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Sense sostre

A BCN hi ha gairebé 3.000 persones sense casa,
800 més que el 2008. Entre 712 i 900 dormen al ras

HELENA LÓPEZ / VÍCTOR VARGAS
BARCELONA

A
questa nit, unes 900 perso-
nes dormiran a la intem-
pèrie a Barcelona. El 90% 
d’elles són homes i la seva 

esperança de vida és de 58 anys, més 
de 20 menys que la mitjana a la ciu-
tat. La radiografia la fa Ferran Bus-
quets, director de la Fundació Ar-
rels, una de les entitats de referència 
en la lluita per garantir els drets de 
les persones que dormen al carrer. 
«Per intentar que ningú dormi al 
carrer», matisa maximalista. «És pos-
sible, hi ha ciutats que pràcticament 
ho han aconseguit, com Amster-
dam», afegeix. «Nou-centes són les 
persones que passen la nit a la in-
tempèrie. De persones sense casa 
n’hi ha moltíssimes més, gairebé 
3.000», matisa Busquets. Aquesta xi-
fra –2.933 persones, segons les últi-
mes xifres municipals, del 2013–, 
era de 2.113 el 2008. 
 Descomptades les 900 persones 
que pernocten al carrer, les restants 
2.100 persones dormen en petits as-

sentaments –els grans, la majoria a 
Sant Martí, han estat pràcticament 
eradicats– o en diferents allotja-
ments públics o privats que ofereix 
la ciutat. 
 «Les xifres de què disposem ara 
com ara són aproximades, ja que 
l’Ajuntament de Barcelona va de-
cidir fa un temps deixar de fer re-
comptes –segueix el director d’Ar-
rels, que subratlla la importància 
d’aquests números per tenir infor-
mació real de la dimensió del pro-
blema–; el nombre de persones que 
dormen al carrer és un indicador so-
cial molt important. S’ha de tenir en 
compte que per cada persona que 
dorm al carrer n’hi ha una altra en 
risc d’acabar igual». Fonts munici-
pals defensen que els seus càlculs 
són fiables sense necessitat de fer un 
recompte, ja que tenen treballadors 
socials pentinant els carrers diària-
ment, i rebaixen les 900 persones de 
què parla Arrels –que eren les ofici-
als el 2013– a 712, segons xifres de 
març del 2014.
 Tant si són 712 com 900, les en-

a les portes 
de l’hivern

El reflex de dues barcelones sepa-
rades per un abisme d’uns 50 me-
tres. La ciutat de l’empori logístic, 
fred i gris, adornat amb el seu ho-
tel de quatre estrelles i, just al da-
vant, l’assentament de la preca-
rietat i la desesperança, gairebé 
dissimulant la seva existència en-
tre bassals i matolls. Allà, a la riba 
del Llobregat al seu pas per la Zo-
na Franca, malviuen set homes, ar-
raconats, gairebé resignats ja que 
tothom s’hagi oblidat d’ells. Així 
s’han sentit durant més de sis anys, 
els que asseguren que fa que estan 
instal·lats al delta del riu, «sense 
ningú» que preguntés per ells, ex-
posa Antonio Rus, a qui tots conei-
xen com el Rubio.
 Fins fa pocs dies, quan, sorpre-
nentment, la veu d’alarma no va 
saltar per denunciar la seva precà-
ria situació. «Després de tot aquest 
temps en què hem estat abando-
nats, ¡vénen només per preguntar 
com estan els animals que tenim 
aquí!», brama Rus, en referència a 
una denúncia de veïns del Prat que 
es va saldar amb la retirada de qua-
tre gossos i una desena de gats. «¿I 
nosaltres? ¿Ningú es preocupa per 
com vivim?», diu Francisco Javier 
Cano, el Legionario, per fer-li costat. 

