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XAVIER TRIAS DÓNA LA RAÓ A LA SÍNDICA EN QUE 

CAL ATENDRE AMB URGÈNCIA ELS SENSE SOSTRE 

 
L’alcalde és partidari d’impulsar un pla no solament d’atenció individual a les 

persones sinó que aquest permeti la interacció i doti els afectats d’unes 

perspectives de futur diferents 

 

Vilà va plantejar a l’Ajuntament  de Barcelona un programa d’actuació, amb un 

pressupost concret, per combatre l’important nombre de persones sense llar i 

l’exclusió residencial a la capital catalana 

 

El passat 10 de gener, l'alcalde Xavier Trias, va donar la raó a la síndica en què és urgent 

atendre les persones sense sostre a Barcelona, i va dir que, en la mesura de les 

possibilitats econòmiques de l’Ajuntament,  l’actuació municipal anirà en aquesta línia. 

 

Amb aquestes paraules, l’alcalde va respondre a les poques hores a la proposta de la 

defensora de posar en marxa a Barcelona un pla específic d’actuació, amb un pressupost 

concret, per combatre l’important nombre de persones sense llar i l’exclusió residencial a 

la capital catalana. 

  

En declaracions als mitjans, l’alcalde va afegir que el consistori és partidari d’impulsar un 

pla d’actuació no solament d’atenció individual a les persones sense llar sinó que aquest 

permeti la interacció i doti els afectats d’unes perspectives de futur diferents. 

 

En una actuació d’ofici per conèixer la situació de les persones sense llar a la ciutat i el 

model d’intervenció en curs, la defensora va plantejar al consistori fer un abordatge 

extraordinari del sensellarisme a Barcelona que ha de passar, inicialment, per fer una 

radiografia completa del perfil i les necessitats dels afectats i, després, per buscar 

alternatives adients a la seva situació. Vilà va proposar la posada en marxa d’un model 

d’allotjament diversificat en funció de les necessitats personals i familiars dels afectats i la 

seva execució a curt i mig termini. 
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Vilà és partidària de posar en marxa a Barcelona polítiques com les del housing first 

(primer l’habitatge), que s’apliquen en altres països, que tenen com a objectiu 

proporcionar primer de tot un lloc on viure dignament, i després aprofundir en la 

intervenció social i laboral. 

  

Segons dades del Servei d’Inserció Social (SIS) de l’Ajuntament, incloses en la Diagnosi 

2013 (Les persones sense llar a la ciutat de Barcelona i l’evolució dels recursos de la 

Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar), el passat març hi havia a la ciutat 2.933 

persones sense llar, un 45% més que l’any 2008, a l’inici de la crisi. 

  

 


