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Català: 
En els darrers dotze anys, el nombre de gent que viu al carrer a Barcelona ha 

augmentat un 80%. A més, els experts diuen que les dades podrien ser encara més 

alarmants si poguéssim comptabilitzar totes les formes de sensellarisme. El 

següent treball estudia la realitat de les persones sense llar a Barcelona i com 

informar-ne des dels mitjans de comunicació. El projecte final és el reportatge 

novel·lat 'Invisibles: els que ningú vol veure', conformat per veus expertes, entitats 

socials i els testimonis en primera persona de l'Anna Maria, en Camilo, en 

José Luis, en Rachid, El Arbi i en Moha. 

Castellà: 
En los últimos doce años, el número de gente que vive en la calle en Barcelona ha 

aumentado un 80%. Además, los expertos dicen que los datos podrían ser todavía 

más alarmantes si pudiéramos contabilizar todas las formas de sinhogarismo. El 

siguiente trabajo estudia la realidad de las personas sin hogar en Barcelona y como 
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 informar de ella a través los medios de comunicación. El proyecto final es el 

reportaje novelado 'Invisibles: los que nadie quiere ver', conformado por voces 

expertas, entidades sociales y los testigos en primera persona de Anna Maria, 

Camilo, José Luis, Rachid, El Arbi y Moha. 

Anglès: 
In the last twelve years, the number of people living on the street in Barcelona has 

increased by 80%. Moreover, experts say the data could be even more alarming if 

we could count all forms of homelessness. The following work studies the reality of 

homelessness in Barcelona and how to report it through the media. The final project 

is the narrative feature story 'Invisibles: those that nobody wants to see', conformed 

by expert voices, social entities and the first person witnesses of Anna Maria, 

Camilo, José Luis, Rachid, El Arbi and Moha. 
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1. Introducció 

1.1. Justificació del tema 

 
 

Feia temps que el sensellarisme em rondava el cap. A vegades, anava a les 

assemblees de la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme i em preguntava: com pot ser 

que la nostra societat pugui acceptar que hi hagi tanta gent sense casa? La majoria 

de persones que exposaven els seus problemes d’habitatge eren migrants i hi veia 

reflectits als meus pares, que per sort —per dir-ho d’alguna manera— no han patit 

mai la desgràcia de ser desnonats de casa. 

 
Però sense cap mena de dubte, el reportatge ‘Sensellarisme que s’organitza’ que vam 

publicar amb els companys Joan León i Alejandro Flores al número 522 de La Directa 

em va obrir els ulls. El sensellarisme era una realitat que havia obviat tota la meva 

vida. Aquell mes d’abril del 2021, sense ni tan sols adonar-me’n, s’estava començant 

a idear el meu treball final de grau. Vam entrevistar a diverses persones sense llar, 

que ens van desmuntar molts estereotips. Per exemple, vam visitar una nau ocupada 

a Badalona, i a les 9 del matí diversos integrants ja havien fet la primera ronda de 

recollida de ferralla i se n’anaven cercant la segona de moltes. Sempre havia sentit 

dir que les persones sense llar i els okupes són uns ganduls. Doncs, els habitants de 

la nau del barri de Gorg ens van demostrar tot el contrari. 

 
Un cop publicat el reportatge, vaig continuar informant-me i llegint sobre 

sensellarisme. Volia entendre el fenomen, explicar-lo i desfer-me de tots els meus 

prejudicis. L'estiu del 2021 vaig prendre la decisió: el meu treball final serà un 

reportatge en profunditat sobre el sensellarisme a Barcelona. Sí, a la capital perquè 

és la ciutat amb més persones sense llar de Catalunya, però també per marcar el 

contrast. És la ciutat que rep cada any milions de turistes, i, així i tot, no pot oferir una 

llar a cinc mil veïns. La Barcelona de la Sagrada Família, del Camp Nou, de les 

Rambles, de l’Hotel Vela i de molts altres punts d’interès, també és la Barcelona dels 

sense llar. Aquesta és la justificació informal i personal. 

