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Qui som?
Arrels Fundació som una entitat que des de l’any 1987 
atenem les persones més vulnerables que viuen als carrers 
de Barcelona. Les acompanyem per aconseguir una vida el 
més autònoma possible cobrint les necessitats bàsiques, 
proporcionant allotjament i atenció social i sanitària. 
També treballem per sensibilitzar la ciutadania, denunciar 
situacions injustes i aportar solucions a les administracions i 
a la societat civil per fer possible #ningúdormintalcarrer.
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Què és un cens?

PER A QUÈ SERVEIX UN CENS?
Conèixer la situació de les persones que viuen al carrer és imprescindible 
per impulsar polítiques socials i recursos útils que s’adaptin a la seva 
realitat i s’enfoquin a aconseguir que ningú hagi de viure al carrer. També 
ens permet analitzar els canvis que es produeixen entre les persones que 
dormen al carrer, tant a nivell sociodemogràfic com en relació a les seves 
necessitats, la seva vulnerabilitat o l’efectivitat de les polítiques socials.

Un cens de persones que dormen al carrer és una eina que ens permet recollir 
informació qualitativa sobre com viuen i en quina situació es troben aquestes 
persones. A través d’un cens podem conèixer qui dorm al carrer en un municipi, 
des de fa quant de temps, quines són les seves necessitats, el seu estat de salut, si 
rep atenció social o com de vulnerable és, entre moltes altres qüestions.

 Saps quina és la diferència entre un cens
i un recompte? T’ho expliquem!

Complementa el cens amb un recompte quantitatiu del nombre de persones que dormen 
al carrer. Per fer-ho, consulta la guia pràctica per organitzar un recompte.

ET RECOMANEM

Organitza censos de forma periòdica i podràs analitzar l’evolució de la situació de les 
persones que viuen al teu municipi i quines necessitats tenen.

El cens és una acció que s’emmarca en la campanya europea per acabar amb el 
sensellarisme (en anglès European End Street Homelessness Campaing) impulsada per 
l’organització britànica World Habitat. Aquesta campanya té l’objectiu d’aconseguir que 
no hi hagi #ningúdormintalcarrer i hi participem 13 ciutats europees. Arrels Fundació 
formem part de la campanya des del 2015 i ens encarreguem de desenvolupar-la a la 
ciutat de Barcelona. Fem que s’hi sumin altres municipis!

ET RECOMANEM

ET RECOMANEM

Quines eines podem utilitzar?
L’exploració de la realitat de les persones que viuen al carrer en un municipi 
es pot fer de moltes maneres i utilitzant diverses eines. Com que no hi ha una 
única fórmula per recollir informació qualitativa, en aquesta guia us presentem 
l’eina que utilitzem des d’Arrels Fundació com a part de la campanya europea 
per acabar amb el sensellarisme.

Complementa l’enquesta de 
vulnerabilitat VI-SPDAT amb preguntes 
adaptades al context local. Pots conèixer 
així si la persona està empadronada o si 
coneix serveis concrets del teu municipi. 
Tingues en compte que l’enquesta és 
un document viu: a cada edició del cens 
pots incorporar millores a partir de 
l’experiència.

A més de l’enquesta de vulnerabilitat 
pensada per a persones a nivell 
individual, Community Solutions 
també ha desenvolupat un índex sobre 
la vulnerabilitat de les famílies. Pots 
consultar-lo aquí.

ENQUESTA DE VULNERABILITAT
Té l’objectiu de conèixer l’índex de vulnerabilitat de les persones 
sense llar entrevistades i rep el nom de VI-SPDAT (de l’acrònim en 
anglès Vulnerability Index – Service Prioritisation Decision Assistance 
Tool). Es basa en la metodologia Registry Week, impulsada per 
l’entitat nord-americana Community Solutions i a Europa és l’entitat 
britànica World Habitat qui la promou i l’ha adaptat al context de les 
ciutats que la realitzem.

