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4.  La dimensió metropolitana del 
sensellarisme: trajectòries de la població  
atesa als serveis residencials de Barcelona

Albert Sales Campos

Introducció

Bona part de la tasca dels serveis socials de les nostres ciutats consisteix a combatre els 
efectes de l’exclusió de l’habitatge. Les dificultats per trobar un lloc estable on viure afec-
ten cada vegada més persones, i l’esforç econòmic que suposa l’habitatge per a les llars és 
un vector d’empobriment que desencadena un seguit de problemàtiques que en molts 
casos acaben requerint suports socials i econòmics puntuals facilitats pels serveis socials 
o per entitats del tercer sector. La crisi hipotecària va convertir l’exclusió residencial en un 
dels temes recurrents en els debats sobre les tasques dels serveis socials i de les polítiques 
municipals. 

La llei 12/2007 del Parlament de Catalunya estableix que els objectius dels serveis socials 
són garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, posant atenció en el manteniment de 
la seva autonomia personal i promovent el desenvolupament de les seves capacitats per-
sonals. La llei es refereix als serveis socials com un dels sistemes de l’estat del benestar i els 
equipara a la seguretat social, la sanitat, l’ensenyament públic, les polítiques d’ocupació o 
les polítiques d’habitatge. Però, a la pràctica, acaben convertint-se en responsables subsi-
diaris de la fallida de la resta de sistemes de protecció i de benestar social. 

La prestació dels serveis socials bàsics suposa fer front cada dia a una crisi habitacional 
que sembla que no tingui fi, que provoca més de 13.000 denonaments anuals a Catalunya 
(Observatori DESC, 2020) i que impedeix l’accés a una solució habitacional digna a un 
nombre indeterminat de persones. D’aquestes, sabem que almenys 1.500 viuen als carrers 
de ciutats i pobles i més de 5.000 estan ateses per serveis especialitzats en l’atenció a 
persones sense llar (Generalitat de Catalunya, 2022). El suport i l’acompanyament a perso-
nes que pateixen el sensellarisme recau sobre programes i serveis municipals. Però la po-
blació afectada per aquestes formes d’exclusió residencial viu problemes derivats de la 
manca de reconeixement com a habitants del municipi on desenvolupen la seva quotidia-
nitat. Tenir un domicili propi on registrar-se a través del padró facilita l’accés a drets i ser 
considerat resident en una ciutat o poble; qui no té domicili fix ha estat considerat tradici-
onalment un transeünt, fet que portava a definir l’atenció a aquestes persones en el marc 
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de l’ordre a la via pública o de l’assistència temporal tot esperant que seguissin el seu camí 
(Rubio-Martín, 2016). Combatre el sensellarisme suposa, doncs, un repte per als ens locals, 
atesa la realitat dinàmica d’un fenomen que obliga a generar polítiques públiques per a uns 
ciutadans dels quals es té escassa informació i als quals sovint no es reconeix. 

Molts municipis continuen ancorats en la consideració d’itinerant de la persones sense 
sostre o sense llar i no consideren que l’atenció a les seves necessitats sigui una tasca dels 
seus serveis socials. La concentració dels serveis específics (públics i d’entitats socials) a 
les grans ciutats, la cerca de mitjans de subsistència i la necessitat d’anonimat són tres 
factors que provoquen un desplaçament de les situacions més extremes d’exclusió resi-
dencial cap al centre de les zones metropolitanes europees i nord-americanes (Pitarch, 
2020). 

Quan els actors públics i del tercer sector implicats en les xarxes d’atenció a persones 
sense llar acompanyen el qui s’ha quedat al carrer, cerquen estabilitzar-li la situació econò-
mica, habitacional i personal, i ho fan després d’un procés d’exclusió marcat per la mobili-
tat forçada i per les restriccions que imposen les fronteres municipals. 

En aquest capítol es descriuen les limitacions de l’abordatge local del sensellarisme i 
s’analitza la dimensió metropolitana del fenomen a Barcelona a partir de les dades de l’en-
questa realitzada entre abril de 2021 i gener de 2022 a persones ateses en centres residen-
cials i programes de pisos de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona 
(XAPSLL). Assumint que per reduir l’abast de l’exclusió residencial calen canvis profunds en 
el mercat de l’habitatge, en els mecanismes de protecció social i en les polítiques migratò-
ries, s’argumenta la necessitat de generar mecanismes de coordinació i de coproducció de 
polítiques socials d’abast metropolità. 