 
L’interès acadèmic és evident. En el primer recompte de la Fundació Arrels, el 2008, 

van comptabilitzar 658 persones dormint al ras. Dotze anys més tard, el 2020, el 
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recompte de la mateixa entitat va localitzar més de 1.200 individus sense sostre. És 

un augment de més del 80%. També hi ha un miler de persones vivint en 

infrahabitatges, és a dir, en habitatges inadequats o insegurs com ara naus, solars o 

locals ocupats. Així mateix, en l’any passat es van executar 9.398 desnonaments a 

Catalunya. A més, el primer informe de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de 

Barcelona (2017) informa que el 42% de la població de l’àrea metropolitana destina 

més del 40% dels seus ingressos, quatre de cada deu euros, a pagar el lloguer i els 

subministraments bàsics. Les dades són veritablement preocupants i mostren una 

tendència cap a l’augment i la cronificació del sensellarisme. Davant de la magnitud 

de la tragèdia, penso que des del periodisme, aquest treball final de grau pot aportar 

un petit gra de sorra. Com es diu popularment, ningú pot fer-ho tot sol, però tots podem 

fer alguna cosa. 

 
1.2. Objectius 

 

El següent treball té per objectiu entendre, interpretar i explicar el fenomen del 

sensellarisme, una realitat diversa, amb molts matisos i causes ben diferents. A 

vegades, es comet l'error de reduir-la, simplificar-la i generalitzar-la. Per exemple, 

sovint, la idea que tenim de persona sense llar és la de persona sense sostre, però, 

en realitat, hi ha fins a tretze categories operatives ETHOS de sensellarisme. Per 

aquest motiu, el reportatge final explica la realitat de les persones sense llar des de 

diverses perspectives: el gènere, la salut mental, les addiccions, l’aporofòbia, la 

joventut, la migració i l’infrahabitatge. 

 
Un altre propòsit del treball és trencar amb els prejudicis sobre les persones sense 

llar que els relacionen, entre d'altres, amb la vagància, la mala vida o les addiccions. 

Per això, s'emfatitzen les causes estructurals del sensellarisme, més que no pas 

factors individuals. L’expert en pobresa Albert Sales ho diu al treball: «Els factors 

individuals poden fer que una persona es quedi sense llar. Tanmateix, a escala 

col·lectiva, la nostra preocupació hauria de ser la interacció entre cinc grans 

problemes estructurals, que generen sensellarisme. Són a grans trets: l'estabilitat 

d'ingressos, la precarietat laboral, la protecció social, l’accés a l’habitatge i la crisi 

migratòria global.» Doncs, seguint aquesta línia, el treball vol conscienciar sobre 
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sensellarisme als lectors i apropar la realitat al públic generalista. És un projecte que 

no s’amaga de la seva finalitat transformadora i de sensibilitat social. 

 
Finalment, el treball també té com a ambició innovar en la forma en què s’explica el 

sensellarisme. El format és un reportatge novel·lat, que vol despertar l’interès dels 

lectors, però sense deixar mai de banda el rigor professional i l’esperit crític. Buscar 

l’atractiu literari deixa d’estar justificat en el moment en què es traspassa la barrera 

de l’ètica. La cobertura periodística intenta ser el màxim de rigorosa possible i segueix 

les recomanacions dels autors, com ara les de Devereux, E. (2015), a l'obra ‘Thinking 

Outside the Charity Box: Media Coverage of Homelessness’. 

 
1.3. Estructura 

 

El treball consta de dues parts diferenciades. La primera, més acadèmica i 

sociològica, pretén apropar-se d’una forma teòrica al tema. És un marc teòric clàssic. 

A través de publicacions d’autors destacats, aborda diverses qüestions fonamentals 

per entendre el sensellarisme. Conclou amb una radiografia del sensellarisme a 

Barcelona, que és l’objecte d’estudi del reportatge. 

 
La segona part és de tipus periodístic. Es tracta d’un reportatge novel·lat, produït 

gràcies a diverses entrevistes i fonts implicades. Aborda el sensellarisme amb 

testimonis molt diferenciats i des de diverses perspectives: el gènere, la salut mental, 

les addiccions, l’aporofòbia, la joventut, la migració i l’infrahabitatge. 

