que ha pogut amb els 
mitjans que ha comptat, pero men-
tre s'esta fent habitatge públic nou 
a curt termini seguim amb el pro-
blema. Cal més habitatge social. 
Amb el govern Trias ja es van fer 
molts esforc;:os en el cas deis serveis 
socials. També cal recordar que els 
municipis han hagut d'afrontar des-
peses que potser no els pertocava 
per la situació economica de la Ge-
neralitat. 

Quin deis tres governs municipals 
ha fet més cas de les seves recoma-
nacions tenint en compte que el que 
di u la Sindicatura de Greuges de 
Barcelona no és vinculant? 

Tots m'han escoltat. Sóc conscient 
que molts deis nostres suggeriments 
a vegades són difícils de complir, per 
aixo sempre els he demanat que em 
diguin si seran capac;:os de portar a 
terme la meva recomanació. Sensi-
bilitat social han tingut els tres alcal-
desdeBarcelona. Unaaltracosaésla 
seva disponibilitat i el que hagin po-
gut fer per raons economiques. En 
general cap d'ells s'ha inhibit de les 
seves responsabilitats. Tanmateix, 
no veig que la situació de la gent més 
afectada per la crisi es pugui arre-
glar a curt termini, així que espero 
que el consistori actual segueixi fent 
esforc;:os economics en aquest sen ti t. 

Fa poques setmanes un informe eu-
ropeu sobre la pobresa i l'exclusi6 a 
Espanya destacava que la crisi con-
tinua i que el2014 es va produir una 
nova recessi6. Comparteix aquest 
diagnostic? 

Aquí segueix venint gent molt amo-
!nada i molt apurada. Al principi 
d'estar aquí la gent venia molt enfa-
dada a queixar-se de l'Ajuntament. 

Ara la gent ve molt trista i molt apa-
gada. Ens vénen casos que no són de 
la nostra competencia, pero la nostra 
obligació és escoltar totes les quei-
xes. La gent esta molt desesperada, 
sobretot les famílies amb criatures. 
La infancia és la que esta patint més 
la pobresa. És un coHectiu molt vul-
nerable i aquesta crisi els esta afec-
tantmolt. 

Que pensa quan els dirigents polí-
tics diuen que la crisi s'ha acabat? 

Dones que jo no m'he adonat que la 
crisi economica s'hagi acabat com 
di u en alguns. A Barcelona hi ha mi-
lers de persones que són víctimes 
d'una exclusió social que sera molt 
difícil de revertir. 

Segueix sent el col·lectiu immigrant 
el més afectat o la pobresa ja ha 
traspassat fronteres socials? 

La pobresa ja és transversal i afecta 
també la classe mitjana. En aixo se-

. guim igual. Res ha canviat. 

El nou govern d'Ada Colau ha rebut 
moltes critiques perla seva gestió 
en els temes de la venda il·legal i la 
de moratoria turística. Li han arri-
bat queixes en aquest sentit? 

Nosaltres rebem queixes deis ve'ins 
que viuen als barris més turístics, 
sobretotper l'ocupació de l'espai pú-
blic i ['existencia d'apartaments tu-
rístics. Fa uns mesos vam suggerir 
en un estudi que calia analitzar quin 
tipus de turisme volem i el seu im-
pacte a cada districte de la ciutat. Es-
tudiar a quins d'ells es podien con-
tinuar edificant hotels i a quins no 
perque no cal que tots els hotels es-
tiguin a la Plac;:a Catalunya. 

L'alcaldessa els ha fet cas amb la se-
va controvertida moratoria. 

Si. S'ha de tenir en compte els velns. 
El turisme encareix els lloguers deis 
pisos i els vei'ns del barrí afectat no 
poden pagar els preus deis habitat-
ges. Cal establir un equilibri entre 
vei'ns i turistes. 

1 sobre el tema deis manters? 