Poc després, Cano mostra un carnet 
que acredita que té un 80% de disca-
pacitat. «He superat dos càncers i 
tinc els anticossos», diu. A causa del 
seu precari estat de salut està entre 
la minoria de l’assentament que rep 
ingressos: 365 euros al mes. ¿Per què 
viure allà doncs? «Durant un temps 
vaig estar en una habitació de llo-
guer per 300 euros. ¿Però qui pot 
viure a la ciutat amb 65 euros?», diu. 
No hi ha dos casos iguals, però la ma-
joria diuen que no reben cap subven-
ció ni suport dels serveis socials. Des 
de l’Ajuntament de Barcelona soste-
nen que tant Rus com Cano han es-
tat atesos i se’ls va oferir allotjament 
en centres d’acollida, però que mal-
grat estar allà «en algun moment» 
van decidir «no seguir».  

Buscar-se la vida

Mentre Rus i Cano parlen, qui pre-
fereix ser identificat com Jorge ho 
corrobora sense aixecar la vista de 
la taula de plàstic on prepara una 
frugal amanida de tomàquet i ceba. 
Només a estones desvia la mirada 
del foc on bullen unes mongetes ten-
dres. «Posem 1,5 euros per cap i ell 
[per Jorge] s’encarrega de comprar i 
preparar el menjar», aclareix el Rubio. 
El menú intenten que sigui tan vari-
at com es poden permetre. «Molta 

V. V. L. / H. L.
BARCELONA

Vides al límit 
al Llobregat
Set persones subsisteixen de forma precària 
en un assentament a tocar de la Zona Franca
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UNES 
XIFRES EN 
AUGMENT

1 L’any 2008, al començar la crisi, 
658 persones dormien als carrers 
de la capital catalana

2 La mitjana d’edat de la gent 
que viu al carrer a la ciutat, el 90% 
homes, és de 42,7 anys

3 El 54% de les persones sense 
sostre a Barcelona són espanyoles, 
segons la Fundació Arrels
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titats socials que tracten amb el col·
lectiu tenen clar que els albergs són 
molt necessaris per parar el cop, 
sobretot a l’hivern. L’ajuntament 
anunciava dilluns que obria per se·
gon any el centre d’acollida nocturn 
d’emergències, amb 75 places, per 
a l’operació fred, que s’ha de sumar 
a les 1.012 permanents, més els 108 
llits extra que s’afegeixen quan la 
temperatura baixa de zero graus. Pe·
rò coincideixen a dir que, per resol·
dre el problema d’arrel, el que fan 
falta són vivendes. El ja clàssic No 
s’entén, gent sense casa i cases sense gent, 
popularitzat per la PAH.

‘HOUSING FIRST’ / En aquesta direcció, 
amb matisos, va la nova política mu·
nicipal respecte a aquest problema, 
segons va anunciar l’agost passat la 
regidora d’Afers Socials, Maite Fan·
dos. Es tracta d’una iniciativa cone·
guda com housing first, que, resumi·
dament, consisteix a fer que les per·
sones sense casa passin directament 
d’estar al carrer a estar en una viven·
da «individual, permanent, digna i 

adequada a les seves necessitats». La 
majoria de persones que dormen al 
carrer asseguren haver passat per al·
gun alberg però que això no els ha 
suposat una «solució a llarg termi·
ni». Són allotjaments temporals –un 
màxim de tres mesos– i les normes i 
els horaris que imposen no encaixen 
moltes vegades amb la seva manera 
d’entendre el món. 
 La implantació del housing first es·
tà en període de proves. Aquesta tar·
dor ha començat amb 10 pisos i l’ob·
jectiu és treure’n a concurs 50 a prin·
cipis de l’any que ve. El sistema es 
basa en la idea que l’estabilitat de 
l’entorn és bàsica. Per això, inverteix 
la metodologia actual, on els pisos 
d’inserció estan al final del procés, 
per situar la vivenda com a punt de 
partida. Les persones seleccionades 
–que en principi haurien de ser les 
que tenen menys opcions de sortir 
del carrer– hauran d’acceptar que el 
30% dels seus ingressos, si en tenen, 
són per al lloguer, per iniciar una 
verdadera autonomia i rebre una tu·
tela professional a domicili. H

CARLOS MONTAÑÉS

Un home dorm davant d’un 
caixer del passeig de Sant 
Joan, dimarts passat.

