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6 Per què serveix un 
recompte de persones 
que viuen al carrer?

Volem que aquesta revista sigui útil. 
Arrela’t és la revista d’Arrels, entitat que des de 1987 atén a Barcelona 
persones sense llar oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària.
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Suggeriments, idees i comentaris que ens 
emocionen i ens fan reflexionar. 

Envia el teu a:
comunicacio@arrelsfundacio.org  

o a través de les xarxes socials.

A la portada, dues persones voluntàries del recompte 
organitzat per Arrels l’any passat per saber quantes persones 
dormen al carrer a Barcelona.

Totes les lletres cal·ligràfiques que s’utilitzen en aquesta revista 
pertanyen a persones que han viscut als carrers de Barcelona i 
s’han convertit en tipografies en el projecte HomelessFonts. 

Sorprèn-te a: www.homelessfonts.org

La teva veu
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Recomptes i censos, 
un pas imprescindible

Creieu que és necessari saber quantes 
persones dormen al carrer a Catalunya?

Per assolir l’objectiu #ningúdormintalcarrer cal 

comptar amb informació detallada sobre la re-

alitat perquè no és el mateix si es tracta d’una 

sola persona sense llar o si parlem d’un miler. 

És imprescindible saber de quantes perso-

nes estem parlant i, per saber-ho, tenim eines 

com els recomptes nocturns de persones que 

dormen al carrer.

Un recompte permet 

aproximar molt el 

nombre de perso-

nes afectades per 

aquesta problemàti-

ca i també saber on 

són. Es tracta d’una 

fotografia d’una nit 

que guanya força 

a mesura que es 

va repetint regular-

ment i que mostra 

si, amb el temps, el 

problema creix o 

disminueix.

Un cop sabem de quantes persones parlem, 

també cal saber en quina situació es troben. 

Quant fa que dormen al carrer? Quins riscos 

tenen? Estan malalts? Com passen el dia a dia? 

Amb aquesta informació podem detectar si-

tuacions de gran vulnerabilitat i fer propostes 

o actuacions adequades. Per obtenir aquesta 

informació, cal preguntar-ho directament a les 

persones que dormen al ras i l’eina per aconse-

guir-ho és un cens.

Saber quantes persones viuen al carrer i com 

es troben és un pas imprescindible per quantifi-

car les necessitats i planificar solucions que tin-

guin com a punt de partida l’habitatge estable. 

Per a la majoria de persones, segurament cal-

dran solucions basades en el model Housing 

First, que prioritzin l’habitatge com a punt de 

partida per començar a avançar; per a altres 

persones, en canvi, caldran altres propostes. El 

que està clar, però, és que si no sabem de què 

parlem ni en quina situació es troben les per-

sones que viuen al carrer, tot seran pals de cec 

per fer possible #ningúdormintalcarrer.
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Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.

     @ferranb
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Per què serveix un 
recompte de persones 
sense llar? 
A Catalunya no se sap quantes persones dormen al carrer. El mapa que veieu mostra 
unes xifres de mínims i només contempla les capitals de província catalanes. Per millorar 
els recursos que s’adrecen a les persones sense llar i elaborar polítiques cal saber de quan-
tes persones estem parlant i quines necessitats tenen.

Ciutat de 
Girona

Ciutat de Lleida

Ciutat de 
Tarragona

a d’altres municipis de 
l’area metropolitana

Ciutat de Barcelona

allotjades en equipaments
públics i privats

que viuen en assentaments

dormen al carrer

persones

persones

persones

persones sense llar *

persones sense llar *

L’any 2015, el Parlament 
català va instar la 
Generalitat per unanimitat 
a realitzar recomptes 
periòdics que permetin 
conèixer l’abast de la 
problemàtica.

L’any 2015, el Parlament 
català va instar la 
Generalitat per unanimitat 
a realitzar recomptes 
periòdics que permetin 
conèixer l’abast de la 
problemàtica.

48.454 persones pateixen mal allotjament a Catalunya,

 5.433 de les quals viuen al carrer. 
Les xifres, de l’agència Catalana de l’Habitatge, només compten les 
persones ateses als serveis públics.

71 persones dormen al carrer

124 persones allotjades en 
equipaments d’acollida residencial



> Què és?
Un recompte és una fotografia del nombre de persones que 

dormen al carrer en un municipi determinat en una nit deter-

minada. El resultat és una xifra de mínims perquè segurament 

hi haurà gent més amagada que no trobarem.