Els límits de l’abordatge local del sensellarisme

En el recompte de persones en situació de carrer efectuat per la Xarxa d’Atenció a les 
Persones Sense Llar de Barcelona, realitzat el 20 de maig de 2021, es van comptabilitzar 
895 persones que dormen al carrer a la ciutat.1 Els equips d’intervenció social a l’espai pú-
blic de l’Ajuntament de Barcelona estimaven que el mes de març de 2022 ja estaven dor-
mint al ras 1.051 persones, una xifra similar a la d’abans de l’inici de la pandèmia. Això signi-
fica que, malgrat l’augment de places en projectes residencials i d’allotjament temporal 
que s’ha produït en aquests dos últims anys, no s’esdevé una reducció del nombre de 
persones sense sostre a Barcelona. De fet, els recursos adreçats a proveir allotjament a les 

1https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/20/el-recompte-2021-visualitza-895-persones-dormint-als- 
carrers-de-barcelona-i-3-046-allotjades-en-equipaments/ 
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persones sense llar no han parat de créixer des que l’any 2008, la Xarxa d’Atenció a les 
Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) va començar a sistematitzar-ne les dades. Si en 
aquell moment entitats i serveis socials de la ciutat allotjaven 1.190 persones, en el recomp-
te de maig de 2021 hi havia 2.808 persones que vivien en centres residencials o habitatges 
de la Xarxa. L’increment de l’oferta, doncs, ha servit per contenir la problemàtica del sense-
llarisme de carrer però no per reduir-la, ja que de les 658 persones que dormien als carrers 
la nit del recompte de l’any 2008 (Cabrera et. al., 2008), hem passat a les 895 del recomp-
te de 2021 o a les 1.051 de les estimacions més recents dels serveis municipals de març de 
2022.2

La realitat de Barcelona té ben poc de particular. La manca d’accés a un habitatge esta-
ble i digne colpeja totes les grans metròpolis occidentals, per molts recursos que mobilitzin 
per atendre les persones sense llar. Ciutats com Berlín, París, Londres o Brussel·les han re-
gistrat creixements molt significatius del nombre de persones sense sostre que, prèvia-
ment a la pandèmia de la covid-19, no presentaven cap indici de remetre. De fet, en tots els 
països europeus, amb l’excepció de Finlàndia, el sensellarisme és un fenomen social a l’alça 
des de fa més d’una dècada (FEANTSA, 2018). 

Aquest creixement ha impulsat un major interès per les causes estructurals del sensella-
risme. Durant el darrer terç del segle xx, la recerca sobre la realitat de les persones sense 
sostre i sense llar s’enfocava en la construcció d’un objecte d’estudi i d’intervenció social 
amb necessitats complexes, i s’hi analitzava la interacció entre pobresa, manca d’habitatge 
i problemes de salut mental i addiccions (Pleace, 2016). Però, en els darrers vint anys, les 
dades quantitatives han impulsat l’interès per factors estructurals: per l’erosió dels meca-
nismes de protecció social i, sobretot, pel mercat de l’habitatge (l’escalada dels preus dels 
lloguers, la manca d’habitatges assequibles, o la manca d’accés a solucions residencials 
per a grups de població específics). 

Darrerament, els moviments migratoris emergeixen amb força entre aquests factors es-
tructurals del sensellarisme (Hermans et. al., 2020). Les característiques sociodemogràfi-
ques de la població detectada al carrer pels equips d’intervenció social a l’espai públic de 
l’Ajuntament de Barcelona mostren que el creixement en el nombre de persones que dor-
men al carrer a la ciutat ha estat protagonitzat per persones estrangeres. El nombre de 
persones de nacionalitat espanyola contactades en aquesta situació en tot un any pels 
serveis socials s’ha mantingut estable durant l’última dècada, mentre que, del 2014 al 2017, 
les persones de nacionalitats comunitàries es van duplicar i van esdevenir la majoria de les 
detectades. Les originàries de països de fora de la Unió Europea també es van mantenir 
estables fins al 2017; a partir de llavors, i fins al 2021, el seu nombre s’ha duplicat. El resultat 
és que l’any 2008 els serveis socials detectaven 604 persones de nacionalitat espanyola 