pasta i verdura, una mica de carn... 
El que es pot», diu Jorge.
 Economia de guerrilla en el límit  
de la Zona Franca, en la frontera en·
tre Barcelona i el Prat, al límit també 
de la dignitat humana. A les barra·
ques, els conveïns es busquen la vida 
amb qualsevol oportunitat que va·
gi sorgint. Rus aconsegueix ingres·
sos per alguna feina esporàdica que 
li ofereixen a Mercabarna, on enca·
ra conserva alguns contactes gràci·
es a la seva feina anterior de trans·
portista. Des del parc logístic també 
els passen fruita o verdura macada 
que no es vendrà per ra·
ons estètiques, «però 
que estan en perfecte 
estat», aclareixen. Uns 
altres van greixant per·
sianes pels comerços. I 
l’amo d’un hort que hi 
ha a prop els deixa em·
portar·se alguna peça 
de tant en tant. «Qual-
sevol cosa menys ro-
bar», aclareix Rus. 
 Per a la resta de ne·
cessitats quotidianes, 
enginy de barraca. 
«Omplim garrafes d’ai-
gua en una gasolinera 
on ja ens coneixen. Jo 
en necessito dues de vuit litres gai-
rebé diàriament: n’escalfo una mica 
a la foguera per dutxar-me, i la resta 
per beure i rentar i el que sigui», ex·
plica Jorge. I ara que arriba el fred, 
al caliu de les brases o a arrebossar·
se entre mantes i sacs de dormir. Es·
premen l’orgull del poc que tenen i 
presumeixen que amb el fort tem·
poral del cap de setmana no s’han 
mullat «ni una gota». Ho fan mentre 
mostren l’interior de les seves bar·
raques, revestides de fustes, lones i 
uralites. 
 Un entorn de supervivència al 
qual s’aferren, però sense resignar·
s’hi. No ho fa Jorge, de poques parau·

les i que demana no sortir a les fotos 
perquè no vol que la seva família el 
vegi «així». Es nota que la vida l’ha 
tractat malament, però conserva la 
dignitat i manté l’esperança en el fu·
tur. També ho fa el Rubio, que espera 
recobrar part de l’existència que un 
dia va tenir, quan disfrutava de pa·
rella, una filla, feina i piset a la Gui·
neueta. Una separació sentimental 
i dos acomiadaments massa seguits 
el van agafar amb el pas canviat: des·
prés d’un any i mig en una habitació 
de Bellvitge, es va quedar sense sub·
sidi d’atur i sense estalvis.

 Poc temps després de viure en el 
camió que abans conduïa, no va vo·
ler abusar de la «bona voluntat» del 
seu antic cap i es va mudar amb els 
seus actuals companys, on un amic 
li va cedir una barraca que abans 
era «una mena de traster». «Només 
vaig haver de netejar-la una mica, 
perquè ja tenia llit i tot, i això ja era 
molt millor que el camió», explica. 

Un futur

Ara, almenys, dorm sobre tou, pe·
rò això no li fa oblidar  «un canvi 

molt bèstia» en la seva 
vida. «Al principi, esta-
va desorientat, amb la 
ment en blanc, bloque-
jat, sense saber com re-
accionar», reconeix. En 
els més de set anys que 
ha passat sense un sos·
tre «com Déu mana», 
acumula un «grandís-
sim desgast»: «Sense 
aigua, ni llum, ni renta-
dora ni res t’has de bus-
car la vida per al detall 
més petit».
  El Rubio admet que 
passa estones de tot, i 
que hi ha moments en 

què es desanima, però mai fins al 
punt d’enfonsar·se del tot. Enca·
ra espera «l’empenteta» que li ne·
guen, sosté, pel fet de no tenir me·
nors al seu càrrec. I en aquest punt 
se’n recorda de la seva filla, «a punt 
de complir 20 anys». Pensar en ella 
el manté fort i amb l’esperança que 
aviat arribarà aquesta ajuda que 
reclama. «Només demano una fei-
na  o una habitació, que per men-
jar sempre m’ho engipono», resu·
meix. Llavors, només llavors, ani·
rà a buscar la seva filla amb la idea 
de recuperar la relació i la vida que 
un mal dia va començar a oblidar·
se d’ell i dels seus companys. H

Antonio Rus, ‘el Rubio’, entre 
les barraques de l’assentament 
de la Zona Franca.