 
Tanmateix, aquestes dues parts són complementàries i no pas independents. La 

recerca bibliogràfica i la documentació prèvia és crucial a l’hora d’escriure el 

reportatge. 
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2. Marc teòric 

2.1. Què és el sensellarisme? 

 
 

Fundada el 1989, la Federació Europea d'Organitzacions Nacionals que Treballen 

amb Persones Sense Llar (FEANTSA per les seves sigles en francès) és una 

federació d’entitats sense ànim de lucre que té per objectiu lluitar contra la pobresa i 

l’exclusió residencial. D’ençà que es va fundar, l’organització ha esdevingut un 

referent sobre l’abordatge teòric del sensellarisme. La investigadora Dragana 

Avramov (1995) va definir per la FEANTSA el concepte de persona sense llar: són 

aquells individus que «no poden accedir o mantenir un habitatge adequat, adaptat a 

la seva situació personal, permanent, i que proporciona un marc estable de 

convivència, per raons econòmiques o altres barreres socials, o perquè presenten 

dificultats personals per portar una vida autònoma.» Aquesta definició va trencar amb 

la idea clàssica que les persones sense llar ho són només aquelles que dormen al 

carrer. 

 
Per a definir les diferències de les respectives situacions de sensellarisme, la 

FEANTSA (2005) va establir la classificació ETHOS (European Typology of 

Homelessness and Housing Exclusion, en català Tipologia Europea de Sensellarisme 

i Exclusió Residencial). A partir de tres condicions d’habitatge; el règim legal, les 

condicions i la intimitat que permet, s’estableixen quatre grans categories. 

L’investigador sobre pobresa i exclusió Albert Sales (2013:14) les explica així: 

 
1. Sense sostre: quan la persona no disposa d'un espai físic on viure. 

 
 

2. Sense llar/habitatge: quan la persona disposa d'un espai físic, tot i que no 

reuneixi les condicions necessàries de privacitat per a considerar-ho espai 

propi i l'ocupant no en tingui la titularitat legal. Es considerarà persona sense 

llar o sense habitatge aquella que pernocti en equipaments públics o d'entitats 

socials. 

 
3. Habitatge insegur: quan la persona disposa d'un espai físic on pot 

desenvolupar la seva vida privada, però no té permís legal d'ús de l'habitatge. 
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4. Habitatge inadequat: quan la persona viu en un espai que no reuneix les 

condicions adequades per a l'habitabilitat. Disposa, per tant, d'un espai físic on 

pot dur a terme la seva vida privada, amb permís legal d'ús o tenint la propietat, 

però amb incomoditats derivades de la deterioració dels equipaments. 

 
A partir d’aquestes quatre grans categories, la FEANTSA les divideix fins a obtenir-ne 

tretze categories operatives. Vegem-les en la següent taula. 

 
Taula 1. Classificació ETHOS 

 

Situació Categoria conceptual Categoria operativa Tipus d’allotjament 

Sense llar Sense sostre 1. Persones vivint al ras 1.1. Espai públic o exterior 

2. Persones que passen la 
nit en albergs 

2.1. Refugi nocturn 

Sense habitatge 3. Persones que viuen en 
equipaments per persones 
sense llar 

3.1. Llars i albergs per a 
persones 
sense llar 
3.2. Centres d'estada 
limitada 
3.3. Allotjaments amb 
assistència per a 
moments de transició 

4. Persones que viuen en 
refugis per a dones 

4.1. Refugis per a dones 

5. Persones que viuen en 
equipaments residencials 
per a migrants 

5.1. Centres de recepció 
d'allotjament temporal 
5.2. Allotjaments per a 
treballadors immigrants 

6. Persones en procés de 
sortida d’una institució 

6.1. Centres penitenciaris 
6.2. Institucions de 
tractament mèdic 
6.3. Cases d'acolliment 
per a nens i joves 

7. Persones que reben 
assistència de llarga 
durada 

7.1. Residències per a 
persones majors que han 
estat sense llar 
7.2. Centres residencials 
amb assistència per a 
persones que han estat 
sense llar 

Exclusió d’habitatge Habitatge insegur 8. Persones que viuen en 
un habitatge insegur 

8.1. Amb amics o familiars 
8.2. Relloguer 
8.3. Ocupació il·legal 
d'immobles 

9. Persones que viuen 
sota amenaça de 
desallotjament 

9.1 Per impagament del 
lloguer 
9.2. En procés d'execució 
hipotecària 
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  10. Persones que viuen 
sota amenaça de violència 

10.1. Llars amb 
antecedents de violència 
domèstica o amb 
denúncies interposades a 
la policia 

Habitatge inadequat 11. Persones que 
conviuen en estructures 
“no convencionals” i 
temporals 