Aplicació de mòbil que utilitzem 
per informar de la presència de 
persones dormint al carrer. Durant 
el cens permet ubicar les persones 
que trobem, portar un recompte 
i anotar algunes dades bàsiques 
com el seu gènere, edat o lloc on 
dormen. Escriu-nos si la vols utilitzar: 
incidencia@arrelsfundacio.org.

També es poden tenir en compte 
eines complementàries:

Descarrega
un exemple
d’enquesta de
vulnerabilitat

Descarrega l’app

APP ARRELS 
LOCALITZADOR

https://www.youtube.com/watch?v=OSQBspn1iHU&feature=emb_title
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https://www.world-habitat.org/es/
https://community.solutions
https://www.cthmis.com/file_uploads/VI-SPDAT_20_-_Family_-_with_CT_HMIS_questions.pdf
https://community.solutions
https://www.world-habitat.org/es/
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Qui s’entrevista?

Persones que estan dormint al carrer: al ras, en bancs, portals, 
entrades d’edificis o pàrquings, caixers, dins d’un cotxe... 

Persones que, per la seva actitud o posat, tinguem la certesa que 
estan a punt de posar-se a dormir al carrer. S’ha de vigilar de no 
confondre amb passejants o persones que estan de festa.

S’entrevista únicament aquelles persones a qui proposem participar al cens i 
accepten fer-ho. Si observem que la persona no vol ser entrevistada, no vol que li 
fem preguntes o està dormint i no es desperta, no insistirem i ens allunyarem.

El cens ens ajuda a conèixer la realitat de les persones que viuen al carrer en un municipi, 
però també es pot utilitzar en altres contextos. Pots passar l’enquesta del cens a les 
persones ateses dins d’un servei per a persones sense llar per conèixer la seva situació.

Qui organitza el cens?
•  Aliança entre agents públics i privats que treballen amb persones sense llar.
•  Ajuntaments, consells comarcals o qualsevol ens públic.
•  Entitat o entitats socials del territori.
•  Grup de ciutadans i ciutadanes.

Crea un equip organitzador que s’encarregui de liderar el procés des del principi fins 
al final, d’informar el teixit associatiu, les institucions locals i la ciutadania i de sumar el 
màxim d’agents possibles.

ET RECOMANEM

Quan es fa el cens?

Originalment la metodologia Registry Week en la que es basa en cens proposa realitzar 
les enquestes durant tres nits consecutives i presentar els primers resultats el cinquè 
dia. Arrels hem realitzat censos de tres dies les edicions 2016 i 2017. A partir d’aquesta 
experiència recomanem fer-ho en una sola nit en cas que es pugui reunir prou persones 
voluntàries per recórrer el territori.

La tria de la data i l’hora per fer el cens no és un tema menor. Cal buscar una nit 
tranquil·la i que reflecteixi l’activitat nocturna habitual del municipi.

Una nit de dilluns a dijous
Cal evitar els divendres, caps de setmana i les nits en què se celebrin concerts, 
partits de futbol o altres esdeveniments que puguin alterar l’activitat habitual.

Una data prèvia al cobrament de prestacions
Les persones sense llar que reben alguna prestació econòmica solen cobrar el dia 1 
i/o 25 de cada mes. Algunes d’elles aprofiten aquests ingressos per pagar una pensió 
i dormir sota un sostre algunes nits. Per poder tenir-les en compte és recomanable 
organitzar el cens la setmana abans del dia 25.

Entre la mitjanit i la matinada
Per assegurar-nos que entrevistem persones que dormen al carrer és necessari 
trobar-les dormint o a punt de fer-ho. Recomanem realitzar el cens entre les dotze de 
la nit i les cinc de la matinada, quan hi ha tranquil·litat al carrer. Començar abans pot 
afectar el resultat, sobretot en grans ciutats on les persones es posen a dormir més 
tard. La durada del cens serà de quatre hores com a màxim.