FERRAN SENDRA

Mengen aliments 
que els ofereixen 
a Mercabarna i  
l’aigua la treuen 
d’una gasolinera

Se senten oblidats  
i lamenten que 
s’hagin preocupat 
dels seus gossos i 
gats i no d’ells

FERRAN SENDRA

33 Francisco Javier Cano, a la porta de la seva barraca.
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L’exclusió social a Barcelona 3 Altres casos

¿Persones sense casa 
o exclusió residencial?

E
l nombre de persones que 
es queden sense casa no pa-
ra d’augmentar i Barcelona 
ens mostra una paradoxa. 

Amb anys de trajectòria en l’esforç 
per millorar la resposta al problema 
i amb una dotació de serveis especia-
litzats d’ampli abast, la ciutat apos-
ta per incorporar metodologies com 
ara el model Housing First, que apli-
cat en diversos països presenta ín-
dexs d’èxit (permanència de perso-
nes abans sense casa durant anys en 
una vivenda) del 80% al 95%. S’apos-
ta així per un futur de més eficàcia 
en la capacitat de recolzar els milers 
de persones sense llar.
 ¿Com pot ser llavors que, treba-
llant més i millor en aquest tema, no 
deixi d’augmentar el nombre de víc-
times de l’exclusió residencial? Una 

niment. El d’exclusió residencial, en 
canvi, ens parla d’un fenomen amb 
una gènesi ubicada més en proble-
mes de l’estructura social que en cir-
cumstàncies individuals. És el que 
ens està passant ara. 
 I per més que Barcelona s’esfor-

ci, com ho fa, a millorar i innovar, 
el nombre de persones sense viven-
da pròpia no deixarà d’augmentar 
mentre els problemes estructurals 
persisteixin. Perquè es tracta d’una 
xifra que s’alimenta de la vergonya 
dels desnonaments; de la insegure-
tat i de la precarietat laboral, tant en 
termes de durada del treball com de 
quantia dels salaris; de l’atur de llar-
ga durada; de la incapacitat de ge-
nerar llocs de treball i de fer efecti-
va la reorientació formativa i profes-
sional. Aquests i altres factors estan 
construint el perfil d’una part de la 
societat que no té on viure ni sap on 
ho farà. 
 Moltes de les persones afectades 
exigeixen una resposta que no és la 
clàssica dels serveis socials. Exigei-
xen el compliment dels seus drets –a 

Anàlisi
Joan Uribe
 vOcaLIa DE POBRESa D’EntItatS cataLanES D’accIó SOcIaL (EcaS) I 
 MEMBRE DEL GRUP DE REcERca En ExcLUSIó I cOntROL SOcIaL (GREcS).

la protecció social, que comencem a 
entendre que és tan necessària com 
la salut– i ho fan en un format dife-
rent del de l’acompanyament indi-
vidualitzat i els plans de suport a la 
persona. El districte de Nou Barris re-
cull i analitza aquesta nova realitat 
en un document de títol encertat: No 
és pobresa, és injustícia. I la desigual-
tat i la injustícia social demanen un 
abordatge diferent del de la pobresa. 
 Esperem que l’esforç i el compro-
mís de Barcelona per millorar, fins 
i tot arriscar, amb fórmules d’inter-
venció amb les persones en situació 
de sense llar tingui l’èxit esperat i 
serveixi de referent i estímul per ge-
nerar els canvis i les lluites necessà-
ries per abordar el problema també 
en un sentit més ampli: el de l’exclu-
sió residencial. H

de les claus pot estar precisament 
en el que implica el concepte exclusió 
residencial, cada dia més utilitzat en 
lloc del de persones sense casa. Aquest 
últim se centra bàsicament en les 
persones i ens remet a un imaginari 
de marginació, estigma i menyste-

