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El projecte de Sensibilització a Infants i Joves d’Arrels vol apropar-nos a la problemàtica del 

sensellarisme per trencar prejudicis i canviar la mirada vers les persones sense llar. 

Segueix la metodologia d'aprenentatge i servei amb una mirada transformadora, on 

aprofitem el potencial de l'experiència viscuda perquè l'alumnat pugui implicar-se 

posteriorment per millorar l'entorn. 

 

 

1. Informació de context per al professorat 

En aquest dossier, trobareu informació útil que servirà al professorat per introduir-se en la 

problemàtica, entendre les causes, conèixer les dades i resoldre els dubtes més freqüents. 

Aquesta fase és imprescindible per oferir un acompanyament de qualitat a l’alumnat durant 

el projecte. 

 

 

2. Activitats prèvies de reflexió a l'aula 

En aquest dossier, trobareu propostes d'activitats per introduir la temàtica a l'aula. Les 

activitats estan pensades perquè pugueu convidar a la reflexió del vostre alumnat i fer 

sorgir dubtes i inquietuds que resoldrem el dia de la trobada amb Arrels. 

 

 

3. Trobada amb Arrels Fundació per trencar prejudicis 

L'objectiu és aproximar-nos en primera persona a la realitat del sensellarisme, de la mà 

de persones voluntàries que estan implicades en el dia a dia d'Arrels i, sempre que sigui 

possible, de la mà també de persones que han viscut al carrer i volen compartir el seu 

testimoni. Té una durada aproximada d'una hora i mitja. 

 

 

4. Treball posterior d'implicació 

El servei que us proposem pot ser tant senzill com motivar l'alumnat a compartir l'experiència 

viscuda i els seus aprenentatges a través de les xarxes socials, fent servir el 

hashtag #JovesAmbArrels; o sumar-vos a alguna de les següents propostes: 
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 Organitzar una campanya de sensibilització perquè l'alumnat participant pugui explicar a 

la comunitat educativa els riscos de viure al carrer, les dades del sensellarisme a Barcelona, 

què podem fer per ajudar les persones sense llar, etc. i promoure una recollida de roba 

d'abric i mantes per al rober d'Arrels o de productes higiènics per al nostre servei de dutxes. 

 

 Organitzar una jornada dedicada a les persones sense llar (en el marc de Sant Jordi, o en 

qualsevol moment de l’any) per explicar a la comunitat educativa què fer si veuen algú 

vivint al carrer, les dades del sensellarisme, la tasca d'Arrels, etc, creant un mural participatiu 

sobre com fer possible #ningúdormintalcarrer, venent productes de la nostra botiga, etc. 

 

 Col·laborar en la diagnosi de l'estat del carrer. Com? 

 Detectant els elements arquitectònics hostils que existeixen al vostre barri o ciutat i 

ajudant a ampliar el mapa col·laboratiu. És una activitat que es pot organitzar en un 

dia concret i que l’alumnat surti al carrer a mapejar les zones properes al centre 

educatiu, amb instruccions senzilles ja que l’activitat es pot realitzar des de qualsevol 

telèfon mòbil amb accés a internet. 

 Participant a l'enquesta que fem des d'Arrels a persones que viuen al carrer a 

Barcelona. És una acció que organitzem cada any, cap al mes de juny, i que necessita 

de la implicació de moltes persones. Només cal ser major d'edat i tenir capacitat 

física per aguantar un recorregut a peu de 2-3 hores. 

 

Escriu-nos a escoles@arrelsfundacio.org per a més detalls.  

https://www.arrelsfundacio.org/arquitectura-hostil/
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1tyqSrab5W01tui7QpcYTE2_O5VE7dKER&ll=49.86329022200181%2C23.40878289999998&z=5
mailto:escoles@arrelsfundacio.org
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No tenir una llar significa:

 Haver de dormir al carrer o en un alberg. 

 Viure en una barraca, en una nau en desús o en un pis massificat. 

 Viure en institucions temporals, com la presó, l’hospital o un refugi per a 

víctimes de violència. 

Una persona sense llar és aquella que ha perdut alguna cosa més que un espai per 

viure. Per això, a Arrels ens agrada parlar de persones ‘sense llar’ (i no ‘sense 

sostre’) ja que viure al carrer va més enllà de perdre un sostre; significa també haver 

perdut recursos, relació amb l’entorn, vincles, salut i drets. 