Començar a la mateixa hora
Per tal de donar fiabilitat al resultat cal que tots els equips voluntaris comencin 
a la mateixa hora (tot i que puguin acabar en moments diferents segons les 
particularitats de la zona a recórrer).

Respectar la mateixa època de l’any
Si s’organitzen censos periòdics és important fer-los en la mateixa data o similar 
per poder comparar les dades i comprovar-ne l’evolució. Hi ha municipis que, per 
la seva activitat agrícola, tenen realitats molt diferents a l’hivern i a l’estiu o en 
temporada de collita. En aquest cas, també pots organitzar dos censos cada any 
per detectar-ne les diferències.



Com es divideix el territori?
Determinar els límits de la zona a recórrer.
Habitualment es donen per vàlids els límits del municipi. Dins del 
municipi també caldrà determinar quines zones es volen recórrer, 
tenint en compte que n’hi haurà que formin part de la trama urbana 
o industrial i segurament també n’hi haurà d’agrícoles i boscoses.

Dividir el territori:

• en zones, que poden respectar les divisions administratives oficials, 
com districtes o barris; i que comptin cadascuna amb una persona 
coordinadora.

• en subzones més petites, que es puguin recórrer minuciosament 
a peu en dues hores aproximadament (sense comptar el temps de 
fer les entrevistes).

• ben delimitades, per evitar duplicars a l’hora d’entrevistar.

• adaptades als espais del municipi on hi hagi més o menys persones 
que viuen al carrer. Cada entrevista pot tenir una durada d’uns 30 
minuts, de manera que cal tenir en compte que en aquells carrers, 
places o parcs on hi ha més persones a entrevistar ens hi estarem 
més estona (o necessitarem més gent) i poden formar part d’una 
subzona de dimensions petites. En canvi, a les àrees on hi hagi menys 
persones que dormen al carrer les subzones poden ser més grans.

1. Recorre a l’arxiu de l’Ajuntament, servidors d’aplicacions de mapes com Open Street 
Map, Google maps o altres fonts cartogràfiques per crear els mapes del teu municipi. 
T’assessorem: Arrels compta amb un suport cartogràfic per a la sectorització de territoris. 
Si ho necessites, contacta amb nosaltres a incidencia@arrelsfundacio.org.

2. Busca la col·laboració del personal que treballa als parcs urbans del teu municipi. 
Alguns tanquen a la nit i no s’hi pot accedir sense permís i, d’altra banda, et poden ajudar a 
localitzar les persones que hi dormen.

3. Troba fórmules segures per recórrer descampats i zones forestals o agrícoles, que 
garanteixin la tranquil·litat i la seguretat dels equips voluntaris. Et recomanem informar la 
policia municipal i explorar aquestes zones a primera hora del matí amb la col·laboració 
d’agents policials i/o forestals coneixedors del terreny. 

4. Tingues en compte que algunes zones les poden recórrer equips professionals o 
persones voluntàries amb experiència amb persones sense llar i coneixement del territori. 
És important no posar en risc les persones que participen del cens, per la qual cosa has de 
valorar si hi ha zones del municipi —siguin boscoses o urbanes— que és millor no recórrer.

ET RECOMANEM

Quins recursos humans 
es necessiten?

Equip organitzador
S’encarrega de liderar el cens des de l’inici fins al final. Pot estar format per membres 
de l’entitat impulsora, pot ser un grup mixt amb membres de diferents entitats o 
format per agents públics i privats implicats en la feina amb persones sense llar. 
L’única condició és disposar de temps per poder organitzar el cens.

Coordinadors/es de zona
L’equip organitzador determinarà quants coordinadors/es es necessiten i adjudicarà 
a cadascun d’ells la coordinació d’una zona concreta del municipi. És recomanable 
que aquesta persona tingui experiència en el treball amb persones sense llar o un 
coneixement previ sobre el tema i que tingui habilitat per liderar equips.

