LA SÍNDICA VA RECOMANAR L’ANY 2014 FER UN PLA
PER ATENDRE LES PERSONES SENSE LLAR A
BARCELONA; ARA L’AJUNTAMENT HA ANUNCIAT QUE
FARÀ UN ABORDATGE INTEGRAL
A la ciutat cada dia dormen al carrer 941 persones i altres 1.973 pernocten en
equipaments públics i d’entitats socials
Vilà va proposar fer pla urgent i específic, amb un pressupost propi, i potenciar el
housing first (primer l’habitatge)
El pla municipal preveu una inversió en equipaments i recursos per a l’atenció de
les persones i un centenar més de pisos dins del programa housing first, entre
altres aspectes
Barcelona, 1 de desembre de 2016. – Barcelona té des de fa anys unes elevades xifres
de persones sense llar. Al voltant d’unes 3.000 ciutadans i ciutadanes no tenen casa.
Segons el darrer recompte oficial, fet el passat mes de maig i en el qual també va
participar la síndica Maria Assumpció Vilà, a la ciutat cada dia dormen al carrer 941
persones i altres 1.973 pernocten en equipaments públics i d’entitats socials.
Davant d'aquesta greu problemàtica, el gener de 2014, la síndica va instar, públicament,
l’Ajuntament de Barcelona a fer un pla urgent i específic, amb un pressupost propi, per
combatre l’important nombre de persones sense llar a Barcelona. En concret, Vilà
plantejava fer un abordatge extraordinari del sensellarisme i proposava posar en marxa un
model de funcionament diversificat en funció de les necessitats personals i familiars.
Aquestes recomanacions es troben recollides en una actuació d’ofici tancada el novembre
de 2013 http://sindicadegreugesbcn.cat/pdf/resolucions/res_371480512110.pdf
Vilà defensava també que la prevenció de l’exclusió social s’ha de basar a fomentar
polítiques com les del housing first (primer l’habitatge), que tenen com a objectiu facilitar a
aquestes persones, primer de tot, un lloc on viure dignament, i després aprofundir en la
intervenció social i laboral.
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Prop de tres anys després, l’Ajuntament ha anunciat la posada en marxa d’un pla integral
per abordar el sensellarisme a la ciutat. Entre altres aspectes, el pla implicarà una inversió
de 5 milions d’euros en equipaments i de 10 milions anuals en recursos per al
Departament d’Atenció a Persones Vulnerables i al Departament d’Intervenció Social a
l’Espai Públic.
També és previst que el programa Primer la Llar housing first) creixi en 50 habitatges el
2017, i en altres 50 pisos més els anys 2018 i 2019. El programa housing first es va posar
en marxa a Barcelona l’anterior mandat.
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