És un tema molt complex. Primer 
de tot, és un problema social. De qui 
depen la venda il·legal, la falsifica-
ció de marques, la invasió de la via 

La Síndica de Greuges de Barcelona 
és, des del maig de 2010, Maria As-
sumpció Vila i Planas. La defensoril 
deis barcelonins va ser nomenada per 
unanimitat de tots els grups munici· 
pals una vegada conclos el procés de 
consultes entre toles les entitats que 
figuren inscriles en el registre munic1· 
p¿¡l Va prendno possessió del cárrec 
el di21l3 de maig de;> 2010. 
Vilá hil desenvolupat quasi lota In 
seva lrajectóri<J en el tercer sector 
Des-de l'any 1978 i fins iJ l'any 2002 
va gestionar diferents ilrees de vol un· 
lariat oncologic a Barcelona i d'aten· 
ció a la gent gran en centres sociosa-
nitilris i residencies. Tilmbé va ser co · 
ordinadora ele la Unitat ferntorial de 
Barcelona de la Federació Catalana de 
Voluntaria! Social i membre del 
sell Directiu de la Federa ció Catalana 
de Voluntaria! Social 

pública? De diferents administraci-
ons i de diferents polícies. Penso que 
amb les multes no s'arregla res per-
que no les paguen, així que cal buscar 
l'arrel del problema. Aquestes per-
sones han de tenir papers per poder 
treballar com a venedors ambulants 
autoritzats, per exemple, i el Port de 
Barcelona hauria de dir alguna cosa 
perque la majoria de les falsificacions 
arriben per mar. Aquest problema no 
és només responsabilitat de I'Ajunta-
ment de Barcelona. 

Li calen més competlmcies a la Sin-
dicatura de Barcelona? 

Al principi de fer de Síndica no sa-
bia que hi havia tantes possibilítats 
de fer coses. Encara que no ho sem-
bli, es poden tocar mol tes tecles que 
són molt importants pera la ciutada-
nia. L'ajuntament que aposta per te-
nir una Sindicatura, si se la prense-
riosament, fa molt ben fet perque és 

un bon termometre de la ciutat. Les 
nostres competencies són les que 
són i les nostres conclusions no són 
vinculants perque no som jutges, 
pero fem de pont entre la ciutadania 
i les administracions. Hi ha un cert 
poder de fer justícia amb equitat. 
Quan estudiem un cas, ho fem amb 
les lleis i les ordenances a lama, pero 
també valorem si una llei és injusta. 

Parla de de civisme? 

Hem denunciat mol tes vega des que 
hi ha sancions injustes en segons 
quins punts de l'ordenanc;:a de ci-
visme, Les quantitats de les sancions 
s'b.an de modificar. Demano més es-
trJ,lctura per poder treballar millor 
els problemes de ciutat, perdonar a 
coneixer més la Sindicatura als ciu-

De quins casos esta parlant? 

Per exemple esta prohibitjugar a pi-
lota si molestes. A un noi que jugava 
al criquet en una plac;:a de Ciutat V e-
lla un guardia urba li va posar una 
multa de 1.000 euros. Un altre e as de 
sanció absurda és el d'un noi que es 
va enfilar en bicicleta a un banc de 
pedra. És tan absurd com abans era 
sancionar els sense sostre. 

Sembla que ara la societat esta més 
conscienciada i tolera menys els 
abusos de l'administraci6. Aquest 
canvi s'ha notat a la Sindicatura? 

Cree que el ciutada encara es queixa 
poc. Parlem molt, pero després no 
fem res. Potser perque no tenim 
temps, ganes o perque desconfiem 
de l'administració. 

També és normal perque la Sindi-
catura és un instrument de I'Ajun-
tament. 

Hi ha una certa por. A vegades ens 
demanen que a la tramitació de l'ex-
pedient no apareguin les seves da-
des personals. La ciutadania ens ha 
de tenir més confianc;:a perque som 
i ndependents. 

Voste exerceix de Sindica en funci-
ons des del maig passat. Es pensa 
presentar a la reelecció? 

Sí. Estem pendents que I'Ajuntament 
obri la candidatura. Ada Colau havia 
parlat de fer-ho aquest mes. a 


