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En revisar la literatura especialitzada constatem que la gent sense llar s’ha definit com un agregat de persones molt heterogeni , que l'única cosa que tenen en comú és una 
mateixa situació d'exclusió residencial. Per això en aquest treball busquem diferenciar i contraposar la idea d'agregat a la de col·lectiu centrant nos en les diferents experiències 
d’aquests persones i concretament en les dels joves immigrants . Com apunten diversos estudis la manca d’una identitat compartida i projectada i aquesta manca de col·lectivi-
tzació ha impedit que s’organitzessin per la defensa dels seus drets cap a un interès comú . La invisibilització dels diferents segments en la heterogeneïtat del grup de persones 
sense llar procedeix de la tradició punitiva assistencial i paternalista que ha anat conformant un subjecte passiu , al qual fins ara se li ha donat escasses oportunitats d'acte organ-
ització i participació activa en la defensa de les seves necessitats i drets .

Perspepectiva socio constructivista, és a dir hem intentat descriure el fenomen social com a fenomen en desenvolupament transforma-
ble i transformador.
En l’estudi l’antropologia i la sociologia dialoguen de forma constant ja que, partint de la base d’anàlisis estadística del INE 2005 de l’en-
questa de la Fundació Arrels 2019 i de l’enquesta de la Fundació Arelles 2000 per després aproximar nos a l’estudi del problema per 
mitjà de mètodes de recollida de dades més pròpiament etnometodologics com l’observació participant o l’entrevista oberta.

Triangulació

A Barcelona, el 2019, al voltant d’un 17,9% de la població sense llar era població jove (18-30 
anys) i un 18,3% eren menors d’edat (de Inés, Guijarro, Tello i Sales, 2017). Aquesta és una 
tendència que comparteixen els països del Nord Global. Aquesta situació ha pogut rebre una 
atenció efectiva durant el periòde de la pandèmia ja que en arribar menys immigrants s’els 
ha donat gairebé amb immediatesa permís de treball i de residència però serà de nou con-
flictiva al que augmentin els fluxes de persones nouvingudes.

A Els joves immigrants venen a la nostra ciutat amb l’esperança de trovar un treball que els 
permeti enviar diners a les seves famílies i amb el somni de millorar la seva qualitat de vida. 
Per ara, proveïr-los de documentación i facilitar families d’acollida són el millor recursos per 
ajudar-los a acomplir aquestes voluntats.
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Descriure sociodemograficament de 
manera no exhaustiva el perfil de persones 
sense llar a Espanya 2005 i a la ciutat de

 Barcelona 2019-2020

Trobar escletxes en el marc legal i en els pro-
cessos d’acollida que facilitin que les persones 
immigrants puguin trovar el seu lloc a la nostra 
societat

Visibilitzar i empoderar als joves migrants per 
tal de fer los subjectes actius en processos 
participatius pel disseny de noves polítiques i 
estratègies en el tracte amb la migració

Investigar polítiques migratòries que superin 
la tendència assistencial
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Descriure l’experiència de les persones 
sense llar joves immigrants a Barcelona 

i visibilitzar les seves necessitats
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Avaluar quines característiques
té el segment jove d’entre les persones 

sense llar a Barcelona
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