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C IU TA DA NS

Els sensesostre plantegen
una mudança a la Ciutadella
Acampats de la plaça
Catalunya demanen ara
a l’Ajuntament un solar
on puguin instal∙lar les
tendes les persones
sense llar
LUIS BENVENUTY
Barcelona

El mig centenar de persones
sense casa instal∙lades des de fa
més d’un mes a la plaça Catalu
nya planeja traslladar les tendes
de campanya al parc de la Ciuta
della. El govern de l’alcaldessa
Ada Colau està decidit que el dia
de Sant Jordi ja no quedi ni ras
tre d’aquesta protesta al
centre de la ciutat. “Els escom
briaires i els policies que diven
dres passat van venir a netejar ja
ens van dir que hauríem de mar
xar”, van explicar ahir alguns
dels participants de l’acampada
coneguda com l’Acampada x
drets.
“Ara estem provant de posar
nos d’acord, de decidir què fa
rem. No és tan fàcil. També par
lem de la possibilitat d’instal∙lar
nos als voltants de l’hospital del
Mar, però allà no ens veuria nin
gú i les nostres reivindicacions
perdrien molta força. Al final
ningú no ens faria cas. Però
molts no tenim tan clar que ens
deixin instal∙larnos a la Ciuta
della. De tota manera el que te
nim clar és que no ens dispersa
rem per la ciutat. Si ens disper
sem estem acabats”.
Bona part d’aquests sensesos
tre també es mostren molt dis
posats a rebaixar les seves exi

no ens fa cap gràcia viure al mig
de la plaça Catalunya a la vista
de tothom, que ens fotografiïn
els turistes mentre mengem una
llauna de tonyina, com si fóssim
una atracció de fira. Però no vo
lem tornar a dormir als
caixers automàtics. Allà sempre
et pot passar qualsevol cosa.
Junts ens sentim molt més se
gurs, tenim una possibilitat de
millorar”.
Mentrestant molts treballa
dors de l’Ajuntament continua
ven ahir arreglant la plaça Cata
lunya, netejant les zones enjar
dinades, repassant el vernís dels
bancs, podant els arbres... Es
tracta del dispositiu de neteja
que va arrencar divendres pas
sat al matí. Va ser llavors quan
dotzenes d’escombriaires i de
policies municipals van dema
nar als acampats que retiressin
les tendes de campanya de la
gespa, que les posessin a les
zones dures de la plaça, per po
der retirar les deixalles acumu

Treballadors
municipals continuen
arreglant el lloc per a
la celebració del dia de
Sant Jordi

Les tendes es concentren en el costat Besòs de la plaça

gències al govern de l’alcaldessa
Colau. Si bé en un primer mo
ment alguns portaveus de la
protesta van demanar, entre al
tres coses, que l’Ajuntament
construís un hotel per a indi
gents al centre de la ciutat, que
els permetessin fer ús de les dut
xes als gimnasos municipals i
que els proporcionessin abona
ments de transports, cada dia
creix més el nombre d’indigents

que pensen que difícilment sor
tiran airosos d’un pols així amb
l’administració local, que ente
nen que és el moment de
plantejar peticions més modes
tes.
“Volem que ens deixin acam
par en un solar, en un recinte
tancat, controlat i en condicions
decents –van afegir ahir els sen
sesostre–. Coses així es fan en
altres ciutats d’Europa. No és
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tan estrany. En un lloc així hi po
dríem ser mentre trobem una
feina. Molts no hem estat tota la
vida al carrer. És que última
ment les coses s’han tornat molt
complicades. La meva nòvia és
al carrer perquè la van estafar
llogant una habitació, perquè li
van robar els diners... En un so
lar controlat fins i tot podríem
rebre el correu, intentar tornar a
començar. A nosaltres tampoc

