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Editorial
En pandèmia i al carrer

Ferran Busquets,

director d’Arrels Fundació.

Qui són les persones que viuen al carrer? On vivien abans? Per què han arribat a
Barcelona? Són preguntes que ens hem de fer per trobar solucions i, sobretot,
són preguntes que cal fer a les persones que viuen al carrer perquè les seves
respostes són clau. I encara més en un context de pandèmia com el que vivim.

@ferranb

El 26 de novembre del 2020 vam sortir al carrer per buscar algunes respostes i vam
entrevistar 367 persones que viuen al ras. El 47% ens va explicar que la seva situació
havia empitjorat des de l’arribada de la covid-19, que no dinaven calent des de l‘inici
de la pandèmia, que no trobaven llocs on descansar perquè amb les mesures de
prevenció per la covid-19 s’havien reduït els centres on estar. El 47% deia també que
no havia rebut atenció social.
No hi ha hagut plans de cribratge específics per a les persones sense llar i el pla de
vacunació ha arribat tard. Les places d’emergència van evitar que més persones
arribessin al carrer, però malgrat això, la nit que vam sortir a enquestar el 22% de les
persones amb qui vam parlar havien començat a viure al ras durant la pandèmia.
Us imagineu haver de passar una nit al carrer? Doncs, de mitjana, les 367 persones
que hem entrevistat fa 2 anys i 4 mesos que no dormen a cap allotjament.
Ens cal un canvi de mirada i escoltar més les persones. Que 7 de cada 10 siguin
migrades ens confirma que haver migrat és un factor estructural de vulnerabilitat.
Que 6 de cada 10 expliquin que van començar a viure al carrer quan ja vivien a
Barcelona evidencia la necessitat de més prevenció. Que la meitat de les persones
entrevistades afirmi que van arribar a Barcelona cercant feina desmunta prejudicis.
Haver de viure sis mesos o més al carrer deteriora greument la situació de
la persona. No ho podem permetre. Obrir espais petits a tots els barris, on les
persones puguin descansar de dia i de nit, pot semblar un pedaç però alleugeria de
manera immediata la problemàtica i permetria treballar a llarg termini la prevenció,
l’accés a drets com l’habitatge, i implicar totes les administracions. Des d’Arrels estem
convençuts: si ho fem junts, és possible aconseguir #ningúdormintalcarrer.
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Metodologia
L’informe ‘Viure al carrer en temps de pandèmia. Una enquesta a les persones que
viuen al ras a Barcelona’ ofereix una mirada sobre la situació de les persones que viuen
al carrer a la capital catalana a partir de l’anàlisi de dades obtingudes durant la nit del 26 de
novembre de l’any 2020.

La principal font del document és una enquesta pròpia elaborada des d’Arrels Fundació i realitzada de manera presencial als carrers de Barcelona, entre les 20 h i les 24 h de la nit del 26 de novembre del 2020, en un context de toc de queda a causa de la pandèmia per la covid-19. L’objectiu
de l’enquesta és aprofundir en el coneixement de la problemàtica del sensellarisme, concretament
sobre la situació de les persones que viuen al ras a la ciutat de Barcelona. Aquest coneixement és
imprescindible per impulsar polítiques socials i recursos útils que s’adaptin a la seva realitat i que
s’enfoquin a aconseguir que ningú hagi de dormir al carrer.

Quines dades analitzem?
Analitzem les dades de les enquestes presencials realitzades a Barcelona la nit del 26 de novembre del 2020; en total, 367 persones que viuen al carrer han respost l’enquesta durant
aquesta nit. L’error mostral és de +/- 3,89% per al conjunt de la mostra.

Qui respon i qui no respon l’enquesta del cens?
Durant la realització de l’enquesta proposem respondre a totes les persones que veiem dormint
al carrer o que per la seva actitud o posat tenim la certesa que estan a punt de fer-ho. En total, els
voluntaris i voluntàries van localitzar 867 persones, de les quals 367 van ser entrevistades. De mitjana, les entrevistes tenen una duració d’uns 30 minuts. Els motius pels quals hi ha persones que
no han contestat són diversos:
• Hi ha persones que dormen profundament i a qui no despertem.
• Hi ha persones que no la poden respondre per barreres idiomàtiques.
• Hi ha persones que declinen respondre l’enquesta.

Enquesta 2020
Quan: Nit del 26 de novembre, entre les 20 h i les 24 h
Persones que dormen al ras: 377 persones responen les nostres preguntes (367 persones la nit del 26
de novembre i 10 persones més durant la mateixa setmana). La nit del 26 de novembre es localitzen 867
persones dormint a la intempèrie.
Voluntariat: Més de 750 persones.
Àrea: 63% de la superfície municipal de Barcelona, centrant-nos en la trama urbana.
Districtes: Visitem 58 barris, recorrent exhaustivament els districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Les Corts,
Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia; gairebé en la seva totalitat els districtes de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i
Sant Martí; i de manera parcial Sant Andreu i Sant Martí.
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Quina eina utilitzem?
L’eina que hem utilitzat és una enquesta elaborada des d’Arrels Fundació per conèixer la situació de les persones que viuen al carrer a Barcelona en època de pandèmia i per aprofundir en determinats temes. El qüestionari comprèn una sèrie de 27 de preguntes repartides
en quatre blocs:
• El primer bloc fa referència a la informació bàsica sobre la persona i la seva trajectòria de
sensellarisme.
• En el segon bloc de preguntes s’analitza la vivència de la pandèmia de la covid-19 i què ha passat amb les persones sense llar enquestades des de l’inici de l’estat d’alarma fins al moment de
l’enquesta.
• El tercer bloc de preguntes fa una aproximació del principal recorregut que han fet les persones entrevistades fins a arribar a viure al carrer a Barcelona, aprofundeix en els motius de la
seva estada a la capital catalana i vol identificar el tipus d’ajuda i atenció social que reben les
persones.
• L’últim bloc de l’enquesta se centra en la situació judicial i administrativa de les persones i
l’accés a drets.
I complementem l’anàlisi...
... amb 10 enquestes més fetes des del servei jurídic d’Arrels, durant la mateixa setmana del 26
de novembre, a altres 10 persones que viuen al carrer. Les preguntes realitzades en aquest cas
corresponen a les recollides específicament en el quart bloc de l’enquesta, per aprofundir en
la situació administrativa i judicial de les persones.
A tenir en compte!
Totes les respostes que es recullen es basen en l’opinió i autopercepció de les persones enquestades.

Una enquesta feta en context de pandèmia
Tant les 367 enquestes que es van realitzar la nit del 26 de novembre com les 10 enquestes específiques sobre la situació administrativa de les persones, es van fer en un context de pandèmia i
de toc de queda. Això va significar adaptar i avançar l’horari de la realització de les enquestes, fet
que ens va condicionar perquè no totes les persones que viuen al carrer estaven ubicades al seu
lloc de pernocta. Sabem també que hi havia persones que habitualment viuen al carrer allotjades
a recursos temporals d’emergència. Entenem que aquesta situació atípica va afectar la mostra.
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Rostres
Qui viu al carrer a Barcelona?
87% homes, 9% dones
i 4% altres identitats
(transgènere, s’identifiquen amb altres identitats
de gènere o no responen aquesta pregunta)

45

anys

Tenen 45 anys de mitjana

Set de cada deu persones
són migrades
Una persona de cada nou
fa més de 10 anys que viu al carrer

De mitjana, fa 3 anys i 9 mesos que viuen al carrer
a Barcelona. El 67% de la trajectòria de carrer
de les persones ha tingut lloc a Barcelona

Al juny del 2021 vam comptabilitzar 1.064 persones vivint a la intempèrie a
Barcelona. Uns mesos abans, al novembre del 2020, també vam sortir per
saber qui són les persones que viuen al ras i quina és la seva situació. Vam
parlar amb 367 persones. Les seves respostes apunten a causes estructurals i
a una cronificació de la situació que la pandèmia per la covid-19 ha agreujat.
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Entre els anys 2016 i 2019 hem realitzat quatre censos de persones que dormen al carrer a
Barcelona, entrevistant més de 1.400 persones que han volgut explicar qui són, des de quan
viuen al carrer i quines conseqüències té això en la seva vida. Aquests quatre censos segueixen una metodologia compartida a nivell internacional que serveix per mesurar el grau de
vulnerabilitat de les persones. El 2020 hem volgut ampliar la mirada i hem sortit a enquestar
les persones amb preguntes diferents per saber més detalls sobre la seva trajectòria de vida
al carrer, on vivien abans i perquè estan a Barcelona.
Quantes són? Al maig del 2020, quan tothom havia d’estar a casa en confinament estricte,
vam comptabilitzar 1.239 persones vivint als carrers de Barcelona. La xifra és similar a la de
l’any anterior però amb una diferència: en aquell moment, l’Ajuntament de la ciutat havia habilitat més de 600 places d’emergència per oferir protecció a persones sense llar. Aquestes
places van servir per donar aixopluc a persones que vivien al carrer i, sobretot, per evitar que
persones que vivien en allotjaments inestables arribessin a viure al carrer. Un any després, durant l’enquesta nocturna del 10 de juny del 2021, es van localitzar 1.064 persones dormint als
carrers de la ciutat.
Nombre de persones que viuen al carrer a Barcelona (2008-2021)

1.195

persones que
viuen al carrer

persones en assentaments

4.800

persones sense
llar a Barcelona

3.046

persones allotjades en
recursos públics i privats

Qui són?
De les 367 persones que hem entrevistat, el 87% són homes, tenen una mitjana d’edat de 45
anys i el 44% són extracomunitàries. El 22% ha començat a viure al carrer durant la pandèmia
i la meitat es troba en pitjor situació a causa de la covid-19. El motiu principal per venir a
Barcelona és buscar feina.

