
Estimar Barcelona,
governar per a

#ningudormintalcarrer

5 propostes polítiques per
als candidats i candidates

a les eleccions del
26 de maig a Barcelona



5 propostes polítiques per a les
eleccions del 26 de maig a Barcelona

A Barcelona, un miler de persones viuen al carrer, més de 2.100 dormen als recursos públics i 
privats i unes 500 persones viuen en assentaments irregulars. Entre els anys 2008 i 2018, el 
nombre de persones adultes que viuen al ras a Barcelona ha augmentat en un 45%.1

1Segons el recompte nocturn de persones sense llar organitzat la nit del 16 al 17 de maig a Barcelona per la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar.

Font: Recompte organitzat per la Xarxa
d’Atenció a Persones Sense Llar el 16 de maig del 2018.
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1. Més habitatge públic
i contingents especials

 El context

• L'habitatge públic no supera el 2% del total de l'habitatge a Barcelona.
• El consistori municipal es proposava passar dels 50 habitatges que segueixen el model Housing 
First a 150 però no s’ha assolit.

 Què proposem? 

• Més facilitats perquè les persones sense llar puguin accedir a habitatge públic.
• Promocions específiques d'habitatge que tinguin en compte aquesta realitat.
• Col·laboració entre administració i entitats socials per ampliar el nombre d'habitatges que 
segueixen el model Housing First.



2. Menys albergs i més
espais de baixa exigència

 El context

• A Barcelona hi ha tres albergs als quals les persones sense llar poden anar directament; hi ha llista 
d'espera de mesos i per arribar-hi des del centre de Barcelona la persona ha de caminar entre una 
hora i una hora i mitja. El preu d’una plaça per nit és d'uns 60-70 euros.

 Què proposem?

• Obrir espais petits a cada barri perquè les persones trobin un espai segur on passar la nit i puguin 
entrar amb les seves pertinences. Es tracta d'una opció més econòmica que hem comprovat a 
Arrels; l'administració podria cedir els locals i les entitats socials gestionar el recurs.

5. Menys intervenció policial
i més intervenció social

 El context

• Habitualment, la Guàrdia Urbana convida les persones que dormen al carrer a aixecar-se i recollir 
les seves pertinences, una pràctica que dificulta el dia a dia de les persones sense llar.

 Què proposem?

• La Guàrdia Urbana hauria d'estar formada en la realitat específica de les persones sense llar.
• Més coordinació entre Guàrdia Urbana, serveis socials i les entitats que coneixem aquesta problemàtica.

4. Ordenança de
convivència respectuosa

 El context

• L’ordenança de convivència no respecta els drets de les persones sense llar i criminalitza algunes 
de les seves activitats habituals.
• La darrera legislatura, els grups municipals han intentat canviar la normativa però no s'han posat 
d'acord.

 Què proposem? 

• Millorar l’ordenança perquè la situació de les persones sense llar no es vegi com a un problema 
de convivència ni objecte de sancions.

3. Mirar més enllà
del termòmetre

 El context

• L’Ajuntament de Barcelona habilita cada hivern 75 places nocturnes per a les persones que 
dormen al carrer i més places que s’obren dos o tres dies quan la temperatura baixa als 0Cº. Viure 
al carrer és perillós sempre.
• El 30,4% de les persones entrevistades al cens de persones sense llar van afirmar haver estat 
víctimes d’algun tipus d’agressió.

 Què proposem?

• Deixar de centrar esforços en l’operació fred.
• Apostar per l’habitatge estable i per l’obertura de més espais de baixa exigència.

TROBES MÉS DETALLS A WWW.ARRELSFUNDACIO.ORG/MUNICIPALS2019/
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Assolir #ningúdormintalcarrer és possible
si tots i totes ens impliquem.




