


Bancs individuals, boles de formigó, punxes a terra, 

ampits de finestres inclinats, barrots… Són alguns exemples 

d’arquitectura hostil que trobem a les grans ciutats i que suposen 

una vulneració de drets per a les persones sense llar.

• Llegiu aquesta informació per saber més sobre la problemàtica.

• Observeu exemples de barreres arquitectòniques hostils (a les següents diapositives).

• Mireu el vídeo de TV3 que trobareu a continuació.

• Amb tot el que heu après, responeu les preguntes de reflexió.

https://www.arrelsfundacio.org/arquitectura-hostil/


Barrots Boles de formigó

Barres metàl·liques ACTIVITAT 1



Superfícies inclinades Bancs individuals

Elements metàl·lics a terra ACTIVITAT 1



ACTIVITAT 1

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/arquitectura-hostil-una-altra-forma-de-la-lluita-de-classes/video/6012273/


• Quin és l’objectiu de l’arquitectura hostil?

• Com afecta l’arquitectura hostil a les persones sense llar?

• Heu vist exemples d’arquitectura hostil a la vostra ciutat?

• Com distingim que un element arquitectònic té una

intenció decorativa o és una mesura hostil contra les

persones sense llar?

ACTIVITAT 1



La setmana del 6 al 12 de febrer, us convidem a sortir al carrer a fotografiar les barreres

arquitectòniques que trobeu al voltant del vostre centre i a visibilitzar-les en aquest mapa

col·laboratiu. Necessitareu:

• Assignar-vos la zona a recórrer (us podeu dividir en petits grups i repartir-vos els

carrers).

• Disposar d’un telèfon mòbil amb connexió a internet per fer les fotografies i pujar-les al

mapa. Compatible amb Android (no Iphone).

• Disposar d’una llibreta i un bolígraf per si necessiteu apuntar la ubicació dels elements

hostils detectats o les frases descriptives de cada element.

Comptem amb vosaltres!

https://bit.ly/arquitecturahostil


ACTIVITAT 2

1. Entreu a bit.ly/arquitecturahostil
des del vostre dispositiu mòbil
Android (no Iphone).

2. Escriviu al cercador del mapa
l’adreça on heu trobat l’element
d’arquitectura. Trieu una de les 
opcions que us proposa i fixeu-vos que 
sigui el municipi corresponent. 

3. Cliqueu l’opció ‘Afegeix al mapa’ i 

comproveu que us apareix la icona
de la localització. 

https://bit.ly/arquitecturahostil


ACTIVITAT 2

COLOR. Clicarem sobre la icona del pot de pintura i 

seleccionarem el color verd (per identificar que són punts afegits

el 2023).

FOTO. Clicarem sobre la icona de la càmera i pujarem la foto de 

l’element arquitectònic hostil que hem fet des del mòbil. 

TEXT. Clicarem sobre la icona del llapis i editarem el títol i el cos

del text. 

4. Cal editar les preferències. 

i signar amb el nom del vostre centre 
(Font: Institut Barceloní).



ACTIVITAT 2

ATENCIÓ: 

Aquest mapa col·laboratiu es va crear el 2018 i pot contenir informació antiga. 
Trobareu icones de diferents colors incloses al llarg dels anys. 

La idea d’aquesta acció és actualitzar el mapa amb moltes icones verdes!

• Si trobeu un element hostil que no estigui inclòs al mapa, afegiu-lo en verd.
• Si el punt que voleu afegir ja existeix al mapa, editeu-lo amb informació nova

(afegir foto, actualitzar el text, etc) i marqueu-lo en verd.
• Si trobeu un punt al mapa que ja no existeix perquè l’element hostil ha

desaparegut, elimineu-lo.



ACTIVITAT 2

ALGUNS EXEMPLES



Us proposem fer un debat a partir de les següents preguntes:

• L’arquitectura hostil és la solució per resoldre el sensellarisme?

• Podem parlar veritablement d’espais públics per a tota la ciutadania?

• Com a joves, us heu sentit afectats per l’arquitectura hostil?

• Què proposeu vosaltres?

Us convidem a publicar les vostres reflexions a les xarxes socials amb els

hashtags #arquitecturahostil, #FemCiutatsInclusives i #ningúdormintalcarrer.