1.239

45

1.064

anys

1.026
956

941

1.064

735

892

El 87% són homes, el 9% són
dones i el 4% altres identitats

45 anys de mitjana

El 23% procedeixen de Catalunya o la resta de l’Estat, el 27%
són comunitàries i el 44% són
extracomunitàries

Fa 5 anys i 6 mesos de mitjana
que viuen al carrer

El 27% de les persones que han
viscut al carrer a Barcelona,
prèviament han viscut al carrer a altres municipis

El principal motiu per venir a
Barcelona és buscar feina

El 22% han començat a viure al
carrer durant la pandèmia

El 47% es troben en pitjor situació a causa de la pandèmia

El 47% han estat ateses per
serveis socials en els últims sis
mesos

838

658

2008
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2010

2011

2012
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

El sensellarisme de carrer és la punta de l’iceberg, la part més visible però no l’única1. A Barcelona hi ha més de 4.800 persones sense llar. D’aquestes, més de 3.000 dormen als recursos
públics i privats que hi ha a la capital catalana; la xifra representa més del doble que fa 12 anys.
També hi ha 735 persones que viuen en assentaments a la ciutat, segons dades de l’Ajuntament.
1. Segons la classificació europea ETHOS, promoguda per la xarxa Feantsa, quan parlem de sensellarisme s’inclouen diferents situacions: des de la població que dorm al carrer, a
la que pernocta en albergs, en habitatges de suport, institucions com presons, o aquella que està a punt de ser desnonada o viu en habitatges sobreocupats.
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Algunes de les persones que vam entrevistar feia pocs dies que vivien al carrer, altres van començar a viure-hi durant els mesos de pandèmia i moltíssimes altres ja vivien al ras i fa fins a
49 anys que pateixen aquesta situació. La persona més jove que vam entrevistar té 17 anys i
la més gran en té 76. Es tracta de 367 persones nascudes a 59 països diferents; de fet, set de
cada deu persones són migrades. Les causes estructurals que empenyen una persona a
viure al carrer són cada vegada més evidents.

Evolució de la mitjana d’edat segons el gènere (2020)
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11% mostra
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9% mostra
87% mostra
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Gènere de les persones que viuen al carrer a Barcelona (2020)
Homes

Dones

10

*Altres

0
Home

87%

9%

4%

2020
Dona

Rangs d’edat de les persones que viuen al carrer a Barcelona (2020)

24%

28%

23% 25%

18% 17%
13%
*Persones transgènere, que s’identifiquen amb altres identitats de gènere o que no responen.

Gènere i vulnerabilitat
Les dones i les persones que s’identifiquen amb altres gèneres representen un percentatge petit
en comparació amb els homes que viuen al carrer però, en canvi, acumulen més situacions de risc
i de vulnerabilitat. Així, el 63% de les dones enquestades han vist la seva situació més agreujada en
els últims mesos. Estan també més presents en altres situacions de sensellarisme més invisibles,
com viure en pisos sobreocupats, habitatges buits ocupats, centres d’acollida temporals, pensions, o a casa de familiars o amistats.

La mitjana d’edat de les persones que viuen al carrer a Barcelona és de 45 anys. Mentre
que els censos que vam fer entre els anys 2016 i 2019 apuntaven a una disminució de la mitjana
d’edat i l’increment de més persones joves, l’enquesta que hem fet al 2020 apunta cap a un augment de l’edat: de 41 a 45 anys, de mitjana. El 53% de les persones entrevistades tenen entre 36
i 55 anys, i un 17% i un 15% tenen entre 26 i 35 anys i entre 56 i 65 anys, respectivament. Segons
el gènere, l’edat mitjana dels homes augmenta fins a quatre anys més.

11%

15%

6%
2%

16-25

26-35

36-45

46-55
2019

56-65

5%

65

7% 5%

NC

2020

Ha baixat el nombre de joves al carrer?
La presència de joves en situació de carrer (de 16 a 25 anys) ha disminuït en l’últim anys a Barcelona en passar del 13% al 6% de les persones que vivien al ras, segons les dades de l’enquesta
que vam fer al novembre del 2020. Al centre obert d’Arrels, hem seguit orientant els joves durant
el 2020 i hem atès 78, enfront dels 106 del 2019. L’obertura durant la pandèmia d’un equipament
amb 40 places per a joves -primer ubicat a Montgat i traslladat des del maig del 2021 a Barcelonaha suposat una opció per a alguns d’ells. Recursos que també acompanyen joves sense llar, com
l’Hospital de Campanya de Santa Anna, afirmen que també hi ha joves que han buscat alternatives
d’infrahabitatge i altres que s’han desplaçat a altres municipis.
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7 de cada 10 persones que viuen al carrer a
Barcelona han nascut a altres països

Distribució segons gènere i país d’origen (2020)

5%

3%

4%

25%
47%

Com en els darrers anys, les persones migrades que viuen al carrer a Barcelona estan sobrerepresentades. A tota la ciutat, i segons dades del padró municipal, les persones migrades representen el 23%. En canvi, les persones que han nascut fora de l’Estat i que viuen al carrer a
Barcelona són el 71%.

44%
38%
23%

23%
26%

Evolució de les persones sense llar segons el país d’origen (2016-2020)

39%

Home

44%

37%
31%

35%

29%

27%

Catalunya/Estat espanyol

34%

27%

Dona

Total

Altres països comunitaris

Països extracomunitaris

NS/NC

Si ens fixem en la procedència de les persones i el seu gènere, destaca el fet que cinc de cada deu
homes són d’origen extracomunitari i que quatre de cada deu dones que viuen al carrer a Barcelona procedeixen de Catalunya i la resta de l’Estat.

24%
23%

2016
Catalunya/Estat espanyol

2019
Altres països comunitaris

Distribució segons edat i país d’origen (2020)

2020
50

PaÏsos extracomunitaris

45

41
44%

Haver migrat és un factor estructural de vulnerabilitat, especialment per a les persones de països extracomunitaris, que cada vegada estan més presents al carrer. En concret, el nombre de
persones procedents de països extracomunitaris ha passat en un any del 39% al 44%, el percentatge de persones de països comunitaris s’ha reduït del 35% al 27%, i les persones de Catalunya
i de la resta de l’Estat es mantenen en un percentatge estable del 23%.

23%

27%
5%

Catalunya/Estat espanyol

Altres països comunitaris
País origen

PaÏsos extracomunitaris

NS/NC

Edat mitjana

En aquest sentit, les persones nascudes a Catalunya i la resta de l’Estat tenen una mitjana d’edat
5 anys superior a la mitjana global i les persones migrades de països extracomunitaris són més
joves, amb 41 anys de mitjana.
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El 67% de la trajectòria de carrer de les
persones ha tingut lloc a Barcelona
El temps d’estada al carrer ha augmentat respecte els darrers anys, amb una mitjana de 5 anys
i 6 mesos en el cas dels homes i de 4 anys i 8 mesos pel que fa a les dones, mentre que el
2019 el promig era proper als tres anys i mig, amb poques diferències entre gènere. És un canvi
destacat, ja que hem trobat més gent gran i en una situació més cronificada, mentre que les
persones que porten menys de sis mesos al carrer han disminuït en l’últim any del 34% al 17%.

