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Qui són i com són de

vulnerables?
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Una realitat confirmada
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Fa dos anys, una persona que coneixem i que viu al ras des de fa set
anys ens ho va dir ben clar: “Compteu-me i pregunteu-me. Perquè si no
em compteu, no existeixo, i si no em pregunteu, no sabeu què em passa”.
Dies després organitzàvem el primer cens de persones que dormen al
carrer a Barcelona i sortíem a entrevistar-les per saber més sobre la
seva salut, si havien estat agredides o si havien hagut d’anar a
l’hospital moltes vegades. La informació que vam recollir va posar
xifres a percepcions que ja teníem i que necessitàvem confirmar. Per
això durant el 2017 hem tornat a sortir al carrer, per preguntar de nou.
El resultat ens constata una realitat: tres de cada quatre persones
entrevistades i que viuen al carrer es troben en una situació bastant o
molt vulnerable. Gairebé la meitat tenen problemes de salut física i
una de cada tres persones ha estat víctima d’agressions.
Sabem que viure al carrer no és fàcil i sortir-ne encara menys. La
informació que ara tenim, però, ens ha de servir per detectar què
necessiten les persones i com han de ser els recursos i les polítiques.
La pregunta clau és: què farem?
Entra a
arrelsfundacio.org/cens2017
per saber-ne més!

Acompanyem

Sensibilitzem

Denunciem

i atenem les persones sense
llar cap a una situació el més
autònoma possible.

la ciutadania respecte els
problemes de la pobresa
al nostre entorn.

situacions injustes i aportem
solucions a les administracions
i a la societat civil.
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Per què acaba una persona

vivint al carrer?
La situació econòmica

Els serveis socials
La salut i l'edat

El preu de l’habitatge
La discriminació
segons la procedència

La situació familiar
La xarxa social

Alguns factors depenen de la persona
i altres tenen a veure amb la societat en què vivim.

Qui dorm

al carrer a Barcelona?
1.026 persones

56% MÉS que l’any 2008

Què hem fet

per saber més?
Les nits del 6, 7 i 8 de juny del 2017 vam sortir pels carrers de
Barcelona per entrevistar les persones que dormen al ras i saber
com és de vulnerable la seva situació.
L'acció s'emmarca en l'European End Street Homeless Campaig, una
campanya que pretén acabar amb el sensellarisme de carrer a Europa
abans de l'any 2020.

Com ho

hem fet?
Organitzats en equips, vam recórrer bona part de Barcelona i
vam localitzar 905 persones dormint al carrer. De totes elles,
358 es van animar a respondre les nostres preguntes.

Gràcies a les més de 400 persones voluntàries

que ho heu fet possible!

Qualsevol
persona necessita...

Persones
sense llar a
Barcelona

Menjar

Tenir
salut

A Barcelona

1.026 persones
dormen al carrer.

358 han respost la nostra enquesta.
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Com és de
vulnerable
la seva
situació?

homes
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consideren

dones

D’on venen?
33,5% nacionalitat espanyola
38,3% comunitàries
24,9% extracomunitàries

altres

BAIXA

Quina situació tenen?
58% fa un any

3 anys i 4 mesos

45 ANYS
mitjana d'edat

Principals països
de procedència
33,5% Estat espanyol
18,4% Romania
8,7% Itàlia
5,9% Marroc

necessita una intervenció
social prioritària

VULNERABILITAT

Reben suport
social?

o més que
dormen al carrer

vivint al carrer

43%

En els
darrers

66% no reben

empadronades
a Barcelona

cap prestació

Una de cada cinc persones

37,4%

no es pot fer càrrec
de necessitats bàsiques

Tot i que més persones reben una
prestació social respecte 2016, dos terços
encara no disposen d'aquests recursos.

Estar empadronats
Accedir al metge
Tenir una llar
Tenir suport
de serveis socials

Sentir-se
protegida

Qui són
i com són de
vulnerables?

necessita una
intervenció social
des de serveis
especialitzats

Tothom
tenim dret a...
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46% amb problemes de salut física
25,1% amb malalties cròniques
47,5% tenen targeta sanitària
1 de cada tres persones

no han estat ateses
per cap treballador
social o similar

MESOS

s'acompanyen
d'un animal

Tres de cada quatre persones no
tenen ingressos ni de prestacions,
ni d'herències ni de treball en negre.

Poden anar al metge?

41,6%

15%

han fet ús
d'urgències
socials

Se senten protegides?
31,6%

40,6%

15,4%

4,2%

víctimes
d'agressions
físiques
i/o verbals

de les dones
diuen haver
rebut agressions

20,1%

tenen
causes
legals
pendents

ha rebut atenció mèdica a urgències

19,9% han estat ingressades a l'hospital
19,6% han necessitat una ambulància
Comparat amb el 2016, més persones han
necessitat una ambulància i menys persones
disposen de targeta sanitària. També augmenten
els casos de malaltia crònica.

han estat
retingudes a
comissaria

forçades,
enganyades
o pressionades

Un 2,5% més de persones que
l'any 2016 explica que la seva
situació de sensellarisme té a
veure amb una experiència
traumàtica.

Què proposem?
Padró i targeta sanitària.
Garantir que totes les persones sense llar a Barcelona tinguin la documentació
bàsica per poder anar al metge amb normalitat i accedir als recursos de la ciutat.

Dret a l’habitatge.
Impulsar l’habitatge a preu assequible a Barcelona, així com l’habitatge que
segueix el model d’atenció Housing First. També obrir la Mesa d’Emergències
Socials perquè les persones que dormen al carrer puguin accedir a una llar.

Espais nocturns i de baixa exigència.
Espais que respectin la privacitat, que serveixin per crear vincles amb les
persones i saber què necessiten. Es tracta d’una opció a curt termini que pot
oferir una alternativa de proximitat a cada barri de Barcelona.

Treballar des de cada municipi.
Cada municipi de Catalunya hauria de comptar amb els pressupostos suficients
per donar resposta als seus veïns i veïnes sense llar i assegurar que tothom tingui
un habitatge estable. Derivar la persona a un municipi més gran no és la solució.

Intercanvi d’informació.
Crear un sistema digital que reculli tots el serveis que atenen persones sense llar
a Catalunya i una base de dades comuna de persones que utilitzen els serveis per
actuar de manera més eficient.
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