2Dades facilitades a l’IERMB pels equips de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona.
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dormint als carrers de Barcelona, 417 de nacionalitats comunitàries i 406 de nacionalitats 
extracomunitàries, i 12 anys després se’n detectaven 623 d’espanyoles, 911 de comunitàries 
i 834 d’extracomunitàries.3

Si ens fixem en la població atesa en centres residencials i programes d’allotjament i ha-
bitatge temporal de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona, l’any 2019 la 
proporció de persones de nacionalitat espanyola era d’un 36%, les de nacionalitats comu-
nitàries representaven un 11% del total i les extracomunitàries un 52% (De Inés et. al., 2019). 
Entre la població atesa, el pes de les persones estrangeres també és majoritari, amb una 
presència cada cop més important de nacionalitats extracomunitàries. 

3Les dades han estat sol·licitades al Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP) de l’Ajunta-
ment de Barcelona per completar les sèries publicades a Sales, 2019. 
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Gràfic 1. Evolució del nombre de persones diferents contactades en un any dormint al carrer 
pels equips d’intervenció social en medi obert de l’Ajuntament de Barcelona (SISMO, SASSEP), 
Barcelona, 2008-2020.
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Els dispositius d’atenció a les persones sense llar són hereus dels albergs i centres que 
es van posar en marxa durant el segle xx per atendre «vagabunds» i «transeünts», quan 
s’atribuïa a les persones ateses una vida nòmada i sense vinculació territorial (Muñoz et al., 
2003; Cabrera Cabrera, 1998). El pes de la població estrangera entre la població sense llar 
pot portar a reproduir aquestes idees preconcebudes i a orientar les polítiques a proporci-
onar assistència temporal a gent que es troba de pas, però hi ha grans diferències entre la 
realitat actual de l’exclusió residencial i la de fa només tres dècades. 

Als equipaments específics per a persones sense llar no s’hi atén únicament gent que es 
troba dormint al carrer. La permeabilitat entre les diferents situacions d’exclusió residencial 
és molt gran i cada cop són més les que combinen estades al carrer amb pensions, immo-
bles ocupats i cases de coneguts (Sales, 2019). El fet que gairebé la meitat de les persones 
ateses als allotjaments d’emergència que va posar en marxa l’Ajuntament de Barcelona el 
març de 2020 per facilitar el confinament a persones que dormien al carrer arribessin d’al-
tres situacions sense haver passat ni una nit al ras és un bon exemple d’aquesta dinàmica.4 

A la població atesa pels serveis adreçats a persones sense llar no se li pot atribuir la itine-
rància amb la qual s’etiquetava les persones sense sostre fa trenta anys (Bachiller, 2009). Ni 
a les persones amb nacionalitat espanyola ni a les d’altres orígens. No procedeixen directa-
ment de l’estranger ni estan de pas, els seus projectes migratoris tenen com a objectiu final 
Barcelona i la seva àrea metropolitana, i les seves estratègies de supervivència no es res-
tringeixen als límits municipals d’una ciutat. Així doncs, cal preguntar-se quins han estat els 
itineraris d’exclusió residencial i com ha afectat la mobilitat a les trajectòries de qui està 
sent atès pels recursos de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar per debatre sobre 
els límits d’un abordatge localista del sensellarisme. 

Mobilitat i trajectòries d’exclusió 

Entre l’abril de 2021 i el gener de 2022 s’ha dut a terme una enquesta als equipaments 
residencials i d’allotjament per a persones sense llar de la ciutat de Barcelona, amb l’objec-
tiu principal de generar dades descriptives sobre l’origen de les persones ateses i sobre les 
seves trajectòries d’exclusió residencial. L’anàlisi de les dades ha de servir per aprofundir 
en les dinàmiques de mobilitat de la població atesa en els serveis de la capital catalana 
abans d’arribar a situacions de carrer i, si és el cas, abans d’arribar a la ciutat de Barcelona. 