Equips voluntaris
Les persones que participen al cens ho fan de manera voluntària. No cal tenir 
experiència prèvia amb persones sense llar, només ser major d’edat, tenir capacitat 
física per aguantar el recorregut a peu i haver fet una formació per familiaritzar-se 
amb l’enquesta. L’equip organitzador haurà de calcular quantes persones fan falta 
per recórrer el municipi. Els equips voluntaris poden estar formats per professionals 
de l’acció social, voluntariat de les entitats o dels diferents serveis del municipi, 
associacions de veïns i veïnes, persones ateses, ciutadans i ciutadanes, etc.

Crea equips voluntaris formats per dues o tres persones i assigna’ls una subzona que 
es pugui recórrer minuciosament a peu en dues hores com a màxim (sense comptar 
el temps de fer les entrevistes). Assegura’t que totes les persones participants, o com a 
mínim un membre de cada equip, disposin d’un telèfon mòbil per estar en contacte amb 
el coordinador/a de zona.

ET RECOMANEM

mailto:incidencia%40arrelsfundacio.org?subject=


Si s’acorda oferir una gratificació a les persones enquestades, registra degudament 
l’entrega de diners als equips de persones voluntàries, les gratificacions entregades i el 
retorn de diners sobrants. Tanca els comptes en el moment que acabi el cens, abans que 
els equips voluntaris s’acomiadin.

ET RECOMANEM

Quins recursos
econòmics es necessiten?
A l’hora de pressupostar l’acció recomanem tenir en compte les següents partides:

Recursos humans 
d’organització i gestió
La dedicació dependrà de les 
dimensions del municipi. Els 
recursos humans necessaris 
poden anar a càrrec d’alguna 
de les entitats o institucions 
organitzadores, sigui a partir de 
personal propi o amb alguna 
contractació específica.

Impressió de materials
Cal imprimir mapes i enquestes 
per a cadascun dels equips 
de persones voluntàries. Més 
informació a l’apartat ‘Quin 
material cal distribuir als equips?’

Gratificació econòmica a les 
persones entrevistades
Recomanem oferir una 
gratificació econòmica a les 
persones entrevistades
—per exemple de cinc euros— 
per agrair la seva col·laboració.

Transport
Cal preveure si el desplaçament 
de les persones voluntàries té 
cost econòmic i si l’assumeix 
l’organització o va a càrrec de 
la persona.

Formacions i acollida
del voluntariat
Cal preveure les despeses 
que pugui implicar a nivell de 
materials i despeses de refrigeri. 
Busca locals cedits (per entitats 
socials, escoles, centres cívics 
o institucions públiques) per 
organitzar les trobades amb les 
persones voluntàries.

Disseny de materials
de difusió i cartelleria
La difusió pot ser online 
(xarxes socials, web, correus 
electrònics, etc.) o en paper (en 
aquest cas cal tenir en compte 
també els costos d’impressió).  

Com és el procés de 
convocatòria i inscripció?

L’equip organitzador liderarà la difusió per donar a conèixer el 
cens a la ciutadania i animar-la a participar-hi. Es poden fer servir:
• Canals digitals com les xarxes socials o el correu electrònic
• Cartells, fulletons i materials en paper
• Mitjans de comunicació locals
• Reunions i trobades

L’equip organitzador s’encarrega de gestionar les inscripcions del 
voluntariat al cens. Et proposem seguir els següents passos:
1. Estableix el canal o canals d’inscripció que es faran servir:

• Formulari online, tipus Google Forms, Typeforms, etc. Si vols 
utilitzar el formulari d’Arrels i adaptar-lo al teu context local
escriu-nos a incidencia@arrelsfundacio.org.