Si ens fixem en l’edat, destaca el grup de persones d’entre 46 i 55 anys, que és el que porta més
temps vivint al carrer (7 anys i 6 mesos) i també el que porta més temps vivint al ras a Barcelona
(5 anys i 4 mesos). Els joves de 16 a 25 anys ja han passat una mitjana de 2 anys i 11 mesos al carrer,
dels quals 2 anys i 6 mesos els han passat a Barcelona; és a dir, són la franja d’edat que ha passat
més temps de la seva trajectòria al carrer a la ciutat de Barcelona.
Temps al carrer per grups d’edat (2020)
RANGS D'EDAT

16 - 25 anys
26 - 35 anys

Evolució del temps d’estada al carrer (2016, 2019 i 2020)

2 anys i 11 mesos
3 anys i 2 mesos

36 - 45 anys
46 - 55 anys

29%
26%

13%

5 anys i 5 mesos

16%

14% 13%

14% 15% 15%

16% 16%

7 anys i 6 mesos

56 - 65 anys

18%

15%
10% 9%

9% 9%

12%

6 anys

+ 65 anys

4 anys i 11 mesos

5% 4%
3%
Menys d'1 mes

Més d'1 mes
i fins a 6 mesos

Més de 6 mesos
i fina a 1 any

Més d'1 any
fins a 2 anys

2016

2019

Més de 2 anys
i fins a 5 anys

Més de 5 anys
i fins a 10 anys

Més de 10 anys

2020

Temps al carrer a la ciutat de Barcelona per grups d’edat (2020)
RANGS D'EDAT

16 - 25 anys
26 - 35 anys

Una persona de cada deu fa més de 10 anys que viu al carrer, mentre que els anys 2016 i
2019 era una persona de cada nou. En aquest sentit, una persona de cada 15 fa entre 5 i 10 anys
que viu al carrer, molt per sobre dels anys anteriors, quan era una persona per cada 9 o 10.
Aquesta vegada hem preguntat també el temps que fa que les persones viuen al carrer a la ciutat
de Barcelona, diferenciant del temps que hagin pogut viure al ras en altres municipis. La mitjana és
de 3 anys i 9 mesos a la capital catalana. Això seria el 67% del temps total que fa que viuen al carrer.

36 - 45 anys

2 anys i 6 mesos
2 anys i 3 mesos
3 anys i 4 mesos

46 - 55 anys
56 - 65 anys
+ 65 anys

5 anys i 4 mesos
4 anys i 2 mesos
2 anys i 10 mesos

La mitjana de temps al carrer per gènere i temps a Barcelona indica que hi ha una major mobilitat
per part dels homes que de les dones; és a dir, que de mitjana les dones han passat el 85% de la
seva trajectòria a Barcelona (3 anys i 11 mesos) envers el 67% de la trajectòria dels homes (3 anys
i 9 mesos).
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Qui ha començat a viure al carrer des de l’inici de la covid-19?
Una cinquena part de les persones que viuen al ras a Barcelona, el 22% del total, ha començat a
viure al carrer en el context de la pandèmia de la covid-19 i, de mitjana, fa 4 mesos que estan en
aquesta situació. De mitjana, els homes suposen el 88% del total i tenen 42 anys, i les dones representen el 7% i tenen 46 anys. Segons la procedència, 8 de cada 10 persones són migrades, i un 55%
vénen de països extracomunitaris.
Sempre que sortim al carrer a fer enquestes coneixem persones que fa poc temps que hi viuen
(l’any 2019, un 34% de les persones feia menys de sis mesos); aquest fet posa de manifest que hi ha
mancances al sistema de prevenció i protecció social. En el context de pandèmia, tot i la crida al
confinament obligatori, aquesta obligatorietat no ha estat possible per a tothom i hi ha moltes persones que han perdut casa seva, sumant-se a les persones que ja es trobaven en situació de
carrer.

Qui ha començat a viure al carrer a Barcelona des de l’inici de la covid-19

88% homes
7% dones
5% altres identitats
o NS/NC

8 de cada 10
són persones
migrades

45

anys

4

43 anys de mitjana:
46 anys les dones
42 anys els homes

De mitjana,
porten 4 mesos
vivint al carrer
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Trajectòries
D’on vénen i per què han arribat a
Barcelona les persones que viuen al
carrer?
Buscar feina és el principal motiu per venir a Barcelona
El 61% de les persones que viuen al ras a Barcelona
s’han quedat al carrer després d’arribar a la ciutat
Un 26% de les persones que provenen d’un altre municipi
vivien al carrer just abans d’arribar a Barcelona
De mitjana, fa dos anys i quatre mesos que no dormen a
cap allotjament

BCN

El 32% afirmen que el darrer lloc on han tingut una llar
estable és a Barcelona

Per saber més sobre les trajectòries de les persones entrevistades, hem
preguntat on vivien abans, quin va ser el municipi on van tenir l’últim
allotjament estable, si han viscut al carrer prèviament en altres ciutats i
pobles, i si han començat a viure al carrer a la ciutat de Barcelona.
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Com passa a moltes grans ciutats, a Barcelona viuen persones que han nascut a la capital catalana i moltes altres que en algun moment de la seva vida van migrar i van arribar buscant
oportunitats de millora. Amb les persones que viuen al carrer, aixo també passa.
El 13% de les persones que viuen al ras a Barcelona ens ha explicat que sempre ha viscut a la
ciutat (amb allotjament o sense) mentre que la majoria ha viscut a altres municipis catalans, de
la resta de l’Estat o d’altres països.

Motius per venir a la ciutat de Barcelona (2020)

Barcelona

Estudiar/Formar

22%

Un municipi de la resta de l’Estat espanyol

34%

Un municipi de fora de l’Estat espanyol
NS/NC

Accedir a atenció social o ajudes socials

20%

Un municipi de Catalunya

11%

25%
10%
18%

Retrobar-me amb familiars i amics

Fer turisme

13%

37%

Tenir més qualitat de vida

Buscar seguretat

On vivien les persones entrevistades abans de viure a Barcelona? (2020)

49%

Buscar feina

Tenir anonimat
Teixit associatiu
NS/NC

12%
10%
3%
3%
3%
9%
2%
5%
2%
2%
1%
1%
0%
81%
10%
30%

Altres

21%

1 de cada 4 dones ha viscut sempre a Barcelona
El 25% de les dones entrevistades i que viuen al carrer ha viscut sempre a Barcelona. Això representa el doble que els homes (12%) i ens indica que hi ha més mobilitat per part dels homes. En
aquest sentit, 4 de cada 10 dones ens han explicat que Barcelona és el darrer lloc on han tingut una
llar estable.

Buscar feina és el principal motiu per venir
a la ciutat de Barcelona
Enguany, ens hem volgut preguntar què ha motivat les persones que hem entrevistat a venir a
Barcelona. El 49% de les persones que no han viscut sempre a la ciutat de Barcelona destaquen
que vénen per buscar feina. També apareixen com a principals motius tenir més qualitat
de vida (25%) i retrobar-se amb familiars o amics (18%). Poder accedir a ajudes o a atenció
social no es veu com un motiu rellevant en aquest apartat.

Incidència total

Primer motiu

Buscar feina és el principal motiu que escullen per venir a Barcelona, tant per gènere, origen
com per franges d’edat. Així ho diuen el 38% dels homes i 33% de les dones. El 33% de les persones nascudes fora de l’Estat espanyol en un país comunitari i el 43% d’un país extracomunitari
també vénen amb la prioritat de buscar feina, mentre el 24% de les persones de Catalunya i
l’Estat ho tenen en primer lloc coincidint amb un altre motiu: retrobar-se amb familiars i amistats.
El fet de buscar feina és també el primer motiu entre els joves de 16 a 25 anys (68%) i de 26 a 35
anys (41%). Només les persones de més de 65 anys situen en primer lloc augmentar la qualitat
de vida.
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Principals motius per venir a Barcelona, segons el gènere (2020)

Un 5% procedeix de l’àrea metropolitana
38%

Buscar feina

33%
10%

Retrobar-me amb familiars i amics
Tenir més qualitat de vida
Home

24%
11%
5%

De les 367 persones sense llar entrevistades durant la nit de l’enquesta, només un 5% ens han explicat que l’últim municipi on vivien abans d’arribar a Barcelona pertany a l’àrea metropolitana. Les
ciutats més representades són Santa Coloma de Gramenet i L’Hospitalet de Llobregat. La majoria
d’aquestes persones van començar a viure al carrer quan vivien ja a la capital catalana i només tres
persones vivien al ras prèviament.

Dona

Persones que viuen al carrer a Barcelona procedents de la resta de Catalunya (2020)
PROVÍNCIA

Han vingut a Barcelona per decisió pròpia?
Quatre de cada deu persones que arriben a Barcelona ho fan per decisió pròpia, mentre que dues
de cada deu vénen per recomanació d’altres persones, sobretot amistats i familiars. En tercer lloc
i amb diferència trobem que només un 1% han vingut per recomanació dels serveis socials del
seu municipi.
Si ens fixem en les diferències per gènere, prendre la decisió d’anar a viure a Barcelona per iniciativa pròpia és més comú entre els homes (47%) que entre les dones (29%), mentre que elles tenen
més en compte l’opinió de familiars (24%) que ells (8%). D’altra banda, destaca el fet que el 42%
no es va informar sobre la ciutat abans de venir a Barcelona i un 27% sí que ho va fer per diferents
fonts, sobretot per familiars i amics.