Les 315 enquestes vàlides recullen les respostes de persones ateses en equipaments 
residencials i habitatges que formen part dels serveis socials específics per a persones 

4https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/09/09/els-dispositius-dallotjament-demergencia-atenen- 
mes-de-1-300-persones-sense-llar-durant-la-pandemia/ 
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sense llar que ofereixen les entitats de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de Bar-
celona i l’Ajuntament de la ciutat a través de l’Institut Municipal de Serveis Socials. Han es-
tat seleccionades de manera intencionada per reproduir les característiques de l’univers de 
2.800 persones ateses en equipaments i serveis de la XAPSLL,5 en les variables identitat de 
gènere, nacionalitat (espanyola, comunitària, no comunitària) i edat (en grans franges). Es 
tracta, doncs, de persones que han estat ateses pel fet de trobar-se en situació de sense-
llarisme i que, en el moment de realització de l’enquesta, rebien suport social i residencial. 

Entre altres temàtiques, a l’enquesta s’hi inclouen preguntes sobre la trajectòria d’exclu-
sió de l’habitatge viscuda i la seva mobilitat geogràfica. Del total de persones enquestades, 
un 10% afirmaven que vivien des de sempre a la ciutat, i poc més d’un 6% deien haver-hi 
nascut i haver-hi tornat després de passar un temps fora. De la resta de la mostra, un 31% 
feia entre 6 i 10 anys que vivien a la ciutat i més de la meitat expressaven que feia menys 
de cinc anys que hi residien. 

Taula 1. Temps que fa que viuen a Barcelona les persones enquestades per gènere

Amb quin gènere s’identifica?*

Des de quan viu a Barcelona Femení Masculí Total

Des de sempre 10,20% 10,41% 10,34%

Vaig néixer o passar la infància a Barcelona, vaig 
marxar-ne i hi he tornat 9,18% 4,98% 6,27%

Més de 10 anys 23,47% 19,46% 20,69%

Entre 6 i 10 anys 11,22% 9,95% 10,34%

Entre 4 i 5 anys 17,35% 11,31% 13,17%

Entre 1 i 3 anys 19,39% 37,56% 31,97%

Menys d’1 any 6,12% 5,43% 5,64%

No ho sap / No contesta 3,06% 0,90% 1,57%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.

Davant l’alta proporció de població estrangera atesa als serveis per a persones sense llar, 
també es va preguntar a les persones enquestades quant de temps feia que vivien a Cata-
lunya. El 21% de les persones enquestades han viscut a Catalunya des de sempre i un 30% 
hi van arribar fa més de 10 anys. Prop de la meitat de la mostra és a Catalunya des de fa 
menys de 10 anys, un 40% menys de 5 anys i un 28% hi són des de fa menys de 3 anys. 

5Segons el recompte d’equipaments realitzat per la XAPSLL el 20 de maig de 2021. Aquestes dades es publicaran 
durant el 2022 en l’informe periòdic que realitza la XAPSLL cada dos anys. 
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En referència al temps d’estada a la ciutat i al país, s’observen algunes diferències per 
gènere. La proporció de dones que són aquí des de fa més de 4 anys sense ser originàries 
de la ciutat o del país és significativament superior a la dels homes. 

Taula 2. Temps que fa que viuen a Catalunya les persones enquestades per gènere

Amb quin gènere s’identifica?*

Des de quan viu a Catalunya Femení Masculí Total

Des de sempre 21,43% 21,27% 21,32%

Més de 10 anys 29,59% 30,77% 30,41%

Entre 6 i 10 anys 12,24% 5,43% 7,52%

Entre 4 i 5 anys 15,31% 9,95% 11,60%

Entre 1 i 3 anys 16,33% 28,51% 24,76%

Menys d’1 any 3,06% 3,62% 3,45%

No ho sap / No contesta 2,04% 0,45% 0,94%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.

Les respostes de la mostra, doncs, confirmen que entre la població sense llar hi ha un 
nombre elevat de persones d’arribada recent tant a la ciutat com a Catalunya. Quan se’ls 
va preguntar on vivien abans d’arribar a Barcelona, només un 13,5% van afirmar haver-hi 
viscut sempre o des de la infància, un 29,5% expressaren que procedien d’un altre munici-
pi català, un 25% d’un altre municipi espanyol de fora de Catalunya i un 30% van dirque 
residien fora de l’Estat just abans d’instal·lar-se a la ciutat. De la part de la mostra arribada a 
Barcelona d’un altre municipi català, el 47% vivien en una ciutat de l’àrea metropolitana de 
Barcelona i un 28% d’un municipi de la província. 

