
29 %

53 %
VULNERABILITAT
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VULNERABILITAT

BAIXA

necessita una 
intervenció social 

des de serveis 
especialitzats

      VULNERABILITAT

 ALTA

18 %

 necessita una intervenció 
social prioritària

Persones
sense llar a
Barcelona

Qualsevol
persona necessita...

Tothom
tenim dret a...

Menjar Tenir
salut

Sentir-se
protegida

Estar empadronats

Accedir al metge

Tenir una llar

Tenir suport
de serveis socials

A Barcelona

 956 persones
   dormen al carrer.
  315 han respost la nostra enquesta .

   82 %
homes

 10 %
dones

Qui són
i com són de
vulnerables?

Principals països
de procedència

26% Estat espanyol

19% Romania

8,8% Marroc

4,4% Itàlia

D’on venen?

26% nacionalitat espanyola

40,3% comunitàries

27% extracomunitàries

Quina situació tenen? Reben suport
social?

Poden anar al metge? Se senten protegides?

3 anys i 4 mesos
vivint al carrer

66% no reben

cap prestació

14%
no es poden fer càrrec

de necessitats bàsiques

59,8%       fa un any
o més que

dormen al carrer

37,4%
empadronades

a Barcelona

En els
darrers

6
MESOS

no han estat ateses
per cap treballador
social o similar

han fet ús
d'urgències
socials

41%  

19%  amb malalties cròniques

44%  tenen targeta sanitària

29,5% han rebut 

 

atenció mèdica a urgències

17,7%  han estat ingressades a l'hospital

15,5%
 
han necessitat una ambulància

En els darrers dos anys, el percentatge de persones que 

disposen de targeta sanitària ha baixat del 50% al 44%. 

A més, a una de cada cinc persones li costa demanar ajuda. 

 

 

30,5%
víctimes
d'agressions

i/o verbals

19,5%
tenen
causes
legals
pendents

25%
de les dones
diuen haver
rebut agressions

15,8%
han estat
retingudes a
comissaria

5,7%
forçades,
enganyades
o pressionades

Com és de
vulnerable

la seva
situació? 

El percentatge de persones que reben 

algun tipus de prestació o ingressos regulars 

no ha augmentat respecte 2017. 

Una de cada tres persones realitza 

activitats que li agraden i li fan sentir bé.

46 %

11,7%

Viure al carrer exposa la persona 

a situacions de violència i a 

situacions en les quals poden posar 

en perill la seva seguretat o fer coses 

contra la seva voluntat.

 

 

32%
han viscut una 

ruptura familiar

8  %  es
consideren
altres

43,7 ANYS
mitjana d'edat 

51 països de procedència diferents