lades durant l’últim mes i mig.
El dispositiu de neteja també
va retirar alguns tendals apunta
lats amb pals. Set persones van
acceptar els oferiments dels ser
veis socials i van abandonar el
lloc. Llavors va semblar que
l’Acamapada x drets es comen
çava a esllanguir. Però ahir es
van poder tornar a comptar al
voltant de 25 tendes de campa
nya, disposades principalment
al costat Besòs de la plaça, da
vant El Corte Inglés. “Així que
acabin de netejar i treguin les
tanques tornarem a instal∙lar les
tendes de campanya entre els
arbustos –van prosseguir els
sensesostre–. Entre els arbustos
tenim una mica més d’intimi
tat”.!

Ajuntament i entitats socials fan un
front comú per reduir la desigualtat
BARCELONA Redacció

L’alcaldessa Ada Colau va pre
sentar ahir l’Estratègia d’Inclusió
i Reducció de les Desigualtats
20172027 juntament amb les
700 entitats que integren l’Acord
Ciutadà per una Barcelona Inclu
siva i els grups municipals. El pla,
que arriba després d’any i mig de
treball entre l’Ajuntament i les
organitzacions socials, inclou
dotze reptes que guiaran l’acció
de tots els actors en matèria d’ha
bitatge i lluita contra la pobresa.
Entre els grans objectius desta
quen poder reduir una de cada
tres llars que destinen més del
40% dels seus ingressos a despe
ses d’habitatge, en l’horitzó de
l’any 2027; abaixar un 10% la dis
tància entre els cinc barris amb
més renda familiar disponible
per càpita i els de menys; reduir la
taxa de pobresa laboral per sota
del 7%, i disminuir a la meitat la
taxa de privació material greu de

tota la població, especialment
dels nens.
També es posa èmfasi en la po
bresa energètica. En concret es
preveu abaixar un 60% el nombre
de famílies que no poden mante
nir casa seva a una temperatura
adequada.

Barcelona presenta un
pla amb dotze reptes
per fer una ciutat
“més justa, habitable,
feminista i sostenible”
En l’àmbit de l’educació, es
pretén rebaixar nou punts per
centuals la diferència d’èxit esco
lar entre districtes. Altres fites
que consten en el document marc
presentat ahir són garantir que
ningú no s’hagi d’ocupar en soli
tari d’una persona depenent; re

duir un 20% el nombre de ciuta
dans que no tenen ningú amb qui
parlar dels seus problemes, i dis
minuir un 25% el patiment psico
lògic de la població.
L’alcaldessa va subratllar que
la Barcelona del 2027 ha de ser
molt més justa, habitable, acolli
dora, feminista, saludable, soste
nible i on tots els ciutadans tin
guin dret a l’habitatge, “sense risc
de ser expulsats perquè un fons
voltor hagi vingut a especular”.
La tinenta d’alcalde Laia Ortiz
va destacar que aquesta estratè
gia “no és una declaració d’inten
cions”, sinó que inclou 900 pro
jectes i accions concretes per as
solir els objectius, alguns dels
quals ja estan en funcionament,
mentre que d’altres s’han de po
sar en marxa.
La presidenta de la Taula del
Tercer Sector, Francina Alsina,
va apuntar que es cronifiquen si
tuacions de pobresa i desigualtat,
que va exemplificar amb el fet

Un veí d’un bloc de pisos d’inclusió a la Zona Franca

que la renda del barri més ric
–Pedralbes– multiplica per set la
del més pobre –Ciutat Meridia
na– i que l’atur registrat a Nou
Barris triplica el de SarriàSant
Gervasi.
Des del Consell Municipal de
Benestar Social, la seva vicepresi
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denta, Teresa Crespo, va recla
mar superar l’“acció pal∙liativa
d’ajuda als pobres” i promoure
accions que ataquin les causes, de
manera que s’impulsi un nou mo
del de ciutat en què els drets soci
als estiguin reconeguts i la ciuta
dania hi pugui participar.!