• Servei de centraleta telefònica
• Correu electrònic
• Presencial en algun ens o entitat local

2. Demana les dades bàsiques i de contacte a les persones que 
s’inscriuen (nom i cognoms, adreça, telèfon i correu electrònic). 
També pots demanar altra informació que pot ser útil a l’hora de 
configurar els grups (a quina zona del municipi prefereixen fer el 
cens, si tenen experiència en censos anteriors, si tenen experiència 
en l’acompanyament a persones sense llar, etc.).

3. Fes arribar a la persona un comprovant de la inscripció i les 
instruccions necessàries per participar al cens.

Si necessites assessorament, contacta
amb nosaltres a incidencia@arrelsfundacio.org

• Compta amb el voluntariat de les entitats participants. Pots demanar a les entitats que 
facin una crida interna als seus membres.

• Tanca les inscripcions uns dies abans del cens per tal que l’equip organitzador disposi 
del temps suficient per crear els equips i assignar-los una subzona a recórrer.

ET RECOMANEM

mailto:incidencia%40arrelsfundacio.org?subject=
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Com s’organitzen els equips?
Un cop tinguem les inscripcions tancades el següent pas és organitzar els 
equips de persones voluntàries i assignar les subzones a recórrer durant el cens. 
Cal seguir els següents passos:

Que el cens no s’allargui durant més de quatre hores. Per calcular quantes persones 
voluntàries necessites a cada zona i subzona pots tenir en compte:
• El temps aproximat de resposta de l’enquesta és d’uns 30 minuts.
• Als censos que hem realitzat a Barcelona han respost l’enquesta entre el 30 i el 50% de 
les persones que hem vist dormint al carrer.
Aquest càlcul també et pot ajudar a fer una previsió dels recursos econòmics que necessites.

ET RECOMANEM

Comptar amb eines de comunicació ràpides com Whatsapp, Telegram o Signal.

ET RECOMANEM

1. Valora les persones necessàries per a cada zona
Valora quantes persones són necessàries per recórrer cada zona 
tenint en compte dos factors: el nombre de subzones en què ha 
quedat dividida i el nombre de persones voluntàries que posaràs 
en cada equip. És imprescindible preveure la contractació d’una 
assegurança que cobreixi la participació del voluntariat.

2. Assigna un coordinador/a a cada zona
Cada zona del municipi (barri o districte) comptarà amb un 
coordinador/a, escollit per l’equip organitzador. S’encarregarà de 
vetllar pel bon funcionament del cens en la zona assignada i de 
coordinar les persones voluntàries que la recorreran (recomanem 
que siguin una vintena com a màxim). 

3. Crea els equips i assigna’ls una subzona
Cal muntar equips de dues o tres persones voluntàries i assignar-
los una subzona que es pugui recórrer minuciosament a peu en 
dues hores com a màxim (comptant a part el temps per fer les 
entrevistes). El coordinador/a de zona també es pot sumar a algun 
dels equips per fer el cens.

• Valora si pots assignar les persones voluntàries a zones properes als seus domicilis. No 
es tracta d’un criteri preferent però pot ser útil per tornar a casa en cas que el municipi no 
compti amb transport públic nocturn.
• Assegura’t que l’equip organitzador té un telèfon mòbil de contacte perquè els 
coordinadors/es de zona puguin notificar qualsevol contratemps com ara baixes d’última 
hora en els seus equips o incidències durant el cens.

ET RECOMANEM

La mateixa nit organitza una trobada amb totes les persones voluntàries dues hores 
abans de començar el cens. Servirà per refrescar la formació, agrupar el voluntariat amb 
el coordinador/a de la seva zona, repartir i estudiar les subzones a recórrer, resoldre 
dubtes i organitzar-se.

ET RECOMANEM

4. Facilita el material necessari als coordinadors/es de zona
L’equip organitzador facilitarà als coordinadors/es les dades de 
contacte dels membres assignats a la seva zona, així com el material 
i la formació necessària per fer el cens.

5. Contacta amb els equips voluntaris
L’equip organitzador o els coordinadors/es de cada zona es posaran en 
contacte amb les persones inscrites al cens. Aquest contacte pot ser per 
telèfon o correu electrònic i servirà per convocar-les a una trobada.