No fa falta cap toc de queda per-
què sota els antigament aristocrà-
tics porxos de Fontserè es dormi 
com un tronc abans de les deu de 
la nit. Només els pòrtics s’interpo-
sen entre el cel i el terra i serveixen 
de mantell en la freda nit. Però la 
llei no escrita diu que toca mati-
nar, perquè quan els veïns i comer-
ciants s’activen la zona ha d’estar 
buida per evitar problemes de con-
vivència. Molts ho saben i ho res-
pecten. Així que poc després de les 
nou del vespre, els roncs se sumen 
al so ambiental.
 Fa just tres anys aquest diari 
deixava constància de l’altra vida 
que es desenvolupa quan la casa ja 
no és rere una porta, sinó només 
arran de terra, en aquest mateix 
tram. Dos metres quadrats dibui-
xen encara les llars d’entre una i 
dues desenes de sense sostre, con-
junturals o permanents. El formi-
gó és el seu llit i les llardoses canto-
nades, amb rastres d’orina, el res-
patller a l’hora de sopar. L’escena 
era la setmana passada similar a 
la del 2011. Altres cares i altres car-
trons sobre el cos, però històries 
igual de dramàtiques, d’anodines 
en plena jungla d’asfalt, i de surre-
alistes a la cosmopolita Barcelona.
 Tornen a ser alguns veïns els que 
posen el focus en el que es cou al 
vespre al tram que essencialment 
va dels números 10 a 22 del passeig 
de Picasso. Es queixen, amb iro-
nia, que en paral·lel als hotels de 
disseny que afloren al Born a ells 
els creix «un càmping oficial» per 
a desnonats i turistes «economi-
quíssims». No sense raó al·ludeixen 
a l’incivisme d’alguns, i als excre-

PATRICIA CASTÁN
BaRcELOna

Nits entre el
cel i el terra
Entre una i dues desenes de persones pernocten als porxos
del passeig de Picasso, entre les queixes i la compassió veïnal 

ments que arriben a coronar els seus 
portals al matí. Per a desesperació se-
va, expliquen que l’ajuntament els 
reitera que s’hi pot fer ben poca co-
sa. Els porxos corresponen a finques 
privades. No formen part de la via 
pública. Però no és fàcil fer-ne fora 
els seus habitants. A efectes pràctics 
són uns llimbs de ningú.
 Com llavors, els veïns segueixen 
dividits. Alguns es compadeixen de 
tantes vides a la deriva i els porten 
entrepans o alguna almoina. «Prou 
pena tenen amb el que està pas-
sant», diu una veïna. Altres distin-
geixen la nova dualitat, on el sense 
sostre marginal conviu amb el tu-
rista penques, de pas per Barcelona 
i que proveït d’un sac de dormir op-
ta per roncar amb despesa zero. 

Sense ajudes 

La nit en què aquest diari visita la zo-
na, solament un parell de joves res-
ponen a aquest paràmetre. Però dor-
men i refusen parlar. Una altra pare-
lla, local ella i forà ell, amb l’aspecte 
tan comú com pugui oferir qualse-
vol ciutadà corrent, es prepara per 
instal·lar-se al seu cartró matrimo-
nial. No volen parlar de si mateixos 
perquè les seves famílies no saben 
que la intempèrie és ara el seu fals re-
fugi. «Si no ets ni jove ni vell, ni alco-
hòlic ni drogoaddicte ni tens fills, no 
és fàcil que t’ajudin, i tampoc acon-
seguir feina», es queixa ella. I parla 
d’un sistema que exclou a qui no tri-
omfa, encara que una pertinaç tos 
li impedeix seguir. I això que enca-
ra no ha arribat el fred. A uns passos, 
un pakistanès i un espanyol ja han 
aixecat la seva efímera llar amb du-
es fràgils caixes.
 Molt a prop, instal·lats a la seva 