A Barcelona, hi ha com a mínim 4.845 persones sense llar, de les quals: 

1.064 persones viuen 

al carrer 

El 79% d’elles dormen 

als districtes 

de l’Eixample, Ciutat 

Vella, Sants-Montjuïc i 

Sant Martí. 

3.046 persones 

s’allotgen als recursos 

públics i privats 

que existeixen a la ciutat, 

com albergs, pisos amb 

suport social, etc. 

735 persones (adults i 

infants) viuen en 

assentaments informals 

és a dir, a solars i 

fàbriques en desús i locals 

amb dinàmica 

d’assentament. 

 

A Catalunya no hi ha dades actualitzades que permetin saber quantes 

persones dormen al carrer. Gràcies als recomptes que s’han organitzat en alguns 

municipis sabem que, com a mínim, 1.516 persones dormen al carrer en 12 

ciutats catalanes. Des d’Arrels creiem que cal realitzar recomptes arreu. De fet, l’any 

2015 el Parlament va instar el Govern de la Generalitat a realitzar recomptes cada 

dos anys per dimensionar la problemàtica al territori català. Per ara, sabem: 

 

Arrels centra la seva feina específicament en les persones sense llar que 

viuen al carrer a la ciutat de Barcelona. Com dèiem anteriorment, són més d’un 

miler. Des d’Arrels fixem la mirada en aquelles que es troben en una situació de 

carrer més cronificada. 

https://www.arrelsfundacio.org/persones-sense-llar/problematica/barcelona/
https://www.arrelsfundacio.org/persones-sense-llar/problematica/catalunya/
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Una persona acaba vivint al carrer perquè la seva situació s’ha anat deteriorant amb 

el temps. Té a veure amb la suma de moltes causes i en com es 

gestionen. Algunes depenen de la pròpia persona però altres tenen a veure 

amb la societat en què vivim: l’atur, el preu de l’habitatge, els moviments 

migratoris, la rigidesa dels serveis socials i dels mecanismes d’ajut, un divorci, la 

mort d’una persona estimada, la formació, la salut… 

 

 

L’alcoholisme o el consum de drogues no són l’única causa per arribar a viure al 

carrer. En moltes ocasions poden ser-ne conseqüència i hi ha casos en què la persona 

no consumeix res. Persones que coneixem van començar a beure perquè volien 

evadir-se, deixar de passar fred i no pensar que les podien agredir. “Quan 

vius al carrer, la droga i l’alcohol poden arribar fàcilment; sortir-te’n és un esforç 

enorme i necessites ajuda.” El punt de partida hauria de ser entendre que parlem de 

malalties i no culpar la persona. 

 

 

A una llar hi ha necessitats bàsiques que tenim cobertes i de les quals sovint no en 

som conscients. Viure al carrer significa estar més exposat a situacions de 

conflicte públic i a sancions perquè no tens un lavabo on anar, una dutxa, una 

cuina, un sofà… tota la teva vida passa al carrer. A més, estàs exposat a patir 

violència física i verbal. Les dades de l’enquesta a persones que viuen al carrer a 

Barcelona (juny 2021) alerten que un 46% de les persones han patit agressions. “Un 

intenta estar tranquil quan dorm al carrer però es donen situacions que et porten a 

la violència.” 

 

 

Són esquerpes per desconfiança. En la majoria dels casos els han robat, les han 

agredit i les han vexat, i d’aquí ve el seu rebuig. No se les pot obligar a res i, fins que 

no es guanya la seva confiança, no comença el procés de recuperació. 

 

 

La immensa majoria té família. El problema és que alguna cosa ha fallat i els 

vincles familiars s’han trencat. 

 

https://www.arrelsfundacio.org/enquesta2021/
https://www.arrelsfundacio.org/enquesta2021/


9 
 

 

 

Hi ha de tot. Hi ha persones que tenen estudis bàsics, però també n’hi ha que tenen 

titulacions superiors i negoci propi però ho han perdut tot. 

 

 

Ningú viu al carrer per decisió pròpia. Un dia et veus dormint al carrer i no saps 

ben bé què ha passat; hi ha motius personals però també estructurals i que tenen a 

veure amb la societat en la qual vivim. Perds la confiança en els altres. A vegades hi 

ha persones que diuen que no volen res; això passa perquè reconstruir la confiança 

i els lligams costa molt. “També depèn de què t’ofereixin. Si m’ofereixen viure en un 

pis demà mateix diria que sí però no n’hi ha. Els equips de carrer haurien de preguntar 

a la gent què necessita.” 