6. Organitza sessions de formació per al voluntariat
Organitza sessions prèvies al cens amb les persones inscrites per tal 
d’explicar què és un cens, donar instruccions concretes, familiaritzar-
se amb l’enquesta, posar exemples pràctics i resoldre dubtes. 

T’assessorem: Des d’Arrels podem proporcionar material formatiu. 
Si ho necessites, contacta’ns a incidencia@arrelsfundacio.org
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Com s’actua durant el cens?
Pots seguir aquests consells pràctics!

Practicar prèviament amb amics o familiars pot anar bé per 
familiaritzar-se amb l’enquesta i aconseguir que la conversa sigui àgil 
i fluïda. No cal seguir l’ordre estricte de les preguntes.

Quan ens acostem a una persona per entrevistar-la li parlem amb 
un to suau i molt respectuós. Si veiem que la persona dorm no la 
toquem, i no la despertem de manera brusca.

Ens presentem amb el nostre nom i li preguntem el seu.
Ens identifiquem com a persones voluntàries i expliquem en què 
consisteix el cens.

Li parlem des de la mateixa alçada, no des d’una posició més 
elevada (si cal ens ajupim). No envaïm el seu espai.

Intentem fer l’entrevista en menys de 30 minuts. Una bona 
manera d’organitzar-se és: mentre un dels membres del grup guia 
la conversa, l’altre registra les respostes sobre paper. En algunes 
ocasions l’entrevista és més breu o s’estableix una conversa més 
profunda que llarga el temps destinat.

Com afrontar les preguntes delicades? Es pot optar per formular 
en tercera persona les preguntes més delicades. Per exemple: “Hi ha 
persones que van començar a viure al carrer per alguna relació que 
es va trencar. A tu també t’ha passat?”.

S’entrevista únicament aquelles persones que accepten fer-ho. 
Si observem que la persona no vol ser entrevistada, no vol que li fem 
preguntes o està dormint i no es desperta, no insistirem. No hi ha cap 
problema si en algun moment la persona vol abandonar l’entrevista.

Ser fidels a les respostes de la persona entrevistada. Durant 
l’entrevista del cens es recull l’experiència, opinió i percepció de 
les persones entrevistades, i així s’ha de registrar al paper. Si es 
considera que alguna de les respostes no es correspon a la realitat 
es pot deixar anotat en un apartat d’observacions, però no s’ha 
d’alterar la resposta.

Escriure amb xifres exactes les respostes quantitatives. Pot haver-
hi preguntes que s’hagin de respondre amb un xifra. És important 
que les respostes no siguin incertes i que es concretin en una xifra 
(per exemple, és preferible una xifra aproximada que posar “en 
moltes ocasions”).

Es poden deixar respostes en blanc. Si algú no vol respondre 
alguna de les preguntes, no s’ha d’insistir. Si hi ha alguna resposta 
que genera ambigüitat no s’han de fer interpretacions pròpies.



Quin material cal
distribuir als equips?
L’equip organitzador prepararà el material que es lliurarà als equips i l’entregarà 
a cada coordinador/a de zona.

Mapes de les subzones a recórrer
S’imprimirà únicament una còpia de cada subzona a fi de no duplicar 
recorreguts i s’entregarà un mapa diferent a cada equip voluntari.

Enquestes del cens
Els qüestionaris a través dels quals vulguem conèixer la situació de 
les persones que viuen al carrer al nostre municipi. Per preveure 
quantes enquestes calen pots tenir en compte els resultats de 
recomptes o d’altres censos que s’hagin fet al municipi.

Instruccions i eines de suport
També caldrà portar impreses altres eines de suport que utilitzem 
així com el full d’instruccions.

Tradueix els qüestionaris a diferents llengües (català, castellà, anglès, francès...) per facilitar 
la comunicació amb les persones que viuen al carrer.