> Per què serveix?
Per engegar polítiques i recursos per a les persones sense 

llar, primer cal dimensionar el problema. Saber quantes perso-

nes dormen al carrer és el primer pas.

> A qui es compta?
A totes les persones que dormen al carrer, portals o entrades 

d’edificis, caixers... L’objectiu és comptar tothom que es troba 

dormint al carrer o que està a punt de fer-ho. Durant el re-

compte, no es desperten les persones ni se les interpel·la.

> Què és?
Un cens de persones que pernocten al carrer és una eina que 

recull informació qualitativa sobre la situació d’aquestes per-

sones.  Es tracta d’una nova manera de fer que, des de fa uns 

anys, es porta a terme en diferents països i que aquest 2016 

es farà com a prova pilot a quatre ciutats europees, entre elles 

Barcelona i València.

> Per què serveix?
A més de saber quantes persones viuen al carrer, és important 

saber quina és la seva realitat: Quants anys tenen? Estan ma-

lalts? Van al metge? Reben alguna prestació? Han patit agressi-

ons? Estan en situació irregular?

Recompte de persones 
que viuen al carrer

Cens de persones que 
dormen al carrer
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> Qui els pot organitzar?
Qualsevol administració pública o entitat social que cone-

gui la problemàtica de les persones sense llar i estigui pre-

sent al territori. La fórmula ideal, però, és fer-ho de manera 

coordinada, amb transparència i que es pugui validar.



Recomptes i censos 
arreu del món

i a Catalunya, 
què es fa?

LLEIDA
L’Ajuntament, amb altres entitats, va fer 

el 19 d’abril un recompte i un cens sobre 

les persones que dormen 

al carrer a la ciutat. 

BARCELONA
La Xarxa d’Atenció a Persones 

Sense Llar (XAPSLL), formada 

per una trentena d’entitats (entre 

elles Arrels) i l’Ajuntament de 

Barcelona organitza el 18 de maig 

un recompte. Entre el 30 de maig 

i el 3 de juny, Arrels realitzarà un 

cens qualitatiu. La XAPSLL recull 

anualment informació sobre el 

perfil de les persones allotjades 

als recursos de la ciutat.

GIRONA
El 18 de maig, Girona acollirà 

per primer cop un recompte de 

persones que dormen al carrer a 

la ciutat. L’organitza l’Ajuntament 

amb el suport d’entitats socials.

SANT ADRIÀ DE BESÒS
L’Ajuntament i les entitats socials promouen per al 18 de 

maig un recompte de persones sense llar.

BADALONA
L’Ajuntament de Badalona i diferents organitzacions faran un 

recompte de persones que dormen al carrer el 18 de maig.

Arrels Fundació col·labora en tots aquests recomptes assessorant i donant suport.
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ESTATS UNITS
Per llei, s’obliga a 

fer recomptes. El 

govern centralitza 

les xifres i recull 

informació 

qualitativa. A 

Nova York, equips 

de recompte 

específics recorren 

el metro.

CANADÀ
Enguany, i per 

primer cop, el 

govern promourà 

recomptes a tot 

el país. També es 

faran enquestes.

ANGLATERRA
La llei obliga tots 

els municipis a 

fer recomptes 

entre octubre i 

novembre. L’acció 

la coordina la 

xarxa d’entitats 

HomelessLink.

BÈLGICA
A Brusel·les i l’àrea 

metropolitana s’organitzen 

recomptes que es fixen 

en les persones sense llar 

que dormen al carrer i les 

que, aquella nit, la passen a 

l’hospital. 

ESTAT ESPANYOL
De manera més o menys continuada, es fan recomptes a 

Barcelona, Madrid, Mallorca, Saragossa i Sevilla. A Bilbao, 

Sant Sebastià i vuit municipis bascos més es realitzen 

recomptes de manera simultània.

DINAMARCA 
El govern compta amb una estratègia nacional per abordar 

el sensellarisme que contempla fer recomptes a tot el país 

cada dos anys.



La fundació Mambré s’ha marcat un 

objectiu: aconseguir 60 pisos per a 

persones sense llar. Mambré busca 

particulars, empreses, administracions 

i entitats que vulguin cedir o llogar un 

pis, a Barcelona o rodalies. Es necessi-

ten habitatges petits però també més 

grans perquè puguin compartir diver-

ses persones. S’ofereix contracte de 

lloguer, garantia de pagament, man-

teniment i el seguiment social de les 

persones que hi resideixin.

