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T’hisumes? 

Propostes d’Arrels Fundació 
per a les eleccions municipals 2015

Aconseguir 
#ningudormintalcarrer

Les persones 
que viuen al carrer 

no són a l’a
genda polít

ica, 

HABITATGE DIG
NE

RECOMP TES ANUALS

ESPAIS NOCTURNS D’ACOLLIDA

és possible!

les hi posem?



          i no poder anar al 

metge? Dormir en una pensió o un alberg sabent que tard o d’hora 

s’acabarà i no tindràs un sostre estable? O haver de dependre tota la 

vida d’una ONG o un altre tipus de recurs per viure dignament?
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T’imagines viure al carrer

 Catalunya

 Resta de l’estat

 ComunitaRis

 extRaComunitaRis

 dones

 Homes
89% 

11% 

 menys de 34 anys

 35-50 anys

 51-64 anys

 més de 65 anys

10% 

35% 

37% 

18% 

EDAT

38% 

33% 

18% 

11% 

ORIGEN

A qui hem atès? 

Arrels es va crear l’any 1987

QUÈ VOL DIR 
VIURE AL CARRER DE MANERA CRONIFICADA 
Arrels atén les persones sense llar més cronificades, 
les que porten més temps vivint al carrer, que no 
demanen res i que no deixaran de viure al carrer 
d’un dia per un altre. Això és així perquè...

> han perdut la confiança en tothom 

> tenen problemes de salut mental o d’alco-
holisme

> necessiten solucions que els transmetin 
molta confiança

> les solucions que se’ls ofereixin han de 
ser flexibles i tenir en compte que serà un 
procés lent.

Es calcula que...*3.000 persones no tenen una llar a Barcelona. 

14.600 persones no tenen un sostre segur a Catalunya. 410.000 

persones no tenen llar a la Unió Europea. 

1.600 persones sense llar ateses

665 persones ateses per primer cop

611 persones visitades al carrer

231 persones allotjades

94.852 àpats servits

48% del pressupost invertit en allotjament

Des d’aleshores hem atès més de 9.000 persones 

sense llar a Barcelona.
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per a les eleccions municipals 2015

Què podem oferir a les per
sones 

i diuen que no volen res?
La xifra: De les 900 persones que a Barcelona 

viuen al carrer, unes 300 són cronificades

La proposta d’Arrels 
Crear espais d’acollida de molt baixa exigència per-

què les persones més cronificades al carrer –i que no 

aniran a un alberg– hi puguin passar la nit. Parlar de 

molt baixa exigència significa que els centres no tenen 

normes rígides per a les persones com, per exemple, 

l’obligació de dutxar-se tot i que la persona no ho vul-

gui fer. L’objectiu és crear vincles i descobrir les seves 
necessitats per donar-hi resposta.

Algú ho està fent, això?
Estocolm garanteix un llit abans de mitjanit a qualse-

vol persona que el necessiti i es prioritzen els pisos i 

els centres de baixa exigència per a les persones més 

cronificades al carrer.

El punt de partida

A Barcelona hi ha persones que fa anys 

que viuen al carrer però que encara no 

estan preparades per anar als centres 

d’ajuda. Han perdut la confiança en tot
hom i en aquests anys de viure al car
rer no han trobat cap recurs que tingui 
en compte les seves necessitats. Si els 

ofereixes anar a un alberg, no ho vol-

dran; si els ofereixes un pis pot funcionar, 

però algunes persones no acceptaran.

que viuen des de fa anys al carrer 
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a un habitatge adequat?
La xifra:  Una prestació social són 450€ de mitjana. 

Un mes d’allotjament costa 682€*  .

La proposta d’Arrels 
Proposem potenciar l’habitatge social a preu assequi-
ble i potenciar-lo perquè hi accedeixin més persones 

que han viscut o viuen al carrer des de fa anys. També 

recolzem una renda mínima garantida de 664€/mes 

que permeti viure amb dignitat.

Algú ho està fent, això?
Catalunya inverteix el 0,5% del PIB a habitatge mentre 

que a la Unió Europea dels 28 s’inverteix, de mitjana, el 

2%. A ciutats com Munic i Dublín, prioritzen l’habitatge 

a llarg termini i els ajuts socials per eradicar el sense-

llarisme crònic.