ET RECOMANEM

Què fem quan acaba el cens?
Tots el equips hauran d’acabar el cens més o menys a la mateixa hora. Cal tenir 
en compte que hi pot haver àrees on s’hagi entrevistat més persones, o que 
siguin de més difícil accés o amb un terreny més complicat d’explorar, i alguns 
equips poden acabar més tard. Abans d’acabar cada equip s’ha de retrobar amb 
la persona que coordina la seva zona per tal d’entregar les enquestes omplertes 
i el material sobrant. Si els equips de persones voluntàries porten diners de 
l’organització per oferir una gratificació a les persones enquestades, caldrà 
tancar els comptes abans d’acomiadar-se. 

1. Assegura la tornada a casa dels equips voluntaris
Els coordinadors/es de zona s’hauran d’assegurar, abans de fer el 
cens, que totes les persones que han participat del cens com a 
voluntàries tenen manera de tornar a casa. En cas que no sigui així, 
es recomana que el propi grup s’autoorganitzi per tal d’assegurar 
que tothom torna a casa seva. 

2. Recull els qüestionaris
El coordinador/a de cada zona haurà de recollir els qüestionaris 
omplerts pels equips voluntaris durant el cens i facilitar-los a l’equip 
organitzador. És tasca dels organitzadors assegurar la correcta 
recollida de totes les dades.

3. Comença a processar les dades
Caldrà traspassar a un full de càlcul, tipus LibreOffice, Excel o Google 
Sheets, la informació recollida als qüestionaris per extreure’n els resultats.

Organitza un equip de persones voluntàries que els dies posteriors al cens traspassi a format 
digital les respostes que s’han obtingut als diferents qüestionaris. Calcula una dedicació de 
10 o 15 minuts per a cadascuna de les enquestes.

ET RECOMANEM

T’assessorem: Des d’Arrels et podem proporcionar el full 
de càlcul associat a l’enquesta de vulnerabilitat VI-SPDAT. 

Escriu-nos a incidencia@arrelsfundacio.org
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4. Comunica els primers resultats
Recomanem comunicar alguns dels resultats obtinguts (com 
el nombre de persones localitzades i el nombre de persones 
entrevistades) el més aviat possible i vetllar per la transparència de 
la informació. L’anàlisi en profunditat dels resultats requereix més 
temps i es pot fer públic algunes setmanes o mesos després del 
cens. Tot i que no vulnera la Llei Orgànica de Protecció de Dades de 
caràcter personal, recomanem no fer públiques les localitzacions 
exactes de les persones per garantir la seva protecció i privacitat.

5. Agraeix la participació i recull millores
Troba la fórmula més adient per agrair la participació del voluntariat, 
les entitats i altres agents implicats en el cens, així com per recollir les 
seves propostes de millora. Pots enviar un correu electrònic, crear un 
formulari d’avaluació o organitzar una trobada de valoració.

Comparteix i difon públicament la informació obtinguda per potenciar una visió catalana 
del sensellarisme i animar altres municipis a organitzar censos i recomptes.

ET RECOMANEM

T’acompanyem! Analitzar les dades obtingudes pot ser un procés 
complex. Des d’Arrels podem ajudar-te a fer-ho i a comunicar els resultats. 
Pots contactar-nos a incidencia@arrelsfundacio.org

• Convida els mitjans de comunicació a cobrir el cens. És una oportunitat per fer visible la 
problemàtica i sensibilitzar sobre la situació de les persones que viuen al carrer.

• Explica als periodistes en què consisteix l’acció i recorda’ls que cal respectar la intimitat 
de les persones. Si no tenim el permís de la persona caldrà gravar o fer fotografies des 
de lluny per tal que no se les identifiqui. Si volen entrevistar alguna de les persones que 
responen l’enquesta, caldrà que els demanin permís i que els expliquin quina difusió 
tindrà. S’ha d’entendre l’entrevista del cens (anònima) separada de l’entrevista del mitjà 
de comunicació (d’abast públic).

