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Barcelona 18 de maig de 2020 
 
Aquesta plataforma ciutadana, TSUNAMI VEÏNAL, porta gairebé dos anys de vida i va ser creada amb 
l’origen de cercar una Barcelona més cívica i segura. 
Actualment, després de més de dos mesos de confinament i en Estat d’Alarma, considerem que la 
situació ens fa declarar que hi ha una veritable emergència que és la més immediata urgència de 
seguretat per les vides i serveis bàsics de les persones. 
Com en d’altres casos, com els que van generar la nostre creació, ha estat la voluntat ciutadana i la 
cooperació veïnal qui s’ha organitzat de manera àgil i operativa des del primer dia de declaració de 
l’Estat d’Alarma i funcionant en cada barri, fins i tot, ajudant entre barris o zones necessitades. 
Però tornem a la denúncia que ja es torna crònica: ha de ser l’Administració Pública qui ha de ser la 
responsable de gestionar aquestes necessitats i, en especial, per la proximitat i àmbit, la municipal.  
No pot ser que hagi la condescendència per part del poder públic en dir que estan desbordats i que 
els cal ajuda de la ciutadania. No poden acceptar-ho. 
 
Si els veïns i veïnes, ja sigui com a part d’entitats o a títol personal han destinat temps, voluntat, 
imaginació, esforç i recursos propis a organitzar-se per fer front a reals i immediates urgències humanes, 
és impensable que el govern local i/o autonòmic, malgrat que per competències el municipal hauria 
d’haver estat més reactiu, no actuï. 
Els veïns no tenim capacitat ni recursos il·limitats, malgrat el gran esforç que estem fent. 
L’Administració te o ha de tenir, l’obligatorietat de generar plans de xocs. I, si cal, ja ajudarem tots 
perquè com la primera part afectada de les mancances socials del moment. 
I, el que és més greu, perquè veiem que no ens presenten propostes i reconeixen que gestionen al dia, 
sense plantejar a mig terminis plans socials, assistencials o de desenvolupament comercial, econòmic, 
cultural o educatiu entre altres àmbits. 
Àrees amb força densitat poblada com Ciutat Vella, Poble Sec, Sant Martí, Nou Barris, sense deixar de 
banda que zones tan diverses com Eixample, Horta, Gràcia o Sant Gervasi, cadascuna amb les seves 
peculiaritats, tenen ja necessitats urgents i aviat ho seran amb col·lectius de famílies que mai han 
necessitat ajuda i ara es trobaran amb una crisi brutal sobre d’elles. 
 
EXIGIM VERITABLES I CONCRETES PROPOSTES A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
I si cal, que sigui aquest ens, qui ens defensi i representi davant competències vers la Generalitat o l’Estat 
Central. 
Propostes clares, de fàcil enteniment i aplicació, consensuades amb els veïns/es i que garanteixin no 
malbaratar recursos humans, econòmics i de tota mena. 
Amb  transparència. Fonamentats i contrastats amb el territori. Acordats de manera unitària entre els 
representats electes, però, insistim, sense carta blanca per actuar deixant de banda els criteris, prioritats 
i metodologia que les organitzacions veïnals hem anat i seguirem, exposant. 
 
Se’ns acuden certes propostes que facilitarien la sortida de la actual situació i post-pandèmia: 
 