 

 

Els motius tenen a veure amb què aquests espais sovint no tenen en compte 

què vol i necessita la persona. Dormir en un recurs temporal implica compartir 

l’espai amb molta gent, manca d’intimitat i tranquil·litat i haver de deixar fora els 

embalums i els animals de companyia. “Quan entres a un alberg saps que no és la 

solució definitiva i que pots tornar al carrer.” La solució hauria de ser pisos a preu 

assequible on la persona pugui viure de manera estable i espais més petits i de 

proximitat. 

 

 

Segons dades de l’enquesta a persones que dormen al carrer a Barcelona (2019), el 

73% de les persones no tenen ingressos regulars. Moltes persones que dormen 

al carrer han treballat, algunes treballen en l’economia informal i altres tenen una 

feina normalitzada però els ingressos són molt baixos i no arriben per pagar un 

allotjament. També hi ha persones que mai podran tornar a treballar perquè la 

vida al carrer els ha afectat i la seva salut és molt fràgil. I hi ha moltes altres que 

destinen tot el dia a sobreviure i a anar d’un recurs a un altre per poder menjar, 

dutxar-se, dormir… 

 

 

El 30% de les persones que viuen al carrer a Barcelona tenen nacionalitat espanyola 

i el 68% procedeixen d’altre països (el 2% NS/NC), segons dades de l’enquesta a 

persones que viuen al carrer a Barcelona (juny 2021). La carència d’una xarxa de 

https://www.arrelsfundacio.org/resultatscens2019/
https://www.arrelsfundacio.org/enquesta2021/
https://www.arrelsfundacio.org/enquesta2021/
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contactes, les dificultats administratives per adquirir documentació, l’idioma i la 

discriminació pel fet de ser estrangeres implica que moltes persones immigrants 

es trobin en una situació més fràgil respecte la resta de la població. 

 

 

En quins recursos pensem quan fem aquesta pregunta? Menjadors socials? Dutxes? 

Albergs? Habitatges estables per dormir? A Barcelona hi ha diferents recursos on les 

persones que viuen al carrer poden anar, però són insuficients per donar resposta a 

totes les necessitats. Si vius al carrer a Barcelona, per exemple, no pots accedir a la 

llista d’espera dels albergs si no tens un treballador/a social que et derivi, no pots 

sopar calent en un menjador social públic, no et pots dutxar quan vulguis i has de 

destinar moltes hores del dia a desplaçar-te per anar d’un lloc a un altre. Els 

recursos no estan pensats tenint en compte les necessitats de la persona; 

alleugen necessitats immediates i temporals però no miren a mig ni llarg termini. 

 

 

Una persona que viu o que ha viscut al carrer té capacitat per decidir què fer 

amb la seva vida i com afrontar els reptes i les dificultats que van sorgint. La 

seva opinió i el seu dret a decidir sobre la seva pròpia vida no és menys valuós que 

el punt de vista que pot tenir qualsevol altre ciutadà/ana o professionals de serveis 

socials. Cal escoltar més. 

 

 

Deixar el carrer és una opció personal. El primer pas és restablir la confiança 

amb la persona i això és un procés llarg que pot durar mesos o anys. Un cop assolit, 

quan la persona decideix deixar de dormir al ras, comença un llarg i feixuc treball de 

reconstrucció personal. 

 

 

El procés perquè una persona deixi de viure al carrer és lent perquè s’han de 

reconstruir lligams i confiança que permetin a la persona fer passes endavant. La 

situació, però, no se soluciona quan s’entra a viure en un allotjament perquè arriben 

reptes importantíssims com millorar l’estat de salut, tenir ingressos suficients, 

aconseguir una llar estable, ocupar el temps d’una manera útil, etc. “Tens un sostre 

però l’has de conservar i necessites fer un esforç molt gran per canviar el xip de quan 

vivies al carrer. Un exemple: t’has d’acostumar a dormir en un llit.” 
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Finlàndia és el primer país europeu que gairebé ha aconseguit el repte 

#ningúdormintalcarrer, implementant una estratègia nacional per abordar el 

sensellarisme i amb solucions que es fixen en l’habitatge estable. A Arrels estem 

convençuts que a casa nostra també ho podem aconseguir amb polítiques públiques, 

treball en xarxa i recursos més eficaços. 