Taula 3. Lloc de residència abans d’arribar a la ciutat de Barcelona per gènere

Amb quin gènere s’identifica?*

On vivia abans d’arribar a Barcelona? Femení Masculí Total

Sempre (o des que era infant) he viscut a Barcelona 18,37% 11,31% 13,48%

Un municipi de dins de Catalunya 29,59% 29,41% 29,47%

Un municipi de la resta de l’Estat espanyol 17,35% 28,96% 25,39%

Un municipi de fora de l’Estat espanyol 34,69% 28,05% 30,09%

No ho sap / No contesta 0,00% 2,26% 1,57%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.
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La mobilitat cap a Barcelona, centre de l’àrea metropolitana, no es produeix un cop les 
persones s’han quedat sense llar o sense sostre. Si fem atenció a les trajectòries d’exclusió 
residencial de les persones enquestades, constatem que les situacions més greus de man-
ca d’habitatge les han viscut un cop a la ciutat però que l’exclusió de l’habitatge ha marcat 
la seva biografia recent. El 26%, malgrat estar ateses en serveis socials específics per a 
persones sense llar, no han dormit mai al carrer. En el cas de les dones, aquesta proporció 
supera la meitat, un 51%, fet que mostra com el sensellarisme femení es concreta en situa-
cions de carrer amb molta menys freqüència que el masculí i que sovint queda invisibilitzat, 
perquè es viu de portes endins dels immobles, en cases de persones conegudes i familiars 
o en altres solucions habitacionals precàries (Sales i Guijarro, 2017). 

Només un 22% de les persones enquestades informen de trajectòries de carrer de més 
d’un any. Atenent als estudis realitzats amb població sense sostre no allotjada (Sales, 2019), 
la xarxa d’allotjaments i equipaments residencials és molt més eficaç a l’hora d’oferir res-
postes a les persones que han estat poc exposades a pernoctar a la via pública que no pas 
a les persones amb trajectòries de carrer consolidades. Recordem que el 70% de les perso-
nes contactades dormint al carrer pels equips d’intervenció social a l’espai públic de l’Ajun-
tament de Barcelona durant el 2018 feia més d’1 any que estaven en aquesta situació (Sa-
les, 2019; pàg 28). 

Taula 4. Quant de temps ha dormit al carrer la població enquestada per gènere

Amb quin gènere s’identifica

Femení Masculí Total

Mai no he dormit al carrer 51,02% 15,38% 26,33%

Menys de 15 dies 17,35% 9,05% 11,60%

Entre 15 dies i 3 mesos 4,08% 14,03% 10,97%

Entre 3 i 6 mesos 5,10% 11,31% 9,40%

Entre 6 mesos i 1 any 2,04% 7,24% 5,64%

Entre 1 any i 3 anys 7,14% 14,48% 12,23%

Més de 3 anys 7,14% 10,86% 9,72%

No ho sabria dir perquè he estat alternant el carrer 
amb altres situacions 5,10% 7,69% 6,90%

No ho sap/No contesta 1,02% 0,45% 0,63%

En blanc 0,00% 9,50% 6,58%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.
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Es constata que les trajectòries de carrer són molt variables i que una proporció rellevant 
de les persones residents en els serveis no han arribat a dormir al carrer. Quan es va pre-
guntar als i les enquestades on eren la nit abans d’entrar en un recurs d’allotjament, només 
un 24% van respondre que dormien al carrer. Aquest resultat confirma la gran permeabilitat 
entre les diferents situacions d’exclusió residencial. Un 33% van contestar que estaven en 
un altre tipus de recurs de serveis socials (entre els quals es compten pensions pagades 
pels serveis municipals mentre s’espera plaça en un centre). Un 17% eren en una pensió, un 
hostal o una habitació de relloguer (pels seus propis mitjans). La resta contestaven altres 
situacions amb freqüències molt diverses, però sempre per sota del 6%. 

Taula 5. On era la nit abans d’entrar en un recurs d’allotjament de la Xarxa d’Atenció  
a les Persones Sense Llar?