Þ SERVEIS SOCIALS A MÍNIM RENDIMENT I EFECTIUS FRONT NOVA REALITAT I AFECTATS 
L’augment de la vulnerabilitat en gran part de la societat barcelonina ens fa plantejar un símil sanitari 
de necessitat de tenir organismes tipus UCIs socials. Organismes capaços de detectar, analitzar i garantir 
actuacions ràpides. De cercar la informació d’on son els focus de necessitats o sí podem col·laborar els 
ciutadans, però amb l’obligació de ser ells qui han d’actuar. 
I amb una certesa que tindrem nous perfils de gent que ara els caldrà ajuda i per atendre’ls cal pensar 
en diferents anàlisis, tràmits per atendre noves situacions. 
Com atendrem a les necessitats de famílies, d’infants a portes de mesos sense escoles i sense menjadors 
als centres? S’inclouran els nous afectats pel COVID-19? I quan els pares tornin a la feina, on i qui atendrà 
als menors? S’ampliaran tècnics, cangurs i/o espais de tutela municipal o ajuts? 
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Þ EMPODEREM ALS VOLUNTARIS CIVILS O QUE S’ASSUMEIXIN OBLIGACIONS 
Els veïns/es sí que podem generar xarxes de voluntaris, com hem fet. Però caldria fer una pas més oficial 
i dotar des de Govern de Ciutat les eines, coordinació i habilitació per acreditar la seva feina o arribar a 
tenir un equip dedicat amb certs ajuts. Més gent actuant que a despatxos i derivant recursos al material, 
productes, estris dels pressupostos municipals, sabent que al 2019 va haver superàvit.  
Equips coneixedors del territori, amb enllaç amb entitats del Tercer Sector o Veïnals per localització de 
persones vulnerables (> de 65 anys, famílies sense recursos, gent sola, gent amb necessitats medico-
sanitàries especials, aturats de llarga durada), però és feina dels ens públics tenir el seu registre i 
administrar la coordinació dels ajuts i recursos que se´ls lliurin. Crear serveis àgils d’atenció i suport a les 
persones com per exemple telèfons gratuïts on també els voluntaris podrien ajudar i garantint apertura 
d’oficines físiques a cadascun dels barris de la Ciutat. 
Ara cal deixar de banda certs projectes de Ciutat i centrar-nos en reflotar la vida quotidiana de gent en 
situació límit. 
 

Þ EN UNA CRISI SANITÀRIA, LA NETEJA I DESINFECCIÓ ÉS UN DRET ESSENCIAL 
Un punt lligat amb vèncer el COVID-19 és la neteja, aspecte que Barcelona segueix sense atendre les 
demandes ciutadanes i fins i tot, les dels mateixos treballadors que ho gestionen, atès que les empreses 
adjudicatàries no fan correctament la seva feina. No doten d’EPIs i material bàsic per dur a terme la 
neteja i desinfecció de carrers, escombraries, contenidors. Hi ha brutícia, tal i com aquest Moviment 
Tsunami Veïnal fa mesos denuncia i que ara és una necessitat vital. Ara cal enfocar aquesta neteja a la 
pandèmia: productes i regularitat on actuar a diari, espais on depositar i destruir mascaretes, guants i 
altres elements potencialment contaminats, especial actuació al voltant instal·lacions sanitàries i/o 
residències. 
Així com ubicar més WC portàtils i autonetejables on els diferents barris a través de multitud de 
reclamacions veïnals han determinat on seran més efectius i limitaran factors de risc. 
 

Þ DESATENCIÓ A COL·LECTIUS VULNERABLES A QUI VIU AL CARRER MALGRAT RESTRICCIONS 
I fem un especial incís lligat amb els darrers aspectes exposats: l’atenció a col·lectius que fan vida al 
carrer, com els sense sostre i persones drogodependents. Actualment patim un augment i concentració 
de persones d’aquestes característiques, en especial, a barris més populars i on hi ha més concentració 
de persones. Aquestes també són persones humanes i no s’ha actuat amb la suficient eficiència que els 
cal. I l’estat de greu necessitat amb la falta de gent circulant pels carrers, els fa tenir més manca de 
recursos, atenció mèdica i psicològica i aliments i, fins i tot, els ha generat estadis de violència per 
sobreviure. Sense oblidar-nos que cada cop més pateixen agressions. 
 

Þ INSEGURETAT CREIXENT I CIUTADANS MÉS EN RISC 
I, malauradament, els trets que va generar la nostre aparició, torna a ser present: la inseguretat. 
Malgrat el confinament social, les xarxes de distribució de drogues són més presents al carrer. I amb 
ella, col·lectius de delinqüents que amb la falta de visitants de fora, deriven la seva agressió cap els 
ciutadans de Barcelona. Sabem que els recursos de GUB i de Mossos s’han reduït i això ho sap qui 
delinqueix. Estem en una situació molt perillosa. 
Robatoris amb violència, okupacions d’habitatges (fem especial atenció a l’encara gran nombre de pisos 
turístics il·legals que ara buits són focus on habiten molts d’aquests delinqüents), estat de neguit i por 
de la gent vulnerable (qui torna al vespre de treballar, gent gran, etc). 
 