 

 

 

Et proposem aturar la mirada i perdre la por d’apropar-te a ella. T’imagines saludar-

la cada matí pel seu nom? El teu gest pot marcar la diferència per millorar la 

seva situació. 
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 La guia ‘(Sobre)viure al carrer a Barcelona’ recull diferents serveis on les 

persones es poden adreçar directament per cobrir necessitats bàsiques. 

Conté informació sobre els horaris d’atenció, les especificitats de cada 

recurs, i també sobre si és possible accedir-hi amb animals. La pots fer 

servir per orientar la persona. 

 També pots avisar a Arrels a través del localitzador. Amb aquest avís, 

activarem el nostre equip de carrer i treballarem en xarxa amb altres equips 

de la ciutat per mirar la millor manera d’abordar la situació. Recorda que 

l’equip de carrer d’Arrels només treballa a Barcelona i visita, prioritàriament, 

aquelles persones que es troben en una situació més vulnerable. 

Descarrega’t l’app per a Android o per a IOS. 

 

  

https://www.arrelsfundacio.org/guia-practica/
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/localitzador/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.basetis.arrelsApp
https://itunes.apple.com/us/app/arrels-localizador/id1028901822?l=es&ls=1&mt=8
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Els membres d’Arrels som persones que volem que ningú dormi al carrer. Des de 

1987 hem acompanyat més de 16.100 persones sense llar en el seu camí cap a 

l’autonomia, oferint orientació i serveis útils d’allotjament, alimentació i atenció social 

i sanitària. Comptem amb el suport de 78 treballadors i treballadores, més de 400 

persones voluntàries i al voltant de 5.900 persones sòcies i donants que col·laboren 

per fer possible #ningúdormintalcarrer. 

 

 Acompanyem i atenem les persones sense llar que es troben en les 

fases més consolidades d’exclusió cap a una situació el més autònoma 

possible. Actuem en l’àmbit de la ciutat de Barcelona, prioritzant l’atenció a 

aquelles persones que fa anys que estan al carrer i es troben en una situació 

més vulnerable. També orientem qualsevol persona que està al 

carrer sobre què pot fer per millorar la seva situació i li expliquem els 

recursos que existeixen a la ciutat. 

 Sensibilitzem la ciutadania respecte als problemes de la pobresa al nostre 

entorn, més enllà de Barcelona. 

 Denunciem situacions injustes i aportem solucions a les administracions 

i a la societat civil, més enllà de Barcelona. 

 

Què fem? 

  

Més informació sobre la nostra tasca: 

file://///ample/personals/afreixas/perfil/Escritorio/arrelsfundacio.org/que-fem/
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L’experiència i el contacte diari amb les persones sense llar ha construït, des dels 

inicis, la nostra manera d’acompanyar les persones i d’afrontar les causes que 

generen el sensellarisme. 

 Abordem situacions però també les causes. Estem al costat de les 

persones sense llar, promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, 

quan decideixin sortir del carrer, tindran cobertes les necessitats bàsiques. Al 

mateix temps, treballem per explicar a la societat les causes que provoquen 

que una persona es quedi al carrer i fem possibles propostes de millora. 

 Atenem les persones des d’un punt de vista integral, respectant els seus 

ritmes, sense imposar, promovent la participació i presa de decisions en el 

seu procés de millora i fomentant la reducció de danys. 

 Treballem conjuntament amb altres serveis d’atenció social, sanitària 

i jurídica amb la persona com a centre de la intervenció. 

 Som una entitat on tothom aporta. Les persones sense llar aporten 

coneixement des de la seva experiència i visió crítica, l’equip de voluntariat 

permet crear nous vincles amb les persones més vulnerables i l’equip de 

treballadors i treballadores afegeix la perícia tècnica i la continuïtat dels 

processos. 

 Apostem per la innovació social. Ens agrada fixar-nos en projectes i 

iniciatives d’altres països enfocats a persones sense llar per aprendre noves 

formes d’actuació i adaptar-les. 

 Som independents. El fet de comptar amb una base social àmplia que ens 

dona suport facilita la nostra capacitat crítica vers les visions que tendeixen a 

perpetuar el sensellarisme i ens dona seguretat i llibertat d’actuació. 

  

Treballem en col·laboració amb entitats i administracions per incidir en la millora de 

les polítiques socials, promoure la sensibilització ciutadana, intercanviar 

coneixements i reflexions i aportar propostes per avançar en el repte 

#ningúdormintalcarrer. 