De quins municipis catalans vénen les
persones que arriben a Barcelona?
Com comentàvem, tres de cada quatre persones vivien en un altre lloc just abans d’arribar a la
capital catalana i, com veurem més endavant, la majoria d’aquestes persones tenien un allotjament i encara no vivien al carrer.
En concret, el 20% de persones que han vingut a Barcelona procedeixen d’altres municipis de
Catalunya i, de totes aquestes, gairebé un 60% han viscut prèviament a la demarcació de Barcelona: de l’àrea metropolitana han arribat un 27% de les persones i de la resta de la província
provenen un 31%. Si ens fixem en els municipis en concret, la ciutat més destacada del conjunt
de Catalunya és Lleida, amb un 15%.

58%

Barcelona
Àrea metropolitana 27%
Resta de la província 31%

19%

Lleida

9%

Girona
Tarragona
NS/NC

8%
5%

Dins del 22% de les persones que han vingut d’un altre municipi de l’Estat espanyol, una quarta
part correspon a la Comunitat Valenciana i una altra quarta part a Andalusia. En menor mesura,
també procedeixen de Madrid (11%), País Basc (6%) i les Illes Canàries (5%).
Pel que fa al 34% de les persones que han arribat des d’un altre municipi de la resta del món, cal
destacar que el 61% corresponen a localitats de l’Europa comunitària, sobretot de França (16%),
Romania (15%) i Itàlia (9%).
Aquestes persones que vénen d’altres municipis, ja sigui de Catalunya (20%), l’Estat espanyol (22%)
o la resta del món (34%), tenien situacions molt diverses quan vivien en aquests municipis: des de
viure en una llar, en condicions d’infrahabitatge o al carrer. Tot i això, la majoria (61%) tenia un
allotjament i ha estat a Barcelona on per primera vegada han hagut de viure al carrer.
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On han tingut la seva última llar estable?
Una de les preguntes que vam formular a les persones que vivien al carrer la nit de l’enquesta
és quin era l’últim municipi on havien viscut en un habitatge estable. De les 367 persones entrevistades, el 32% responen que l’han tingut a Barcelona i un 42% a altres municipis.
El 8% ha tingut una llar per última vegada a altres comunitats autònomes i el 20% a altres països. Un 2% de les persones no ha tingut mai una llar i un 23% no ha arribat a respondre o no ha
sabut.
On han tingut una llar estable per últim cop? (2020)
A la ciutat de Barcelona

32%

Un altre municipi de fora de l’Estat espanyol

20%

Un altre municipi de Catalunya

14%

Un altre municipi de la resta de l’Estat espanyol
Mai he viscut en un habitatge estable

8%
2%

NS/NC

23%

De les persones entrevistades que afirmen haver tingut l’últim allotjament estable a Catalunya,
més del 62% han tingut la seva última llar a la província de Barcelona, especialment a la ciutat
de Barcelona (32% del total) i també a Santa Coloma de Gramenet (11%) i Sant Feliu de Llobregat
(6%). En menor mesura, destaca la resta de l’àrea metropolitana, com Badalona, L’Hospitalet de
Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Cugat i Viladecans.
On han tingut una llar estable per últim cop a Catalunya?
PROVÍNCIA

62%

Barcelona

15%

Lleida
Girona

6%
13%

Tarragona
NS/NC

4%
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On han tingut l’última llar estable els homes i les dones? (2020)
41%

A la ciutat de Barcelona

31%
3%

Un altre municipi de Catalunya

A la ciutat de Barcelona

24%

16%
13%

Un altre municipi de la resta de l’Estat espanyol

8%

Un altre municipi de Catalunya

10%

22%
20%

Un altre municipi de fora de l’Estat espanyol

3%

Mai he viscut en un habitatge estable

Un altre municipi de la resta de l’Estat espanyol

6%
6%

3%
19%

NS/NC

Home

On han tingut l’última llar, segons el país d’origen?

22%

Un altre municipi de fora de l’Estat espanyol

Dona
Mai he viscut en un habitatge estable

Per gènere, fins al 41% de les dones ens expliquen que és a Barcelona mateix el darrer lloc on
han tingut una llar estable. El 22% i el 13% de les dones diuen que l’últim allotjament estable que
van tenir s’ubicava fora d’Espanya o en un altre municipi de l’Estat, respectivament. Només un
3% ha viscut en un habitatge estable en altres municipis de Catalunya.

32%

19%
16%
16%

2%
20%

34%

3%
1%
3%

NS/NC

Catalunya/Estat espanyol

43%

Altres països comunitaris

16%

24%
23%
Països extracomunitaris

En aquest sentit, i si ens fixem en les edats, destaca el fet que el 9% dels joves d’entre 16 i 25 anys
entrevistats no han viscut mai en un habitatge estable.
També trobem algunes diferències entre les persones entrevistades sobre on han tingut l’última
llar estable en funció del seu país d’origen. Així, el 43% de les persones de Catalunya i la resta de
l’Estat l’han tinguda a la ciutat de Barcelona. Un terç de les persones d’altres països comunitaris
l’han tinguda a altres municipis de fora de l’Estat espanyol (34%).
En el cas de les persones extracomunitàries, un terç contesten que l’última vegada que va dormir en un allotjament estable va ser a Barcelona.

Migrar és un factor de risc
Set de cada deu persones que viuen al carrer a Barcelona han nascut fora de l’Estat espanyol.
Al conjunt de la ciutat, en canvi, i segons dades del Padró municipal, representen el 27% de la població; és a dir: les persones migrades que viuen al ras a la capital catalana es troben sobrerepresentades.

Diem que les persones migrades tenen més factors estructurals de risc perquè es veuen condicionades per la llei d’estrangeria, i de vulnerabilitat perquè sovint tenen menys xarxa de suport a
nivell familiar i d’amistats, així com més dificultats per obtenir ajudes econòmiques i socials, entre
d’altres. En el cas de les persones sense llar migrades que hem entrevistat, també són les persones
que tenen menys accés a un allotjament estable al conjunt de l’Estat espanyol: el 40% de les comunitàries i el 54% de les extracomunitàries, enfront del 78% de les de nacionalitat espanyola.
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La majoria de les persones comença a viure
al carrer a la ciutat de Barcelona

2 anys i 4 mesos de mitjana sense dormir en
cap tipus d’allotjament

De totes les persones entrevistades que provenen d’un altre municipi, el 26% ens ha explicat
que vivien al carrer just abans d’arribar a la ciutat de Barcelona. Un 61%, en canvi, diu que va
començar a viure a la intempèrie quan ja vivia a la capital catalana i que, abans d’arribar-hi, tenia algun tipus d’allotjament.

Les persones que hem entrevistat ens expliquen que de mitjana fa 2 anys i 4 mesos que no dormen en cap tipus d’allotjament, ja sigui un alberg, una pensió, un habitatge ocupat o casa de familiars i amics. És a dir, fa tot aquest temps que dormen al carrer de manera continuada.

Trobem persones que s’han mogut entre municipis; que han arribat a Barcelona, han marxat i
han tornat. De les 367 persones entrevistades, però, el 51% no ha viscut al carrer a cap altre municipi que no sigui Barcelona.
Si ho detallem segons la procedència, s’observa que el 33% de les persones que vénen d’un altre municipi de l’Estat ja vivien al carrer abans de venir a Barcelona, que el 24% de les persones
han arribat de municipis de Catalunya i que un 22% de les persones vivien prèviament a municipis de la resta del món, on també vivien al ras.
On vivien al carrer abans de venir a Barcelona? (2020)
Municipi de Catalunya
Si
No
NS/NC

Si
No
NS/NC

24%

Municipi fora de l’Estat espanyol
Si
No
NS/NC

13%
33%

Mitjana global

18%

60%

3 anys i 2 mesos

16%

A Barcelona i altres municipis de l'Estat

NS/NC

2 anys i 3 mesos

51%

A Barcelona i altres municipis catalans

A Barcelona i altres municipis de fora d'Espanya

Home
Dona

En quins municipis han viscut al carrer les persones entrevistades? (2020)
A la ciutat de Barcelona

2 anys i 4 mesos

22%

55%

68%

Les dones fa més temps que no dormen en algun tipus d’allotjament, amb un total de tres anys
i dos mesos. Això significa quasi un any més que els homes i posa de manifest que tenen una
situació més cronificada.
Quant temps fa que no dormen en algun tipus d’allotjament?