La fundació Mambré promou l’accés 

a l’habitatge i la feina a persones que 

han viscut al carrer i està formada pel 

centre Assís, les Filles de la Caritat, 

Sant Joan de Déu i Arrels. Actualment, 

gestiona un centenar d’habitatges.

Més informació:

fundaciomambre.org/objectiu60llars

El programa d’Acollida és una peça 

essencial d’Arrels. D’ell depenen els 

serveis d’atenció bàsica com les 

dutxes, el rober, la consigna, la far-

maciola, la bugaderia i el servei de 

correspondència; a més dels equips 

de carrer i una tasca importantíssima 

d’acompanyament a la persona.

L’any passat, 1.366 persones van 

passar per aquest espai, una xifra 

que s’ha incrementat en un 71% en 

els darrers cinc anys.

Per millorar l’atenció al programa 

d’Acollida, necessitem més persones 

voluntàries, que es vulguin com-

prometre un o dos cops per setma-

na, en torns de matí o tarda. Si esteu 

interessats, podeu escriure a 

voluntariat@arrelsfundacio.org.

L’organització Building Social Housing 

Foundation (BSHF) lidera una cam-

panya que pretén que ningú hagi de 

dormir al carrer a la Unió Europea. 

Amb aquest objectiu, s’està fent una 

prova pilot a Barcelona, Brno (Repú-

blica Txeca), Londres i València.

A més de realitzar recomptes, la cam-

panya aposta per fer un cens per 

saber més sobre accés a habitatge, 

salut, violència al carrer, situació ad-

ministrativa, etc, i saber quin grau de 

vulnerabilitat pateixen les persones. A 

Barcelona, el cens el farà Arrels a finals 

de maig i pretén entrevistar 500 per-

sones que viuen al carrer. El següent 

pas és impulsar el model Housing First.

La campanya s’inspira en una iniciati-

va nord-americana que ha aconseguit 

que 100.000 persones sense llar ac-

cedeixin a un pis.

He vivido en la calle en varias ocasio-

nes. Cuando pienso en ello me vienen 

muchos sentimientos que son difíciles 

de explicar. Tristeza, confusión, insegu-

ridad… Quizá lo peor para mí ha sido la 

inseguridad que se siente. Pasas un mie-
do increíble porque la mayoría del tiempo 
corres peligro, especialmente la mujer.  
La primera vez que caí en la calle me 

deprimí mucho, estaba sentada en un 

rincón sin moverme, indiferente a todo; 

a veces pedía, pero sólo puntualmente. 

Me sentía invisible pero casi lo prefería y 

pensaba que alguien vendría a rescatar-

me, pero nunca vino nadie.

Por la noche, veía las ventanas ilumina-

das y hubiera querido estar allá dentro, 

tener un lugar seguro. Esto es lo que 

más valoro ahora. Llegar a casa, cerrar 

la puerta y sentirte tranquila. Aunque no 

todo se soluciona con tener un techo, 

hay que seguir luchando. Claro que na-

die dijo que vivir era fácil.

Gema

Veus del carrer  
“Nadie dijo que vivir era fácil”

Notícies
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Mou-te!

Arrels ha creat una aplicació mòbil 
que permet la ciutadania avisar de 
la presència de persones dormint 
al carrer. Es pot descarregar en 
dispositius Android i IOS.

arrelsfundacio.org/app 

APP Arrels Localitzador
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Et recomanem...

15 Años en la calle. Obra completa.

Portada del llibre 

destacats de la seva obra i un capítol nou.

La violència, la por, l’alcohol i l’esforç per 

sobreviure al carrer són alguns dels temes 

presents en aquest llibre, editat per Chula Ink. 

Com expressa el mateix Miquel Fuster, aquest 

treball “transmet tot el dolor i desesperança 

que patim les persones que, pels motius que 

sigui, ho vam perdre absolutament tot”.

Més informació: 

https://miquelfuster.com/

cil visibilitat a la llum d’un fanal. Van contactar 

amb Arrels i es van proposar per cartografiar 

tot Barcelona.  

Volien aconseguir uns mapes més clars, amb 

més contrast, de visibilitat millorada i amb 

punts estratègics marcats (caixers, bancs, ve-

getació als parcs) per facilitar la feina i els resul-

tats. Als mapes, que es faran servir al pròxim 

recompte del 18 de maig a Barcelona, s’ha 

afegit un codi de barres i un codi QR perquè 

la informació recollida sigui més fàcil de pro-

cessar i analitzar.