 Organitzem enquestes i elaborem articles, informes i estudis per saber més 

sobre la realitat de les persones sense llar. 

 Promovem un abordatge del sensellarisme més enllà de la ciutat de 

Barcelona. Treballem en coordinació amb altres municipis per dimensionar la 

problemàtica a Catalunya, impulsant recomptes de persones que dormen al 

carrer. També oferim formació i assessorament i promovem jornades de 

reflexió, debat i intercanvi sobre els principals reptes del sensellarisme. 

 Elaborem guies pràctiques per assessorar i oferir eines a les administracions 

i a la ciutadania sobre què fer quan algú dorm al carrer. 

 També hem creat l’app Arrels Localitzador per informar de la presència de 

persones dormint al carrer, una eina útil que també posem a disposició dels 

municipis per organitzar recomptes. 

 Hem creat la Fundació Mambré per donar resposta a les persones sense llar 

en l’àmbit residencial i laboral, conjuntament amb Assís Centre d’Acollida, la 

Companyia de les Filles de la Caritat i Sant Joan de Déu. 

 Hem participat en l’elaboració del Pla de lluita contra el sensellarisme de 

Barcelona 2016-2020 i l’Estratègia integral per a l’abordatge del 

sensellarisme a Catalunya, entre d’altres. 

http://www.fundaciomambre.org/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_lluita_sensellarisme_barcelona_2016-2020.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/pla_lluita_sensellarisme_barcelona_2016-2020.pdf
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/comissions/sectorials/01_04_presentacio_plenari_13_07.pdf
https://www.acm.cat/sites/default/files/manual_uploads/comissions/sectorials/01_04_presentacio_plenari_13_07.pdf
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Llegiu els testimonis de persones que viuen o han viscut al carrer que trobareu 

en aquest enllaç: www.arrelsfundacio.org/persones-sense-llar/veus-del-carrer/. 

Hi ha testimonis escrits i d’altres en vídeo; cada alumne/grup en tria un de 

diferent i el llegeix amb atenció. A continuació, poseu en comú el que heu llegit. 

Podeu preguntar-vos: 

 

 Qui són? És un home o una dona? Quina és la seva edat? I la seva 

nacionalitat? Ha viscut molts anys al carrer? 

 Sabem quines causes l’han portat a viure al carrer? Va ser una elecció 

personal? 

 Com sobrevivia al carrer? Sabem on dormia, on menjava, on es dutxava? 

Tenia cobertes les necessitats bàsiques? 

 Rebia ajuda? Què és el que més l’ajudava? 

 De quina manera ocupa el temps?  

 En el cas de les persones que ja viuen en un pis, com va ser el procés 

d’adaptació? Què significa per a elles tenir una clau de casa? Com és el 

seu dia a dia ara? 

 Què us ha cridat més l’atenció del que explica el vostre testimoni? Quines 

experiències negatives i positives destaquen? 

Apunteu totes aquelles preguntes que us sorgeixin i les resoldrem durant la 

trobada amb Arrels Fundació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tenir en compte: Aquesta 

activitat també es pot fer a 

partir dels 43 testimonis que 

trobareu en el llibre ‘Cent x 

cent carrer’ de Pere Escobar o 

de les 5 històries que trobareu 

al llibre ‘Vaig dormir al carrer’ 

de Joan Roqueta. 

 

 

http://www.arrelsfundacio.org/persones-sense-llar/veus-del-carrer/
https://www.arrelsfundacio.org/cent-per-cent-carrer/
https://www.arrelsfundacio.org/cent-per-cent-carrer/
https://www.arrelsfundacio.org/vaig-dormir-al-carrer/
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Mireu el vídeo i reflexioneu sobre el que explica la veu en off: 

https://www.youtube.com/watch?v=gMyxUTXGMZw 

 Esteu d’acord amb les afirmacions que apareixen en el vídeo? 

 Les heu sentit alguna vegada? (en vosaltres mateixes o en el vostre 

entorn?) 

 Per què creieu que existeixen aquests prejudicis? 

 Coneixeu quina és la realitat que hi ha darrera de cada prejudici? 

 Com podem aconseguir canviar la mirada que tenim vers les persones sense 

llar? 