miniparcel·la, Virginia i el seu clan 
romanès afronten una nit més de 
moltes, encara sense son. La dona, 
amb l’empremta a la cara de qui ha 
viscut sempre sota mínims, exerceix 
de matriarca. Vigila una neboda jo-
ve perquè no se li acosti cap home de 
mirada tèrbola, i un familiar tolit, 
de les almoines del qual solen viu-
re. «De dia jo busco ferralla», relata. 
Missió terrible quan s’ha d’arrosse-
gar una vida dins una gran maleta. 
La neboda empeny la cadira de rodes 
de l’home sense cames i dues perso-
nes més tanquen el grup, que com-
parteix provisions i angoixes. «No 
hi ha feina ni aquí ni al meu país, pe-
rò aquí el clima és molt millor», per 
això es mou entre els dos països des 
del 2007 i allà oculta als seus fills que 
el seu domicili barceloní és la vore-

ra. «Prefereixo que no pateixin, i ja 
m’hi he acostumat», afegeix. Més du-
ra va ser la gèlida Lleida, rememora, 
o Pamplona, on va perdre una feina 
de cambrera que li va permetre ar-
recerar-ser un temps en un magat-
zem. 
 Tantes amargors no fan perdre el 
somriure a aquesta dona, que agra-
eix qualsevol detall solidari. «De ga-
na no n’hem passat mai, hi ha gent 
que et dóna coses o comprem pro-
ductes bàsics», narra. Més compli-
cada és la qüestió de dutxar-se. «Fa 
una setmana que no ho hem pogut 
fer». O alleujar les necessitats, tot i 
que juren no embrutar.
 Sota sostre, els veïns ho entenen, 
però demanen solucions. «Han arri-
bat a ser 30, fins i tot amb tendes de 
campanya». I l’hivern s’acosta. H

Alguns veïns es 
queixen del turisme 
que pernocta al ras 
per no gastar
en allotjament

Una família de 
romanesos que
viu fa anys a la
intempèrie ha triat
BCN pel clima
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CARLOS MONTAÑÉS

Un home al seu llit improvisat als porxos 
de Fontserè, a Ciutat Vella, ahir a la nit.

Montcada inicia 
el seu propi cens 
de barraquistes

HELENA LÓPEZ
BARCELONA

La ciutat demanarà 
ajuda als municipis 
d’origen dels 
barraquistes del turó 

L’
Ajuntament de Mont- 
cada es va reunir ahir 
amb el  Consorci  de 
Collserola i la PAH del 

municipi per abordar el barraquis-
me als boscos de Can Cuiàs, entre els 
barris de Can Sant Joan (Montcada) i 
Ciutat Meridiana (Barcelona). La 
PAH va presentar a la trobada –que 
va propiciar la seva denúncia públi-
ca– el recompte d’habitants de les 
barraques fet per l’entitat, en què fi-
guren 29 persones: 17 adults i 12 me-
nors. El consistori va agafar aquest 
cens i es va comprometre a cotejar-lo 
ahir mateix per «verificar el nombre 
de persones que tenen les barraques 
dels horts com a vivenda habitual i 
intentar buscar una solució».

 «Hem de confirmar on estan em-
padronades aquestes persones, i 
demanar la col·laboració dels dife-
rents municipis implicats. Si hi ha 
gent empadronada a Ciutat Meridi-
ana la seva situació ha d’assumir-la 
l’Ajuntament de Barcelona», apun-
tava ahir una veu del consistori, que 
va afegir que la neteja del turó de 
Montcada «no s’atura». «Les barra-
ques habitades de moment no s’en-
derrocaran, però l’actuació a la zona 
segueix», va afegir. 
 L’existència de persones vivint en 
barraques a la muntanya va aflorar 
la setmana passada amb els treballs 
d’enderrocament d’aquestes edifi-
cacions precàries, iniciats arran del 
pacte entre Barcelona i Montcada per 
instal·lar la gossera de la capital ca-
talana en terrenys de la localitat del 
Vallès Occidental. El conveni com-
prometia Barcelona a costejar la ne-
teja d’aquesta zona de Collserola i a 
dignificar el reivindicat Rec Comp-
tal al camí que uneix els barris de 
Vallbona (Barcelona) i Can Sant Joan 
(Montcada), ara fosc i deixat. H
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