Som voluntaris! 

Veus del carrer  
“Nadie dijo que vivir era fácil”

El Pablo Martínez i la Mar 

Santamaria són arquitec-

tes i urbanistes a l’empresa 

300.000 Km/s. Al maig del 

2015, van veure una notícia 

sobre el recompte de per-

sones sense llar que Ar-

rels va organitzar i com 

un grup de voluntaris 

pentinava els carrers de 

la ciutat amb mapes 

molt precaris i de difí-

Obra completa 
de Miquel Fuster
Si encara no heu llegit l’obra 

de Miquel Fuster, teniu una 

nova oportunitat! El Miquel 

va viure 15 anys al carrer i ha 

il·lustrat i plasmat la seva ex-

periència de dormir al ras en 

una trilogia de còmics. Ara, 

acaba de publicar 15 años en 

la calle. Obra completa, un lli-

bre que recull els capítols més 

per facilitar el recompte del proper 18 de maig.



al recompte nocturn que es va fer al maig de l’any passat.

L’Esteve va aportar la seva experiència 

Creus que és útil fer recomptes?
Sí. Te permite conocer la realidad sobre 

el terreno. Si hay mujeres, hombres, si 

tienen animales... Muestra lo que pasa y 

sirve para ayudar mejor a la gente.

Per què vas decidir col·laborar?
Participé porque he vivido en la calle y, 

además, en aquel momento estaba dur-

miendo en la calle y me pareció intere-

sante y útil colaborar.

El fet d’estar vivint al carrer en aquell 
moment va aportar alguna cosa al 
teu equip del recompte?
Sí, por descontado. La mayoría de volun-

tarios no conocen la vida de la calle ni de 

lejos. Yo puedo encontrar personas dur-

miendo en rincones que a ellos nunca se 

les ocurriría. Hubo algunas zonas donde 

pensábamos que no había nadie y encon-

tramos hasta seis personas. Las personas 

que hemos vivido en la calle encontramos 

sitios para dormir que los que no han vivi-

do en ella nunca se imaginarían.

Per exemple?
Sitios muy escondidos que prácticamen-

te no se ven y sitios que parecen impen-

sables, pero que prefiero no comentar 

para preservar la intimidad de las personas.

Pensen diferent les persones que viu
en al carrer de les que no?

L’Esteve ha viscut una bona temporada al carrer. L’any passat va 
formar part d’un dels equips que va sortir a comptar les persones 
que dormien al ras durant una nit. De la utilitat de fer recomptes i de 
la seva opinió com a persona directament involucrada, en parlem.

Creo que sí. Y lo veo muy interesante. 

Sobrevivir te agudiza el ingenio para al-

gunas cosas, como buscarte un rincón 

para dormir, pensar maneras para ganar 

dinero, dónde comer y buscar ropa y, 

obviamente, las personas que no tienen 

esta necesidad ni se lo plantean.

El fet de tenir dades concretes diries 
que pot incidir en les actuacions de 
l’administració?
Creo que sí. Porque hay una diferencia 

entre lo que dicen los políticos y la rea-

lidad del terreno, lo que se ve en la calle. 

No conocen la realidad o no la quieren 

ver. Así, si presentas datos objetivos re-

cogidos por ciudadanos creo que se los 

deberían creer y actuar en consecuencia.

Què en penses de la metodologia que 
es va utilitzar? Canviaries alguna cosa?
No. Me parece correcta. Y veo muy acer-

tado que los equipos, siempre que sea 

posible, sean de personas diversas. Es decir, 

que haya voluntarios, trabajadores sociales 

y personas que han vivido en la calle.

S’ha plantejat fer un cens a algunes 
persones que viuen al carrer per tal 
de conèixer la seva realitat. Creus 
que serà difícil que responguin a les 

preguntes?
Estaría bien que alguien que los co-

nociera fuera a avisarlos de que les 

harán unas preguntas. Hay que expli-

car bien algunos detalles, como que 

las respuestas son anónimas y que 

la intención es que sirvan para tener 

datos objetivos sobre las personas 

que viven en la calle. Y que lo que 

se intenta con este cuestionario es 

hacerlo llegar a las administraciones 

para que pongan más recursos y se 

puedan prevenir las causas que hacen 

que una persona acabe en la calle.

Participaràs en el recompte d’en
guany?
Sí, y tanto. Podéis contar conmigo.      
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“Es importante que en 
un recuento participen 
personas que han 
vivido en la calle”


