
A Barcelona,
més d'un miler de persones dormen al 

carrer perquè no tenen una llar on viure.



Viuen al carrer perquè volen?
De petita, ningú somiava ser una persona sense llar. Un dia et 
veus dormint al carrer i no saps ben bé què ha passat; hi ha 
motius personals i altres tenen a veure amb la societat en 
què vivim.

És veritat que no volen ajuda?
Sovint es perd la confiança en els altres i costa reconstruir-la. 
"També depèn del que t’ofereixin. Si m’ofereixen viure en un 
pis demà mateix, diria que sí, però no n’hi ha."

Teniu dubtes?
Els resolem a bit.ly/prouprejudicis

Són alcohòliques?
L’alcoholisme pot ser una de les causes que t’ha portat al 
carrer. Però no sempre. Persones que coneixem van 
començar a beure per evadir-se, deixar de passar fred i no 
pensar que les podien agredir. Cal entendre que l’alcoholisme 
és una malaltia i no culpar la persona.

Són esquerpes?
Potser ho són per desconfiança. En la majoria dels casos les 
han robat, les han insultat o les han agredit, i d’aquí ve el seu 
rebuig. Viure al carrer significa viure 20 anys menys que la 
resta de ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Trenquem prejudicis
sobre les persones
sense llar
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acompanya les persones sense llar i 

treballa per fer possible
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www.arrelsfundacio.org

• Parleu sobre l’experiència viscuda de la mà d’Arrels.

• Feu voluntariat.
Si sou majors d'edat, escriviu-nos a:
vullfervoluntariat@arrelsfundacio.org
explicant el que us agradaria fer i la vostra disponibilitat.

• Regaleu samarretes, llibres i altres productes que 
criden #ningúdormintalcarrer. Els trobeu a la nostra botiga
(c/ Ample, 3. Barcelona) o a www.arrelsfundacio.org/botiga.

• Feu un donatiu i col·laboreu per oferir més nits
d’allotjament a persones que no en tenen. 

www.ningudormintalcarrer.org

La Caixa ES43 2100 0975 28 0200065046
Triodos Bank ES28 1491 0001 2921 4275 8115

amics@arrelsfundacio.org

93 441 29 90

Bizum: 33471

Què fer quan veus 
algú vivint al carrer? Per fer possible 

necessitem el suport de 
moltes persones

Apropa’t i saluda
És una manera de fer visible la persona. 
Mira-la sense jutjar-la i parla-li amb tranquil·li-
tat i respecte.

Informa-la de com millorar
la seva situació:
Si està a Barcelona,
parla-li de la guia '(Sobre)viure al carrer' que 
recull diferents serveis on s'hi podrà adreçar 
directament per cobrir necessitats bàsiques: 
menjar, dutxar-se, descansar, etc.

També pot contactar amb el Servei d’Inser-
ció Social de l’Ajuntament (Passeig Pujades 
29, Barcelona / 93 256 66 50) o venir a 
Arrels perquè l'assessorem.

Si està en un altre poble o ciutat,
ha d'anar als serveis socials municipals.

En cas de ser estrangera i fer menys de dos 
anys que viu a l'Estat espanyol, s'ha de dirigir 
al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i 
Refugiats (c/ Tarragona 141, Barcelona / 
93 153 28 00).

Avisa a través de l’app
Arrels Localitzador
Marca al mapa la ubicació de la persona i 
alguns detalls útils per localitzar-la.

Ofereix conversa i pregunta-li 
què necessita
Podria ser una manta, un entrepà, una 
trucada…o simplement una conversa.

www.arrelsfundacio.org/guia-practica

HOLA! :)

Retalla aquesta pàgina 
i porta-la a casa per implicar-hi el teu entorn

I nosaltres,
com podem
col·laborar?

www.arrelsfundacio.org/localitzador/ 

Alerta si la persona
no es troba bé
Truca al 112 i demana una ambulància.
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