Municipi resta de l’Estat espanyol

8%

Aquesta xifra estaria relacionada amb la manca de places d’allotjament per a persones sense
llar, la necessitat de recursos que responguin a la varietat de situacions de les persones i a la
insuficient prevenció. En el cas dels allotjaments temporals per la covid-19, per exemple, i com
explicarem més endavant en aquest informe, només l’11% de les persones sense llar han tingut
accés.

10%
1%
21%

Destaca el fet que la meitat de les persones (51%) només ha viscut al carrer a la ciutat
de Barcelona i que un 27% ho ha fet alguna vegada a alguna altra població, que no necessàriament ha estat el darrer municipi on han viscut. Un 21% NS/NC.
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Quan va ser l’última vegada que van dormir en un allotjament? (2020)
28%
26%
18%
16%

16%

16% 16% 16%

16%
11%

6%

8%
2%

Menys de dues
setmanes

13%

11%
8%

6%

9%

7%

2%

Menys d’un
mes

18%

6%

5%

7%

9%

7%

0%
Menys d’un
mes i fins a
6 mesos

Més de 6 mesos
i fins a 1 any

Home

Més d’1 any
i fins a 2 anys

Dona

Més de 2 anys
i fins a 5 anys

Més de 5 anys
i fins a 10 anys

Més de 10 anys

NS/NC

Total

Per edat, com més gran és la persona, més temps fa que no viu a cap tipus d’allotjament, tot
i que els joves de 16 a 25 anys ja fa un any i cinc mesos de mitjana que tampoc trepitgen cap
allotjament per dormir.

En quin tipus d’allotjament han dormit per darrera vegada les persones
entrevistades?
Els allotjaments en què han dormit per darrera vegada les persones entrevistades són molt diversos, com un habitatge de lloguer o de propietat (20%), un alberg (14%), un habitatge ocupat (10%),
casa de familiars o amics (8%), hostal, pensió o hotel (5%) o habitatge amb serveis de suport o tutelat (4%). En la seva majoria, es tracta d’allotjament inestable.
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Drets
Com afecta la situació jurídicoadministrativa en l’accés als drets?
El 47% de les persones que viuen al carrer estan
empadronades
El 27% de les persones comunitàries entrevistades
tenen el certificat de ciutadania de la UE
L’11% de les persones extracomunitàries tenen
permís de treball i residència

El 17% han rebut alguna sanció per estar al carrer
durant l’estat d’alarma i el confinament
El 22% de les dones ha posat alguna
denúncia en els últims 12 mesos
Tenir en ordre la documentació personal com el passaport, el carnet
d’identitat, el certificat de ciutadania de la Unió Europea o el permís de
residència és essencial per empadronar-se, tenir assistència sanitària, obrir un
compte bancari, accedir a prestacions, etc. En el cas de les persones migrades
que viuen al carrer - i que representen el 70% - és més complicat.
Les dades d’aquest capítol corresponen a les 367 entrevistes fetes durant la nit de l’enquesta, més altres 10
entrevistes realitzades per l’equip jurídic d’Arrels durant la mateixa setmana.
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Tenir una situació administrativa estable és fonamental per accedir a drets universals
però quan una persona viu al carrer aquesta situació és més complicada d’aconseguir
i aquests drets es veuen vulnerats. La documentació que es necessita depèn de quin és el país
d’origen, així, una persona de nacionalitat espanyola ha de tenir DNI, una comunitària ha de tenir
un certificat de ciutadania de la UE i una extracomunitària necessita un permís de residència per
viure a l’Estat espanyol. En els dos últims casos, a més, han d’acreditar que tenen mitjans econòmics suficients per viure, és a dir, que tenen prou diners per estar a l’Estat espanyol de forma folgada, una circumstància que no es dona entre les persones que viuen al ras.

Situació administrativa de persones comunitàries (2020)

Nacionalitat de l’Europa comunitària
(excepte espanyola)

Home

Dona

Tens certificat de la UE?

39%

No
NS/NC
Sí

Què necessiten les persones migrades per accedir a drets?

Gènere

34%

28%

18%

38%

18%
34%

64%

27%
Si

No

NS/NC

+
Certificat de ciutadania de la UE
o permís de residència

Acreditar diners suficients
per viure

Recordem que de les 367 persones entrevistades, un 25% tenen nacionalitat espanyola, un 28%
d’altres països de l’Europa comunitària, un 44% de països extracomunitaris i un 2% NS/NC. A més,
en aquest capítol hem inclòs 10 entrevistes fetes des del servei jurídic d’Arrels. Les dades que s’ofereixen en aquest capítol, doncs, es basen en les respostes d’un total de 377 persones que viuen al
carrer.

Només un 27% de les persones comunitàries
tenen certificat de la UE

Per què la majoria no poden aconseguir el certificat de ciutadania de la
UE?
Per tenir el certificat de ciutadania de la UE o l’anomenada targeta verda calen tres requisits:
- acreditar que la persona pertany a un país de l’espai europeu Schengen, que permet la lliure circulació al territori;
- demostrar que té mitjans de vida propis i estables
- i acreditar que disposa d’una assegurança de salut.
Aquests requisits deixen fora la majoria de persones en situació de carrer i, per tant, les exclouen de poder accedir a prestacions i atenció social.
En el cas de les persones que viuen als recursos d’Arrels, per exemple, l’entitat pot emetre un informe conforme Arrels es fa càrrec de les despreses i que, en cas que necessiti medicació o cobertura
sanitària, també donarà resposta. Així, el fet de tenir un acompanyament social ajuda la persona a
aconseguir el certificat de ciutadania de la UE i a no quedar-se fora d’aquest circuit.

En el cas de les persones d’un país comunitari, l’Estat espanyol exigeix que s’inscriguin en el Registre Central d’Estrangers. A partir d’aquesta inscripció s’expedeix un certificat de ciutadania de
la UE, també conegut com targeta verda. Sense aquest document, no s’atorguen permisos de
residència o de treball ni és possible accedir a les prestacions bàsiques, com ara un Ingrés Mínim
Vital o una Renda Garantida de Ciutadania (RGC).
Segons les respostes de l’enquesta, només un 27% de les persones sense llar amb nacionalitats
de la UE tenen aquest certificat de la UE, mentre que el 39% no la tenen i un 34% NS/NC. En la
segmentació per gènere, de nou les dones presenten una situació de major vulnerabilitat, ja que
només el 18% tenen el certificat de ciutadania de la Unió Europea.
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Únicament l’11% de persones
extracomunitàries tenen permís de treball i
residència

Situació administrativa de persones extracomunitàries (2020)
Nacionalitat extracomunitària

Existeixen també permisos únicament per residir, si es disposa de molts ingressos o bé si es
produeixen circumstàncies excepcionals. En el cas de les persones sense llar, poden obtenir
una autorització per aquestes circumstàncies quan presenten una malaltia sobrevinguda que
requereixi atenció sanitària especialitzada i no la pugui tenir al seu país d’origen.
Tenir el permís vigent et permet accedir a tot el ventall de serveis socials, com una prestació
econòmica o la possibilitat d’accedir a habitatge social, mentre que sense el permís l’accés es
redueix a serveis molt bàsics, com l’alimentació. A més, el permís de residència s’ha de renovar
de forma periòdica i, si la persona viu al carrer, és complicat que renovi la documentació per la
dificultat del tràmit. Les tres primeres renovacions es fan cada any i la quarta, quan la persona ja
fa 5 anys que té el permís, dona dret a residència permanent.
De totes les persones que hem entrevistat, el 44% són homes i dones amb nacionalitat d’un país
extracomunitari. D’aquestes, destaca que només el 17% tenen permís de residència i l’11%
tenen permís de treball i residència. El 45% no té cap dels dos, el 9% els té caducats i un
29% NS/NC.
De les persones que no tenen permisos o estan caducats, el 19% ens expliquen que els estan
tramitant, i de les persones que tenen només el permís de residència, el 25% estan a l’espera
d’obtenir el de treball.

Home

Tens permís de residència i/o de treball?
Permisos caducats

La situació administrativa de les persones extracomunitàries es regeix segons la llei d’estrangeria. Necessiten un permís de residència i de treball per poder viure a l’Estat espanyol, però
les persones que viuen al carrer tenen grans dificultats per trobar feina. D’aquesta manera,
les opcions que té una persona que viu al carrer per regularitzar la seva situació en
territori espanyol és limitada.