Amb quin gènere s’identifica

Femení Masculí Total

A casa meva (llogada o en propietat) 4,08% 0,45% 1,57%

En un pis compartit 9,18% 1,81% 4,08%

A casa de familiars 2,04% 0,45% 0,94%

A casa d’amistats 6,12% 3,62% 4,39%

En una pensió, hostal, habitació rellogada, o similars 28,57% 11,31% 16,61%

Habitatge pagat per l’Ajuntament 3,06% 0,45% 1,25%

En un recurs de Serveis Socials 29,59% 34,39% 32,92%

Recurs habilitat per l’Ajuntament de forma excepcional 
a causa de la COVID 0,00% 1,81% 1,25%

En un hospital, centre de salut mental o similars 6,12% 5,43% 5,64%

En un centre del sistema de protecció a la infància 
(centre per a menors d’edat), pis d’emancipació  
o família d’acollida

0,00% 1,81% 1,25%

En una casa ocupada 4,08% 4,07% 4,08%

Comissaria 0,00% 0,45% 0,31%

Cotxe 0,00% 0,45% 0,31%

Al carrer 7,14% 32,13% 24,45%

NS/NC 0,00% 0,90% 0,63%

En blanc 0,00% 0,45% 0,31%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.

Com hem vist, el que tenen en comú totes les persones que arriben als equipaments és 
el fet de trobar-se sense llar i no necessàriament haver dormit al carrer. Quan vam pregun-
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tar pel temps que portaven els i les enquestades sense disposar d’un espai que consideres-
sin la seva llar, un 85% manifestaven que feia més d’un any. Això denota que l’experiència 
de dormir i viure al carrer és una petita part de les trajectòries d’exclusió residencial. 

El 57,7% de les persones enquestades manifesten que la primera vegada que van haver 
de dormir al carrer va ser a la ciutat de Barcelona, mentre que un 22% havien viscut aques-
ta situació en altres municipis de l’Estat. Amb independència de l’experiència prèvia, aques-
tes dades ens indiquen que Barcelona és el punt geogràfic d’arribada de situacions d’ex-
clusió residencial que tenen un recorregut molt llarg que no s’ubica necessàriament a la 
ciutat mateixa. 

Taula 6. Temps que fa que no disposa d’un espai que pugui considerar la seva llar  
per gènere

Amb quin gènere s’identifica?*

Femení Masculí Total

Entre 15 dies i 3 mesos 3,1% 0,9% 1,6%

Entre 3 i 6 mesos 7,1% 5,4% 6,0%

Entre 6 mesos i 1 any 8,2% 5,9% 6,6%

Entre 1 i 3 anys 19,4% 37,6% 32,0%

Més de 3 anys 62,2% 48,9% 53,0%

NS/NC 0,0% 0,5% 0,3%

En blanc 0,0% 0,9% 0,6%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.

Quan es va preguntar a les persones enquestades on residien abans de quedar-se sense 
llar, només un 27,6% van dir que eren en un habitatge propi (de propietat o de lloguer). El 
23,5% vivien en pisos compartits i el 21,3% en cases de familiars. Es constata, doncs, la poca 
freqüència amb què la gent que requereix el suport dels serveis residencials ha tingut ac-
cés a la tinença d’un habitatge. 
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Taula 7. On residia la població enquestada abans de quedar-se sense llar per gènere

Amb quin gènere s’identifica?*

Femení Masculí Total

A casa pròpia (llogada o en propietat) 34,69% 24,43% 27,59%

En un pis compartit 17,35% 26,24% 23,51%

Habitació rellogada 3,06% 0,45% 1,25%

A casa de familiars 25,51% 19,46% 21,32%

A casa d’amistats/parella 4,08% 4,98% 4,70%

A la casa on treballava d’interna 2,04% 0,45% 0,94%

En una casa ocupada 3,06% 5,43% 4,70%

Habitatge massificat 1,02% 0,00% 0,31%

En una pensió, hostal o similars 2,04% 2,71% 2,51%

Institució 5,10% 4,98% 5,02%

En un centre del sistema de protecció a la infància 
(centre per a menors d’edat), pis d’emancipació  
o família d’acollida

0,00% 5,43% 3,76%

Pis programa asil i refugi 0,00% 0,45% 0,31%

NS/NC 1,02% 1,81% 1,57%

En blanc 1,02% 3,17% 2,51%

Suma total 100,00% 100,00% 100,00%

* Cap persona enquestada va contestar opcions diferents a masculí i femení.

