
 
 

Els assentaments 

 

En el nostre barri hi viuen persones en solars desocupats, fàbriques abandonades, o pisos sobre-

ocupats. Majoritàriament no tenen papers, i alguns tampoc empadronament. Són (in) VISIBLES. 

Aquesta realitat vé de lluny, tant, que alguns han fet arrels al Poblenou. Altres fa poc que han arribat, 

però tots arriben amb ganes de trobar unes millors condicions de vida. Uns, (subsaharians), sols; 

altres, (galaicoportuguesos), amb tota la família, tot i que aquest perfil també es pot donar amb 

persones d’altres procedències. La seva subsistència la troben en la recollida de ferralla, que amb la 

crisi s’ha agreujat molt més.  

 

És fa difícil saber el nombre exacte de les persones que estan en aquesta situació, però segons 

dades de l’Oficina del Pla d’Assentaments Irregulars (OPAI) de l’Ajuntament de Barcelona, en el 

període de gener 2013 a febrer 2015 han passat per aquesta oficina 596 persones. Nosaltres creiem 

que n’hi ha moltes més, però que no han estat comptabilitzades. La procedència és de l’Àfrica 

subsahariana, el Magreb i centreeuropa, però també en trobem d’altres llocs, fins i tot del nostre país.  

 

A partir del 2011 es comencen a desallotjar els assentaments més grans, com el del carrer Badajoz 

112, amb prop de 80 persones. El 12 d’abril de 2012 hi ha un fet luctuós, amb la mort de quatre joves 

romanesos per incendi de la barraca on vivien. El juliol de 2013 és desallotjat un dels assentaments 

més grans, situat al carrer Puigcerdà, on vivien prop de 350 persones. En l’actualitat no queda cap 

assentament gran, però això no vol dir que aquestes persones hagin desaparegut. Segueixen recollint 

ferralla i han ocupat altres espais, tot i que estan més dispersos. Alguns s’han desplaçat a altres 

municipis propers. El primer que ha fet aquest col·lectiu ha estat donar visibilitat a la seva presència. A 

partir del desallotjament del carrer Badajoz s’organitza una manifestació al barri, ressaltant la solidaritat 

de veïns/es i entitats. Arrel del desallotjament del carrer Puigcerdà s’organitza una comissió, sota el 

paraigües de l’Assemblea Solidària Contra els Desallotjaments, on ells son els protagonistes. S’exigeix 

a les administracions, a l’Ajuntament, a la Generalitat i a la Delegació del Govern Papers, Sostre, 

Treball i Dignitat.  

 

La llei d’estrangeria no afavoreix resoldre els problemes, sobretot en relació als papers. És 

impossible aconseguir la plena regularització si la condició prèvia és tenir un contracte de treball com a 

mínim d’un any. Els resultats han estat minsos, però la lluita continua. La Xarxa de Suport amb els 

Assentaments, juntament amb Apropem-nos, continua donant-los suport amb la participació de molts 

veïns i veïnes del barri. 