Gènere

6%

9%
45%

No en tinc cap dels dos

Si, els dos permisos

11% 9%

27%

29%
46%

14%

14%

43%

29%

NS/NC
Si, permís de residència

Dona

6%
11%

No en tinc cap dels dos

Permisos caducats

Si, permís de residència

Si, el dos permisos
NS/NC

El 7% de les persones són sol·licitants d’asil
El 7% de les persones entrevistades són sol·licitants d’asil en l’Estat espanyol o en un altre país.
La majoria són homes d’entre 16 i 25 anys i fa entre 1 i 6 mesos que viuen al ras a la ciutat de
Barcelona.
Cal tenir present que a l’inici de la pandèmia, i durant mesos, les fronteres es van tancar.
Per tant, les persones susceptibles de sol·licitar protecció internacional no van entrar a l’Estat
espanyol en aquest temps. En principi, quan una persona arriba i demana asil, s’accepta la sol·licitud i entra en una fase d’acollida en què es proporciona un allotjament i una ajuda econòmica
mentre dura la instrucció de l’expedient. Segons dades del 2019 facilitades per la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), l’Estat espanyol només va oferir protecció al 5% de les persones sol·licitants, molt per sota del 30% de la mitjana europea.
Si aquesta protecció i sol·licitud d’asil es denega, la persona es queda fora del sistema d’acollida,
sense opció a un suport per a un allotjament i sense ajuda econòmica, de manera que augmenten les possibilitats de quedar-se al carrer.
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La meitat de les persones sense llar estan
empadronades
Estar empadronat és imprescindible per accedir tant al sistema de protecció social (serveis
socials i prestacions econòmiques), com a la targeta sanitària o a un allotjament, però només
el 47% de les persones entrevistades estan empadronades, davant un 31% que no ho està i un
18% NS/NC.
Si ens fixem en el grup de les persones empadronades, la majoria (66%) ho estan a la ciutat de
Barcelona, un 3% a altres municipis de l’àrea metropolitana. Sobre el total, un 32% de les persones sense llar estan empadronades a Barcelona.
Les persones empadronades, a quin municipi ho estan? (2020)

Altres municipis

NS/NC
Total

15%

Desconec què és l’empadronament
El municipi no em vol empadronar, m’ho ha denegat

3%
45%

No disposo de documentació

No ho trobo necessari

8%
28%

NS/NC

Per edat, les persones més joves són les que menys s’empadronen i també les que menys disposen de la documentació que es requereix. En canvi, entre els 26 i els 65 anys, el percentatge
de persones empadronades augmenta progressivament.
L’empadronament, segons l’edat (2020)

66%

Barcelona
Municipis AMB

Motius per no estar empadronat (2020)

100%

3%
13%

80%

18%

60%
100%

40%
20%

Empadronar-se és un dret i una obligació com a ciutadans i ciutadanes d’un municipi. Per empadronar-se cal un document d’identificació o bé una fotocòpia d’un document d’identificació. Si
una persona no té un domicili físic, pot posar el nom d’una plaça, carrer, un bosc o altre lloc on
estigui. Llavors, els serveis socials del municipi comproven físicament que la informació és correcta i, en el cas de la ciutat de Barcelona, a l’hora de fer l’empadronament, posen com a domicili
un centre de serveis socials de Barcelona. No tots els Ajuntaments, però, ho faciliten a la pràctica.

0%
16-25 anys

26-35 anys

36-45 anys
Sí

No

46-55 anys

56-65 anys

+ 65 anys

NS/NC

Pel que fa al 31% de les persones que no estan empadronades, la meitat (45%) afirma que no
disposen de la documentació, un percentatge que arriba al 64% en el cas dels joves. En tractar-se de persones en situació de carrer, és freqüent que els hagin robat el passaport, que l’hagin
perdut o que el tinguin caducat. Un 15% desconeixen què és l’empadronament, un 8% no ho
troben necessari, a un 3% se’ls ha denegat i un 28% NS/NC.
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Un 17% han rebut sancions per estar al
carrer des de l’inici de l’estat d’alarma

El 12% ha interposat alguna denúncia el
darrer any

Un 17% de les persones sense llar que hem entrevistat afirmen haver rebut alguna sanció per
estar al carrer des de l’inici de l’estat d’alarma el 14 de març del 2020 perquè no complien el
confinament obligatori. Proporcionalment, hi ha més dones multades (22%) que homes (16%) i
hi ha més sancions entre les persones nascudes a l’Estat espanyol (22%) que a altres països de
la UE (13%) i extracomunitaris (17%).

Haver de viure al carrer significa per a la persona estar exposada a patir situacions de violència
física o verbal i, també en ocasions, a exercir aquest tipus de violència sobre altres persones que
pateixen situacions de vulnerabilitat. El 20% de les persones sense llar entrevistades afirmen que
han rebut alguna denúncia en els darrers 12 mesos, sobretot per robatoris i per agressions. Més
homes (20%) que dones (13%) diuen que han estat denunciats, i les persones nascudes a l’Estat
espanyol són les que han rebut més denúncies (23%).

Sancions des de l’inici de l’estat d’alarma (2020)

Si
No
NS/NC

17%

En el 12% dels casos ens expliquen que han posat alguna denúncia el darrer any per haver estat
víctimes de situacions conflictives. Aquí és més freqüent que denunciïn les dones (22%) que els
homes (12%). En el cas de les dones, a la violència que es pot patir pel fet de viure al carrer s’afegeix el component de la violència de gènere i d’agressió sexual.

14%
69%

No denuncien per falta de confiança en el sistema
La tendència entre les persones sense llar és la de no denunciar per falta de credibilitat en el sistema judicial, per la dificultat d’identificar la persona agressora o perquè tenen interioritzat i veuen
com a una cosa normal que viure al carrer comporta rebre insults, amenaces i agressions.

Què ha passat amb les sancions?
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra van sancionar persones que vivien al carrer per incomplir l’ordre del confinament durant l’estat d’alarma. Posteriorment, l’Ajuntament de Barcelona es va
comprometre amb les entitats que si detectaven aquest tipus de multes i se les feien arribar, les
multes no continuarien el procés sancionador per part de la Guàrdia Urbana. A Arrels, hem tingut
coneixement de 24 sancions de l’Ajuntament i 12 dels Mossos i, ara per ara, no s’ha arribat a executar cap sanció en aquests casos en què l’entitat fa de mediadora.
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Persones que han interposat una denúncia l’últim any (2020)

Si
No
NS/NC

12%
18%
70%

El fet de viure al carrer comporta molts moments de risc i violència, que no sempre
es denuncien. Solen ser amenaces verbals o contra la integritat física o bé robatoris d’objectes
personals. Es tracta de delictes que es cometen per part de persones que tenen una llar però
a vegades també per part d’altres persones que viuen al carrer i que també pateixen situacions
de vulnerabilitat.
Un 14% ha hagut d’assistir a un judici en el darrer any, i gairebé 3 de cada 4 hi han anat en el rol
de persones denunciades. Un 12% ha hagut de complir alguna pena judicial, ja sigui una multa
o anar a la presó.
Tant l’assistència a un judici com el compliment d’una pena és més elevat entre els homes que
les dones. Així, pel que fa a l’assistència a judici, parlem d’un 15% d’homes i un 3% de dones, i en
el compliment de pena judicial, d’un 13% i un 6%, respectivament.
Assistència a un judici durant l’últim any (2020)

Si
No
NS/NC

14%
19%
67%
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Covid-19 i atenció social
Com ha afectat la pandèmia a les persones
que viuen al carrer?
El 22% de les persones ha començat a viure al
carrer durant la pandèmia
El 47% de les persones que viuen al carrer ha
agreujat la seva situació
Un 11% ha accedit als equipaments d’emergència
de l’Ajuntament de Barcelona

Al 34% de les persones els han fet una prova PCR

El 47% han rebut atenció social en els darrers
sis mesos
La pandèmia de la covid-19 ha fet empitjorar la situació de les persones que
viuen al carrer, com ho afirmen el 47% de les persones enquestades. Més
del 80% no han accedit a les places d’emergència municipals habilitades per
la pandèmia i només un 34% de les persones diuen que se’ls han fet proves
PCR, malgrat tractar-se d’un col·lectiu de risc. Destaca el fet que el 22% de
les persones enquestades no havia viscut mai al carrer prèviament a l’inici
de la pandèmia.
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De les 367 persones enquestades la nit del 26 de novembre, 82 han començat a viure al carrer
des del març del 2020, el que suposa un 22% del total. El percentatge de persones que es troben per primera vegada en aquesta situació no és superior al d’anys anteriors; per exemple, el
2019, un 34% de les persones feia menys de sis mesos que vivia al carrer. Cada any, aquestes dades mostren que el sistema de protecció social té escletxes i que les mesures de prevenció
no eviten que més persones comencin a viure al ras. En el context de pandèmia, el sistema de
protecció ha seguit fallant tot i la crida al confinament i a les mesures de prevenció que es van
aplicar per part de les administracions: hi ha moltes persones que han perdut casa seva i s’han
sumat a les que ja es trobaven en aquesta situació de carrer.
Viure al carrer durant la pandèmia ha posat en evidència el poc ús que s’ha fet dels espais d’allotjament d’emergència i que ni hi ha hagut pla de cribatge ni s’ha prioritzat un pla de vacunació
per a la població sense llar. A més de la manca d’habitatge, les persones que dormen al ras afirmen que tenen especial dificultat per trobar menjar calent, tramitar documentació i trobar un
lloc on descansar durant el dia, tal com han explicat prop de la meitat dels enquestats.