Conclusions

L’atenció social a les persones sense llar és un clar exemple de les incoherències que 
provoca el localisme que defineix la planificació i l’actuació dels serveis socials i les expec-
tatives que la ciutadania i les persones afectades per l’exclusió residencial dipositen sobre 
la creació de nous serveis i recursos. Tradicionalment, s’ha considerat que les persones 
que dormien al carrer eren transeünts als quals es podia oferir allotjament temporal a fi 
d’evitar la seva presència als carrers. Durant el segle xx, els allotjaments per a persones 
sense sostre tenien una funció més orientada al control i a apartar els «vagabunds» de la via 
pública que no pas d’acompanyament social (Rubio-Martín, 2016). 

A finals del segle xx, amb l’erosió dels mecanismes de protecció social i l’increment de 
l’atur, es planteja que l’allotjament sigui una part de l’acompanyament ofert pels serveis 
socials per sortir de situacions d’exclusió social molt greus. L’allotjament temporal que es 
crea en aquells moments s’orienta a la reinserció social a través de l’obtenció d’una feina 
en el mercat laboral que permeti l’estabilització residencial de les persones sense sostre. 
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Els equipaments residencials es dissenyen dibuixant un model d’intervenció en escala en 
el qual les persones entren en albergs amb grans habitacions de lliteres per passar a cen-
tres residencials o pisos d’inclusió per formar-se i trobar una ocupació laboral seguint un 
pla de treball per la inserció (Benjaminsen et al., 2009). Aquest tipus de resposta sorgeix a 
les grans ciutats, que assumeixen que les persones sense sostre no són itinerants per defi-
nició i que reben totes les pressions per oferir solucions a una realitat que s’evidencia a la 
via pública als ulls de tothom (Rubio-Martín, 2016),

S’esperava que, després d’un temps allotjades i amb el suport pertinent, les persones 
ateses obtinguessin uns ingressos amb els quals accedir a una habitació de lloguer, que 
recuperessin la relació i la convivència amb algun familiar o que, excepcionalment, acce-
dissin al mercat laboral. Les sortides naturals del sistema d’atenció a les persones sense llar 
eren, doncs, obtenir una font d’ingressos i una habitació de «relloguer». La pujada de preus 
que han experimentat les habitacions a les grans ciutats, i en el cas que ens ocupa a Barce-
lona, a partir de 2014 han dificultat aquesta sortida. 

El creixement dels recursos destinats a l’atenció a les persones sense llar i sense sostre 
no ha permès reduir el volum de gent que dorm al ras a les ciutats europees (llevat del cas 
de Finlàndia, que mereixeria un epígraf propi). La precarietat dels ingressos del treball i els 
buits de cobertura dels mecanismes de seguretat social es combinen amb la impossibilitat 
d’accedir a solucions residencials barates per generar una gran permeabilitat entre les situ-
acions de sensellarisme. Lluny de l’estereotip de la persona sense sostre dormint al carrer 
sempre en un mateix lloc, les persones ateses pels serveis socials especialitzats de les 
grans ciutats es troben amb gent que combina el carrer amb habitacions de «relloguer» i 
estades en cases de coneguts de forma intermitent i durant llargs períodes de temps (Sa-
les, 2019). Els serveis socials es van adaptant per cobrir les necessitats d’una població sen-
se sostre cada cop més diversa i destinar més recursos a centres i a projectes residencials 
perquè les persones ateses vagin trobant sortida a la seva situació, però des de l’àmbit de 
l’administració local les eines per garantir l’accés a l’habitatge són molt limitades. 

Prevenir l’empobriment, tancar l’aixeta de la caiguda al carrer, requereix prevenció. Man-
llevant la terminología sanitària, les polítiques preventives del sensellarisme es podrien 
classificar en tres categories (Gaetz i Dej, 2017): primària, secundària i terciària. La preven-
ció primària consistiria a provocar canvis en els factors estructurals que provoquen que la 
gent es quedi sense llar. Dins d’aquesta categoria es podria incloure una eventual extensió 
dels mecanismes de protecció social i de garantia d’ingressos, limitar els preus dels llo-
guers, la creació d’un parc d’habitatge públic per a ús social, o modificacions profundes en 
la legislació laboral o en el control migratori. La prevenció secundària consistiria a desenvo-
lupar polítiques de protecció cap a col·lectius que presenten un especial risc de quedar-se 
sense habitatge, com per exemple les persones en processos de desinstitucionalització 
(sortides del sistema de protecció a la infància, de centres penitenciaris, de centres hospi-
talaris, etc.), sense xarxa familiar ni capacitat d’accedir a una solució habitacional autòno-
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ma. I la prevenció terciària consistiria a garantir que les persones que han patit el sensella-
risme i han estat ateses pels serveis socials no tornin a caure en una situació d’exclusió 
social i residencial greu. 