• Assegura’t que la presència de mitjans no crea cap molèstia als equips voluntaris i a la 
dinàmica pròpia del cens. Són benvinguts si són discrets i segueixen les instruccions del 
coordinador/a de zona. 

• Acorda prèviament l’acompanyament amb un dels equips voluntaris. És possible que 
els periodistes portin càmeres de foto o vídeo, que alenteixin el recorregut i que vulguin 
entrevistar les persones voluntàries per recollir la seva experiència. Et recomanem 
aprofitar la formació per explicar al voluntariat la presència dels mitjans de comunicació i 
detectar persones que hi vulguin col·laborar.

ET RECOMANEM

Com gestionem la presència 
dels mitjans de comunicació?
És possible que alguns mitjans de comunicació vulguin ser presents 
durant el cens acompanyant algun dels equips sobre el terreny.
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Consideracions ètiques i 
protecció de dades personals
En relació a les persones entrevistades:

•  Cal explicar a les persones que volem entrevistar qui som i en què consisteix 
l’acció del cens. 

•  Encara que la persona hagi acceptat ser entrevistada, pot voler respondre o 
no qualsevol de les preguntes. També pot abandonar l’entrevista en qualsevol 
moment. En aquests casos no s’ha d’insistir.

•  Els qüestionaris han d’incloure un apartat on les persones entrevistades 
autoritzin expressament la recollida i tractament de dades sobre la seva persona. 
L’autorització ha de tenir en compte el compliment de la normativa vigent. 

•  La comunicació dels resultats obtinguts ha de garantir que no es pugui 
identificar les persones que han respost l’enquesta.

En relació a les persones voluntàries:

•  Totes les persones que participen al cens han de signar el document de 
protecció de dades personals, així com l’acord de confidencialitat en relació a les 
dades a les quals tenen accés en el marc de l’acció.

Contacta!
Per a més informació, orientació o assessorament, pots contactar-nos a:

 incidencia@arrelsfundacio.org

 93 441 29 90

Annexes:
Documentació útil
Aquí hi trobaràs alguns documents que poden ser útils
per a l’organització del cens.

Annex 1. Captació de voluntariat. Descarrega’l! 

Annex 2. Resposta a les inscripcions. Descarrega’l! 

Annex 3. Petició per coordinar una zona. Descarrega’l! 

Annex 4. Instruccions per al voluntariat del cens*. Descarrega’l! 

Annex 5. Enquesta del cens VI-SPDAT*. Descarrega’l! 

Annex 6. Formularis de valoració per al voluntariat*:

 - Persones que van participar del cens. 

 - Persones que finalment no hi van assistir. 

Annex 7. Model de protecció de dades i confidencialitat. Descarrega’l! 

Annex 8. Vídeo formatiu*: En català   En castellà 

Annex 9. Vídeo ‘Per a què serveix un cens i un recompte?’ 

* Exemple a partir del cens 2019 a Barcelona.
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https://img.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2020/04/annex3_peticio-coordinacio-zona.docx
https://img.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2020/04/annex4_instruccions_BCN2019.pdf
https://img.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2020/04/annex5_exemple-enquesta_BCN2019-1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFKKNDrebyM6dfGq4s5oHcLsCujPRFE5EZBlvYAdZHyJ13ZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiGViF6JhAgtydYcSQ--yvGJ3T2cpt-1N83SbJ1-ej0pSZhA/viewform
https://img.arrelsfundacio.org/wp-content/uploads/2020/06/annex7_proteccio-de-dades.docx
https://www.youtube.com/watch?v=mMjIXDGb97I
https://www.youtube.com/watch?v=7ftObN7frBY
https://www.arrelsfundacio.org/per-a-que-serveix-un-recompte-i-un-cens/
https://www.arrelsfundacio.org