Només l’11% s’ha pogut allotjar als
equipaments temporals
No tenir cobertes les necessitats bàsiques està vinculat al grau de vulnerabilitat de les persones.
Les persones amb una vulnerabilitat alta són les que menys percepció tenen de cobrir les necessitats bàsiques, en totes les edicions del cens, aproximadament quatre de cada
deu no les cobreixen.
Per a les persones amb vulnerabilitat mitjana i baixa hi ha un increment de les que no poden
cobrir les necessitats bàsiques. En el cas de les de baixa, veiem un creixement progressiu del
3% el 2016 al 13% el 2019 i, en el cas de les de mitjana, ha disminuït del 22% a l’11% entre els anys
2016 i 2018 i, actualment, fins al 27% de les persones no poden cobrir aquestes necessitats.

S’han allotjat les persones que viuen al carrer als equipaments temporals oberts durant la
pandèmia? (2020)

6%
11%

S’han allotjat als equipaments per la covid-19
No s’hi han allotjat
NS/NC

83%

Les persones que expliquen que sí que hi van accedir van estar, de mitjana, gairebé dos mesos:
un 37% d’elles a la Fira de Barcelona i la resta a altres espais.
Proporcionalment han tingut més accés als allotjaments les dones que els homes (un 19% de les
dones i un 9% dels homes); i les persones nascudes a l’Estat espanyol també hi han pernoctat
en major mesura que les migrades (afirmen haver-hi accedit el 15% de les persones nascudes
a l’Estat espanyol, un 10% de les de països comunitaris i un 9% de països extracomunitaris). De
mitjana, fa 4 anys i 10 mesos que viuen al carrer.
Accés als equipaments temporals d’emergència, segons el gènere (2020)
SÍ

9%

NO

86%

NS/NC

19%

SÍ

78%

NO

5%

3%

NS/NC

Home

Dona
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Accés als equipaments temporals d’emergència, segons la procedència (2020)

SÍ

15%

SÍ

9%

SÍ

10%

SÍ

Quines accions són més complicades per a les persones que viuen al carrer en el context de
pandèmia? (2020)

16%

Aconseguir diners
Alimentar-me calent
Fer gestió/tràmits de documentació
Lloc on descansar durant el dia

NO

81%

NO

89%

NO

83%

NO

63%

Contactar amb el teu referent social
Accedir a un servei de rober
Accedir a serveis d'higiene

NS/NC

3%

Catalunya/Estat espanyol

NS/NC

2%

Altres
països comunitaris

NS/NC

7%

NS/NC

Països extracomunitaris

21%

Accedir a internet
Anar al lavabo

NS/NC

Tenir roba d'abric
Alimentar-me
Carregar mòbil/dispositius

La meitat de les persones que viuen al
carrer ha empitjorat la seva situació
El 47% de les persones que viuen al carrer a Barcelona han vist agreujada la seva situació per la
covid-19 i les dones han estat especialment afectades: més d’un 60% afirmen que estan pitjor que
abans de l’inici de la pandèmia (un 45% entre els homes). Les persones migrades de països extracomunitaris són les més afectades (un 52%).

Molta dificultat

13% 2% 17%
24%
9% 11%
29%
28%
27%
27%
7%
15%
24%
21%
17%
7%
29%
26%
28%
26%
8%
19%
18%
21%
17%
9%
30%
24%
18%
8%
14%
37%
24%
21%
29%
7%
23%
20%
14%
10%
14%
40%
23%
16%
13%
13%
37%
21%
11%
7%
17%
42%
24%
19%
27%
10%
29%
15%
34%

34%

Dificultat

Facilitat

Molta facilitat

NS/NC

Principals dificultats en pandèmia
La meitat de les persones enquestades tenen dificultats per alimentar-se amb àpats calents (el 52%),
per fer tràmits de documentació (51%) o trobar llocs on descansar durant el dia (47%). També els costa, fins i tot, contactar amb el seu referent social (46%), accedir a robers on canviar-se la roba (45%) o
a serveis d’higiene (42%).

Durant les entrevistes, les persones que viuen al carrer han explicat que els principals motius per
estar pitjor són la pèrdua de feina o les dificultats per trobar-ne, tenir menys ingressos, el tancament i els canvis en els serveis i recursos per a persones sense llar, la falta d’habitatge, les dificultats per demanar ajuda o l’aïllament social viscut en el context de l’estat d’alarma. A més, des
del centre obert d’Arrels observem els efectes de la crisi social de la covid-19: persones que s’han
quedat sense feina i llar, i dificultat per accedir als serveis socials i tenir una resposta ràpida, entre
d’altres.
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El 22% de les persones han començat a viure
al carrer durant la pandèmia

A un terç de les persones els han fet una
prova de detecció

Les persones que han començat a viure al carrer des de l’inici de la covid-19 fa, de mitjana, 4 mesos que estan en aquesta situació. Aquest temps d’estada al carrer pot semblar curt en relació a
trajectòries molt més llargues, però es tradueix en un greu i ràpid deteriorament de la situació de
la persona.

El 34% de les persones enquestades afirma que en algun moment -des de l’inici de la pandèmia i
fins la realització de l’enquesta el 26 de novembre del 2020- els han fet una prova PCR o d’antígens
i un 4% mencionen altres proves per detectar si tenien la covid-19 (com controls de temperatura
o anàlisis de sang). Al 53%, en canvi, no els han fet cap prova de detecció de la malaltia malgrat
tractar-se d’un col·lectiu de risc, ja que les persones que viuen al carrer solen presentar problemes
de salut per mala nutrició, malalties cròniques, patologies respiratòries, alcoholisme o addiccions.

La majoria de les persones que han començat a viure al ras a Barcelona durant els mesos de
pandèmia són homes (en un 88%), mentre que el nombre de dones descendeix fins al 7% (hi ha
un descens sobretot de les dones més joves) i un 5% de les persones s’identifiquen amb altres
gèneres.
8 de cada 10 persones que han començat a viure al carrer des de l’inici de la covid-19 són
migrades. En aquest context, el fet que la majoria de les persones migrades que viuen al carrer
no tinguin permís de residència i treball és un factor estructural de vulnerabilitat i esdevé un factor
de risc. El context de la crisi social de la covid-19 consolida un increment de les persones migrades
que es troben en situació d’haver de viure al carrer, que observem des dels darrers anys (d’un 66%
el 2016, a un 71% el 2020 i fins a un 78% entre les que porten menys de 9 mesos al carrer).

Un 2% de les persones enquestades consideren que han passat la covid-19 i un 5% afirmen haver-ne tingut símptomes. Es tracta de dades de malaltia percebuda i no en base a un diagnòstic,
de manera que no són comparables amb dades sobre la incidència objectiva de la covid-19.
A quantes persones que viuen al carrer han fet una PCR? (2020)

9%
34%

Qui ha començat a viure al carrer a Barcelona durant la pandèmia, segons l’origen?
55%
39%

31%

53%

35%

29%

El 62% de les persones que consideren
haver tingut la covid-19 o símptomes
s’han pogut fer proves PCR

44%

37%

4%
El 56% de les persones que s’han allotjat
a les places d’emergència s’han pogut fer
proves PCR

27%
24%
23%

Els han fet alguna PCR
No els han fet cap PCR, però sí altres proves
No els han fet cap prova de detecció de la covid-19
NS/NC

23%
20%

2016
Catalunya/Estat espanyol

2019

2020

Altres països comunitaris

2020 COVID-19
PaÏsos extracomunitaris

Entre les persones que viuen al carrer que afirmen haver tingut la malaltia o símptomes, només
un 62% han tingut accés a proves PCR. Hi han tingut accés un 56% entre les persones entrevistades que s’han pogut allotjar a les places d’emergència per la covid-19.