A tenir en compte: el vídeo conté dades relatives a l’any 2017. Podeu fer servir la 

informació d’aquest enllaç per desconstruir els prejudicis que apareixen al vídeo: 

bit.ly/prouprejudicis. 

https://www.youtube.com/watch?v=gMyxUTXGMZw
file://///ample/personals/afreixas/perfil/Escritorio/bit.ly/prouprejudicis
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Hi ha persones que són clau a les nostres vides perquè ens ajuden en moments 

difícils, perquè estan al nostre costat cada dia o perquè alguna vegada van tenir un 

gest bonic amb nosaltres. Hi ha gestos i accions que transformen situacions i, a 

vegades, ni tan sols en som conscients.  

 

Mireu el vídeo que trobareu en aquest enllaç www.arrelsfundacio.org/tu-estas-fent-

possible-ningudormintalcarrer-gracies/, on persones que han viscut al carrer donen 

les gràcies a altres persones que s’han preocupat per elles. I tu, a qui vols donar 

les gràcies? Explica-ho en una redacció o en un breu vídeo. 

També us convidem a aprofundir en el missatge dels protagonistes a través del seu 

vídeo personal: 

 Manel: https://youtu.be/IHvblqjOjRk 

 Manuel: https://youtu.be/pqaiy5Y9XY8 

 Alfredo: https://youtu.be/cljgwwCdetY 

 Valerio: https://youtu.be/41sTerUSwsA 

 Udo (en anglès): https://www.youtube.com/watch?v=xvW7blZfOZo 

 

 

  

http://www.arrelsfundacio.org/tu-estas-fent-possible-ningudormintalcarrer-gracies/
http://www.arrelsfundacio.org/tu-estas-fent-possible-ningudormintalcarrer-gracies/
https://youtu.be/IHvblqjOjRk
https://youtu.be/pqaiy5Y9XY8
https://youtu.be/cljgwwCdetY
https://youtu.be/41sTerUSwsA
https://www.youtube.com/watch?v=xvW7blZfOZo
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La imatge diu molt de les persones però què hi ha realment al darrera? Homeless 

Commons és el primer banc d’imatges protagonitzat per persones que han viscut al 

carrer i que tenen un clar objectiu: trencar els prejudicis de la societat vers les 

persones sense llar per aconseguir que ningú dormi al carrer.  

 

Mireu el vídeo www.arrelsfundacio.org/homeless-commons-video/ i reflexioneu: 

 Quina importància té la imatge en l’actualitat? 

 A través de l’aspecte físic pots saber-ho tot d’una persona? 

 Ens deixem seduir per la imatge de les persones? I alhora, rebutgem 

persones pel seu aspecte físic? 

 Com creieu que afecta la imatge a les persones que viuen al carrer? Com 

t’afecta a tu? 

 Què creieu que es pot fer per canviar la situació? 

 

  

http://www.arrelsfundacio.org/homeless-commons-video/
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1. Una exposició fotogràfica per sensibilitzar la comunitat educativa: ‘Viuen al 

carrer perquè volen?’ https://www.arrelsfundacio.org/exposicio-viuen-al-

carrer-perque-volen/ 

2. Dossier ‘Amb tu podem fer possible #ningúdormintalcarrer’: 

https://www.arrelsfundacio.org/amb-tu-podem-fer-possible-

ningudormintalcarrer/ 

3. Vídeo sobre el centre obert d’Arrels: https://www.arrelsfundacio.org/centre-

obert-video/ 

4. Canal StreetTubers, recomanacions literàries en vídeo: 

https://www.youtube.com/channel/UCG5Naggcqp-mItmSd4FoYXw 

5. App Arrels Localitzador: 

https://www.arrelsfundacio.org/colabora/localitzador/ 

6. HomelessFonts: https://www.arrelsfundacio.org/colabora/homelessfonts/ 

7. #Visibles, art urbà per trencar amb la invisibilitat de les persones sense llar: 

https://www.arrelsfundacio.org/visibles/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.arrelsfundacio.org/exposicio-viuen-al-carrer-perque-volen/
https://www.arrelsfundacio.org/exposicio-viuen-al-carrer-perque-volen/
https://www.arrelsfundacio.org/amb-tu-podem-fer-possible-ningudormintalcarrer/
https://www.arrelsfundacio.org/amb-tu-podem-fer-possible-ningudormintalcarrer/
https://www.arrelsfundacio.org/centre-obert-video/
https://www.arrelsfundacio.org/centre-obert-video/
https://www.youtube.com/channel/UCG5Naggcqp-mItmSd4FoYXw
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/localitzador/
https://www.arrelsfundacio.org/colabora/homelessfonts/
https://www.arrelsfundacio.org/visibles/