La prevenció primària requereix canvis i actuacions en els camps de l’ocupació, l’habi-
tatge, la garantia de rendes i la gestió dels fluxos migratoris. Canvis que tenen implicacions 
en tots els nivells de l’administració i que requereixen debats polítics de primer ordre. Pel 
que fa a la secundària, focalitzar polítiques en col·lectius de risc requereix actuacions que 
impliquen, com a mínim, el sistema sanitari, el sistema de protecció a la infància, els meca-
nismes de seguretat social i el sistema penitenciari. 

Les ciutats, en el desenvolupament de les seves competències en matèria de serveis 
socials, poden impulsar actuacions de prevenció terciària. Evitar les recaigudes de perso-
nes que han estat vivint als carrers comporta disposar de programes de garantia d’habitat-
ge per a les persones sense llar. Les metodologies housing led, la més coneguda de les 
quals és Housing First, consisteixen a proveir les persones sense llar d’un habitatge de 
manera incondicional i com a primer pas del seu procés de recuperació i d’un suport soci-
al adequat a les seves necessitats. Aquests programes, creats des del reconeixement del 
dret a l’habitatge, són molt efectius amb persones amb llarga trajectòria de carrer, però per 
tirar-los endavant cal disponibilitat d’habitatges i un plantejament que sobrepassa els límits 
de les administracions municipals.

Les dades exposades mostren l’abast metropolità de les polítiques impulsades a la ciutat 
de Barcelona. Entre les persones enquestades, ateses als serveis, només el 10% afirmen 
haver viscut a Barcelona des de sempre i un 50% fa menys de cinc anys que hi viuen. Quan 
ens referim a tot el país, un 21% viuen a Catalunya des de sempre i un 40% des de fa menys 
de 5 anys. Constatem una major desprotecció de les persones migrades davant l’exclusió 
de l’habitatge i una dinàmica de mobilitat cap al centre de la metròpoli a mesura que els 
problemes d’accés a una llar s’agreugen. Així, mentre que el 22% manifesten haver viscut 
al carrer més d’un any, el 85% expressen haver estat sense llar més d’un any. Les trajectòri-
es d’exclusió residencial prèvies a quedar-se sense sostre s’inicien molt sovint fora de la 
ciutat i la cerca de mitjans per sobreviure comporta una mobilitat cap al centre de la me-
tròpoli (Bachiller, 2009; Pitarch, 2019). És allà on el problema es fa més visible, en forma de 
pernoctes al carrer o de demanda de suport social a entitats o als serveis socials, però 
també és al municipi de Barcelona on estabilitzar la pròpia situació residencial, amb o sen-
se suport, resulta més difícil per a les persones sense sostre i sense llar. Sense oblidar que 
la reducció del sensellarisme requereix la implicació de totes les administracions: per millo-
rar les polítiques locals cal crear mecanismes de coordinació i coproducció de polítiques 
socials de dimensió metropolitana. 

La resposta al sensellarisme ha estat localista i reactiva i no ha originat un debat públic 
sobre les seves causes estructurals ni ha generat pressió política per desenvolupar políti-
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ques preventives. Atendre i proporcionar allotjament a un nombre creixent de persones no 
reverteix l’impacte combinat d’un mercat de l’habitatge cada vegada més excloent i d’un 
mercat laboral cada cop més precari. Si afegim a l’equació la mobilitat transnacional dins la 
mateixa Unió Europea de persones en situació d’exclusió social, els moviments migratoris 
procedents de tercers països i l’increment de població sol·licitant de protecció internacio-
nal i refugi, el flux de gent que acaba sobrevivint als carrers de les grans ciutats supera amb 
escreix la capacitat d’atenció dels serveis socials públics i de les entitats del tercer sector. 
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