Sis mesos de vida al carrer són suficients perquè una de cada quatre persones estigui en una situació de vulnerabilitat alta, segons l’informe Viure al carrer a Barcelona. Radiografia d’una ciutat sense llar, fruït d’entrevistes a més de 1.400 persones entre el 2016 i el 2019.
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Sense plans de cribratge ni de vacunació específics
La pandèmia per la covid-19 ha evidenciat més que mai la relació entre tenir una llar i poder tenir cura
de la salut. Malgrat que centenars de persones han continuat vivint al carrer, en el seu moment no
es van activar plans de cribratge específics ni es van dotar els equips de carrer de professionals de la
salut; tampoc s’ha considerat les persones sense llar com a un col·lectiu de risc a tenir en compte en
els plans de vacunació. Només a inicis de juny de l’any 2021 s’ha començat a vacunar persones que
viuen al carrer.

Menys de la meitat de les persones que
viuen al carrer han rebut atenció social

En concret, del total de les persones que viuen al carrer, un 35% afirmen que han rebut atenció
dels serveis socials municipals en els últims sis mesos, fet que no exclou haver estat ateses també per part d’entitats socials.
La majoria d’aquestes persones (el 81%) han estat ateses pels serveis socials de la ciutat de Barcelona, mentre que un 3% afirma haver rebut atenció per part de serveis socials a altres municipis de Catalunya i de l’Estat. Destaca el fet, a més, que el 67% de les persones han començat a
rebre aquesta atenció de serveis socials quan ja estaven en situació de carrer i que només un
22% tenia contacte amb serveis socials abans de començar a viure al carrer.
Què necessiten les persones que viuen al carrer dels serveis socials? (2020)

41%

Demanar o informar-me sobre una prestació social

Un 47% de les persones enquestades ens expliquen que en els sis mesos previs a l’enquesta han
rebut atenció social, sigui per part dels serveis socials o d’una entitat social. Es tracta d’una dada
lleugerament superior al 42% del 2019, quan no estàvem en context de pandèmia, i similar a la
xifra resultant d’anys anteriors.
Evolució del percentatge de persones que han rebut atenció social (2016-2020)
47%

46%

41%

46%

42%

41%

35%

19%
13%

13%

11%

27%

Demanar accés a un alberg/allotjament temporal

27%

Demanar accés a un menjador social
Demanar ajuda amb medicaments/atenció sanitària

18%

Altres motius

18%

11%

2017

2018
Si

No

2019

12%

Suport amb fills/filles menors d’edat

2%

Demanar retorn a la meva ciutat o país

2%

Demanar atenció per violència masclista

2%

NS/NC
2016

23%

Empadronar-me o demanar informació

47%

42% 45%

Demanar accés a un habitatge

15%

2020

NS/NC

Informació sobre recursos a llarg termini
Les persones que viuen al carrer i que s’han dirigit als serveis socials en els últims sis mesos ho han
fet sobretot per demanar informació sobre prestacions socials (41%), accés a un habitatge (27%) i
accés a un recurs d’allotjament temporal (27%).
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Propostes per fer possible

#ningúdormintalcarrer
El sensellarisme és una problemàtica complexa i de causes estructurals que cal abordar de manera
coordinada entre totes les administracions. Els municipis, però, són una peça fonamental i bàsica
per engegar polítiques i recursos d’atenció i prevenció. A Barcelona, ciutat protagonista d’aquest informe, més d’un miler de persones viuen directament al carrer. És el municipi català que acull més
persones vivint al ras i també el que ofereix més respostes públiques i privades, tot i que insuficients.
Les respostes de les persones sense llar que hem entrevistat ens donen pistes per confeccionar
una sèrie de propostes al govern de Barcelona i als partits de l’oposició.
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MESURES IMMEDIATES

5. Atendre les persones des del propi municipi

1. Obrir espais petits a cada barri perquè centenars de persones
deixin de viure al carrer

Tres de cada quatre persones enquestades havien viscut en un altre municipi abans d’arribar
a Barcelona. Instem a l’àmbit local a vetllar per tots els seus veïns i veïnes sense llar i a prevenir
per a què més persones perdin casa seva. La solució no és derivar les persones a municipis
propers més grans perquè es desvincula la persona del seu context i se saturen altres sistemes
d’atenció. La Generalitat de Catalunya hauria de fer de paraigües per acompanyar, formar i dotar
de recursos els municipis.

PER PAL·LIAR LA SITUACIÓ

Necessitem superar el model actual d’albergs massificats i saturats, i oferir a les persones un lloc
segur on passar la nit que s’adapti a les seves necessitats (dones i persones LGTBI, amb animals
de companyia, amb addiccions i/o problemes de salut mental, persones que busquen o troben
feina, etc). Proposem espais nocturns, petits i ubicats per tot Barcelona perquè les persones no
hagin d’invertir moltes hores al dia a desplaçar-se.

2. Enfortir els equips de carrer
Un 47% de les persones que hem entrevistat ens expliquen que en els darrers sis mesos han rebut atenció social, sigui per part dels serveis socials o d’una entitat social. Proposem ampliar els
equips que visiten les persones directament al carrer per detectar casos invisibles, intensificar
l’acompanyament i connectar les persones amb els serveis que necessiten.

3. Habilitar més espais diürns per protegir les persones
El 47% de les persones entrevistades expliquen que una de les principals dificultats afegides
a causa de la pandèmia és trobar espais on descansar durant el dia. Des de l’arribada de la
covid-19, les persones sense llar passen més hores al carrer i els riscos augmenten. Proposem
obrir durant el dia espais petits i ubicats per tot Barcelona en els quals les persones es puguin
resguardar.

4. Més coordinació i formació dels cossos policials
La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra haurien d’estar més formats en la realitat de les persones sense llar i per detectar situacions d’extrema vulnerabilitat, així com tenir la informació de
tots els recursos existents per orientar les persones. Hi ha pràctiques habituals com llençar les
pertinences o fer moure de lloc la persona que vulneren drets. Demanem més coordinació amb
les entitats i serveis socials.

MESURES PER ACABAR

AMB EL SENSELLARISME

1. Mecanismes de prevenció perquè ningú perdi casa seva
De totes les persones a les quals hem entrevistat, el 22% afirmen que van començar a viure al
carrer durant la pandèmia per la covid-19, només el 35% diuen haver estat ateses per serveis
socials en els darrers sis mesos i molt poques expliquen que ja tenien contacte amb serveis
socials abans de viure al carrer. D’una banda, tothom hauria de saber on anar a buscar ajuda si
està a punt de quedar-se al carrer i trobar respostes que, des de la prevenció, ho evitin. D’una
altra banda, cal que la resposta institucional sigui més àgil.

2. Mirar més enllà del termòmetre
Proposem deixar de centrar esforços en l’anomenada Operació Fred i els dispositius hivernals
i estivals, canviar la mirada i anar més enllà de la temperatura apostant per l’habitatge estable i
per l’obertura de més espais de baixa exigència per tota la ciutat.

3. El dret a l’habitatge com a punt de partida, més enllà de serveis socials
Demanem més facilitats perquè les persones sense llar accedeixin a habitatge públic, així com
promocions específiques i col·laboració público-privada per ampliar el nombre d’habitatges que
segueixen el model Housing First. La mirada a l’accés a un habitatge ha de ser transversal: una
persona no pot sortir de la presó, rebre una alta hospitalària o sortir del circuit de protecció a
la infància i joventut per anar a viure al carrer. En el cas de les persones enquestades, el 27%
explica que va demanar a serveis socials accedir a un habitatge i un altre 27% accedir a un allotjament temporal per evitar viure al carrer. Cal que totes les administracions s’hi impliquin.
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4. Simplificar els tràmits per obtenir la documentació bàsica
Instem totes les administracions a facilitar i simplificar els tràmits perquè les persones que viuen
al carrer puguin obtenir la documentació bàsica que les permeti accedir més ràpidament a
drets, com anar al metge amb la targeta sanitària, buscar una feina, o demanar ajuts socials. Tots
els municipis catalans estan obligats, a més, a empadronar els veïns i veïnes sense llar.

5. Crear equips de salut orgànica que visitin al carrer
les persones que viuen al ras
De mitjana, les persones que dormen al carrer viuen vint anys menys que la població que sí
té una llar. Proposem crear equips amb professionals de la salut orgànica que atenguin les persones al carrer, per ajudar a recuperar la seva vinculació amb el sistema sanitari. També calen
protocols als hospitals públics perquè no es doni l’alta a cap persona sense garantir que té un
lloc on anar.

6. Una ordenança de convivència respectuosa
L’ordenança de convivència no respecta els drets de les persones sense llar i criminalitza algunes de les seves activitats habituals. Proposem millorar-la perquè la situació de les persones que
viuen al carrer no es vegi com a un problema de convivència ni objecte de sancions.

Mira en detall les propostes polítiques que fem!
https://www.arrelsfundacio.org/que-proposem/
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