El punt de partida

Està demostrat que, quan una persona 
sense llar entra a viure en un habitat
ge i compta amb uns ingressos mí
nims i segurs, millora la seva situació 
i cada cop necessita menys suport. 
La realitat és que falten habitatges i els 

preus no s’ajusten a la capacitat econò-

mica de les persones.

té menys dret 
Una persona 

que viu al c
arrer 
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La xifra:  A Arrels estimem que a Barcelona 900 

persones dormen al carrer.

La proposta d’Arrels 
Proposem realitzar recomptes anuals per obtenir in-

formació quantitativa i qualitativa, i de manera conti-

nuada, sobre les persones que dormen al carrer.

Algú ho està fent, això?
A Anglaterra, més de 300 autoritats locals es coordi-

nen cada any per comptar les persones que dormen 

als carrers dels seus municipis.

Al País Basc, Madrid, Saragossa i Sevilla també fan re-

comptes de manera periòdica.

Saps quantes pe
rsones 

El punt de partida

Per posar solució a la problemàtica del 

sensellarisme cal quantificar i saber 
la dimensió de la realitat. A Barcelona 

s’han realitzat dos recomptes a nivell de 

ciutat per comptar el nombre de perso-

nes que pernocten al ras. El primer cop 

va ser el 2008; el segon, l’any 2011.

dormen al carrer a Barcelona?

Propostes d’Arrels Fundació 
per a les eleccions municipals 2015
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Més preguntes, am
b resposta, 

que cal incloure 
a l’agenda política!

T’imagines viure al carrer i 
no poder planificar 
el teu futur?

Als carrers de Barcelona viuen persones 

extracomunitàries que estan en una si-

tuació administrativa irregular. No tenir 
papers els impedeix accedir a recursos 
a mitjan i a llarg termini. Barcelona ha 
de buscar una resposta, especialment 
en els casos amb caràcter humanitari. 

Com garantim que 
funciona el model 
Housing First?

Barcelona va començar a implementar 

al 2014 aquest model, que ofereix un pis 

permanent i necessari perquè la perso-

na millori. Proposem avaluar regular
ment i segons els criteris del Housing 
First, per no perdre l’esperit i l’eficàcia 
del model.

Què passa si vius a l’àrea 
metropolitana i 
dorms al carrer?

Així com el metro i els autobusos con-

necten l’àrea metropolitana, per què no 

coordinar també els esforços per aten-

dre les persones sense llar? Proposem 
potenciar una visió metropolitana del 
sensellarisme perquè les persones 
puguin ser ateses al seu municipi.
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Una eina per sab
er si el repte 

està a l’agenda política!
#ningudormintalcarrer 

La proposta d’Arrels 
Us proposem una eina per avaluar si les propostes 

de les formacions polítiques que es presenten a les 

properes eleccions municipals són sensibles a la pro-

blemàtica de les persones sense llar. Volem governs 
que treballin per fer possible #ningudormintalcarrer, 
i és responsabilitat de tots!

Instruccions d’ús
1 Durant la campanya electoral, estigues atent als 

missatges de les formacions polítiques.
2 A la graella trobaràs els conceptes més rellevants 

relacionats amb les persones sense llar i el llistat de 

formacions polítiques.

3 Cada cop que un partit polític faci propostes respec-

te d’aquests conceptes, apunta-ho.
4 Et deixem uns camps en blanc per si vols afegir con-

ceptes importants per a tu.

x

Dret a l’habitatge

Exclusió social

Habitatge públic

Housing First

Pobresa

Recompte

Renda garantida

Sense sostre

Treball protegit

Viure al carrer
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AJUDA’NS COM TU PREFEREIXIS:

Truca al 93 441 29 90
(de dill. a div. de 9:30h a 14h i de 16h a 19:30h) 

La Caixa 
ES43 2100 0975 2802 0006 5046 

Triodos Bank 
ES18 1491 0001 2120 1336 6022

www.arrelsfundacio.org/colabora/donatius
amics@arrelsfundacio.org

WhatsApp o Telegram per a socis i donants: 
692 68 90 92

Envia un SMS amb la paraula ARRELS 
al 28014 (1,20€) o al 38014 (6€)

Riereta 24, baixos - 08001 Barcelona T. 934 412 990
www.arrelsfundacio.org • info@arrelsfundacio.org
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€Col·labora 

amb

al mes
durant
 un any

!

a la problemàtica 
de les persones sense llar 
i les qüestions socials!

Aquestes eleccions municipals,
vota un partit sensible 

Col·labora-hi!