No podem deixar de banda que cal ja un nou plantejament de Policia de Proximitat que permeti a la 
població començar a centrar-se en poder tornar a una normalitat o millor dit, a la nova normalitat que 
farà reinventar maneres de conviure. On la cooperació que ha brotat, pugui ser puntal social. I on el 
desenvolupament econòmic tingui espai on créixer. 
No es val sols escudar-se amb que decreixen nombre de denúncies, s’ha de lluitar contra la percepció i 
crear un clima de bonança psicològica per tirar endavant. 
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Insistim: preveure actes vandàlics a persones i petit comerç i centrar a la policia de seguretat en accions 
de calibre centrat en grans delictes, xarxes delictives i en general, investigació. 
No ajuden fets com detectar conats d’activitats terroristes o afluència massiva de gent en zones 
concretes, posant especial atenció a joves que deixen centres tutelats i que queden al carrer, sense 
suport i ajuda i a l’abast de grups organitzats per captar-los. 
 

Þ A LA DERIVA SENSE PROPOSTES DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
I, finalment, però no menys important, no tenim propostes definides de nous models econòmics. 
Moltes paraules sobre potenciar el comerç local, però cap projecte ja ben definit per a reconduir activitat 
econòmica. 
Ara val la pena Ajuntament i Generalitat revisar model de certes activitats, com els comerços mal 
denominats de conveniència o establiments on la venda indiscriminada d’alcohol tants maldecaps ens 
provoca inclòs en les fases actuals de desconfinament. 
Hem de caminar plegats en la potenciació del producte autòcton com a generador de nova indústria, i 
sense detriment que la comercialització de altres productes forans per establiments multimarca de 
comerciants o franquiciats locals també tingui ajudes per vendre productes de creació de proximitat en 
barems de més del 30% de la seva oferta. 
 

Þ ON ÉS EL NOU MODEL TURÍSTIC DE CIUTAT? 
Però el nou model de Ciutat reclama una revisió del model turístic on els operadors tinguin clar que la 
marca Barcelona va lligada a una oferta que en contingut i to ha de disposar d’uns mínims de respecte 
per la imatge, entorn i habitants de la Ciutat. Tenim mols valors i patrimoni, material i immaterial, del 
que estar orgullosos i així ha de ser la base del valor a promocionar. 
Però ja sabem que tot no s’hi val i ara més que mai, hem de vetllar per com ha d’evolucionar Barcelona 
en un futur incert i on hem de tenir tot a punt per qualsevol possible incidència en la seva vida. 
 

Þ EL RISC DELS HUTS BUITS I LA MANCA D’HABITATGE EN MOMENTS DE CRISIS 
Aprofitaríem per tornar a destacar que l’oferta de pisos turístics il·legals ara es bon moment per d’arrel 
eliminar-la i destinar-ho al parc d’habitatge residencial, evitant que la seva destinació (com hem 
advertit), pogués ajudar a ubicar factors de risc i de no control de seguretat i per indefensió dels veïns i 
veïnes. No sols pel seu dret a l’habitatge i creixement de la gentrificació, si no també per afegir-se com 
a un factor més de l’empobriment que ara trobarem més accentuat de la població i motiu central 
d’aquest manifest. 
 
 
CONCLUSIONS I REQUERIMENTS DE RESPOSTA 
Aquests són alguns dels punts que avui en dia considerem haurien de ser els eixos centrals de la nostre 
activitat política que exigeix als seus actors, tornem a dir, sobre tot en l’àmbit municipal una sensibilitat 
extrema de conciliació i treball conjunt. 
No tenim temps de divagacions: volem una Administració àgil, ajustada en recursos (cal repensar si no 
podem estalviar i optimitzar estructures), transparent, accessible, auditable i que entengui la 
participació com a complement del que ella té l’obligació de plantejar com a resolució dels més urgents 
problemes presents i futurs. 
 
Aquests plantejaments són reflexions de les més de 40 entitats i col·lectius de 20 barris de la ciutat de 
Barcelona i de gran quantitat de ciutadans/es que a totes elles s’han adreçat. 
Esperem una ràpida resposta de l’Ajuntament de Barcelona amb accions concretes i compromís 
d’assumir clarament el que fins ara és en mans de les organitzacions veïnals que són al límit de la seva 
altruista capacitat. Òbviament sense oblidar-nos de que li encomanem la tasca de representar-nos vers 
la Generalitat i Estat en allò que sigui de la seva competència, més enllà de la simple reclamació, si no 
de la inclusió i proposta especifica de treball conjunt on sigui també part decisòria, juntament amb les 
organitzacions ciutadanes. 