11.1. Caravanes 
12.1 Edificació no 
convencional 
13.1 Estructures 
temporals 

12. Persones que viuen en 
habitatges insalubres 

12.1 Habitatges no 
adequats 
per a la vida quotidiana 

13. Persones que viuen en 
condicions 
d’amuntegament 

13.1. Habitatges ocupats 
fins a condicions 
d'amuntegament 

Font: FEANTSA (2005) 

 

Tal com afirma l’estudi del síndic de Greuges de Barcelona (2017:7) ‘El sensellarisme 

a la ciutat de Barcelona’, la classificació ETHOS no ha estat exempta de crítiques: 

«les principals consideracions es relacionen amb la gran quantitat de casuístiques 

que empra, cosa que obliga a utilitzar diferents fonts d’obtenció de dades per 

quantificar l’abast de la problemàtica.» Alhora, l’informe diu que el fet que la realitat 

no sigui estàtica i una mateixa persona pugui circular per les diferents situacions, 

també complica la detecció del fenomen i la categorització d’un individu. Tanmateix, 

el síndic reconeix que la classificació ETHOS ha contribuït a operativitzar a partir de 

les diferents nomenclatures. 

 
2.2. Per què hi ha gent sense llar? 

 

Així mateix, no hi ha una sola causa que expliqui tots els perquès del sensellarisme. 

L’acadèmic Edgar Bill (2009:7) estableix, a partir de la classificació ETHOS, quatre 

causes de vulnerabilitat, i d’aquestes n’extreu els factors de risc que porten al 

sensellarisme. 

 
1. Causes estructurals: deriven principalment dels efectes de la pobresa i dels 

factors que actuen com a barreres d'accés a l'habitatge, als serveis públics o 

la protecció social. La vulnerabilitat depèn de situacions laborals o socials, per 

la qual cosa, dones i immigrants poden ser especialment vulnerables, tot i que 

la legislació garanteix —a priori— la igualtat d'accés als serveis. 
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2. Causes institucionals: les persones amb necessitats específiques poden ser 

excloses del mercat d’habitatge si no tenen suport. Els pot mancar l’assistència 

perquè els serveis no existeixen, per exemple, en les zones rurals; perquè la 

seva condició mèdica o psiquiàtrica no està diagnosticada o perquè no tenen 

contacte amb serveis mèdics o socials. La falta de xarxes de suport social 

també crea vulnerabilitat, com passa amb els migrants nouvinguts. 

 
3. Causes relacionals: els problemes de parella poden estar vinculats a 

l'exclusió de l'habitatge. En particular, l'augment de la violència masclista a la 

llar s'associa amb episodis de falta d'habitatge o d’habitatge temporal per a 

moltes dones i els seus fills. El divorci pot crear dificultats per a joves que 

potser es veuen obligats a abandonar casa seva a una edat primerenca. 

 
4. Causes personals: els problemes personals poden passar desapercebuts; per 

exemple, l'addicció al joc o l'endeutament personal; fins que el problema es 

manifesta en la pèrdua de l'habitatge. Tanmateix, algunes persones poden 

simplement mancar del coneixement de les oportunitats que tenen al seu 

abast. 

 
Taula 2. Factors de vulnerabilitat en funció de la causa 

 

Causa Factor de vulnerabilitat 

Estructural Pobresa i atur 

Estatus immigratori 

Habitatge inaccessible 

Institucional Vida institucional 

Criança d’infants 

Presó 

Relacional Estructura familiar 

Situació relacional 

Trencament de relació 

Personal Malalties i discapacitats 

Addicions 

Dificultats en l’aprenentatge 

Font: Bill (2009) 
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2.3. El sensellarisme a través de la història de la pobresa a Europa 

 

Els autors Gerrard, J. i Farrugia, D. (2014), diuen que sovint jutgem els sense sostre 

com a persones brutes, com la «brutícia» de la societat. «La visió dels sense sostre 

no pot separar-se de l'espectacle més ampli del capital, de la proliferació de la imatge 

i les relacions socials del consum de mercaderies a l'espai públic», argumenten. 

 
Conclouen que l’alteritat de les persones sense llar no es produeix simplement en 

judicis que puguin identificar-se clarament com a estigmatitzadors. Fins i tot en els 

sentiments de preocupació i simpatia, la presència visual i corporal de les persones 

sense llar serveix com a poderós recordatori que estan «fora de lloc.» 

 
Així doncs, queda palès que la imatge social de les persones sense llar, i dels pobres 

en general està determinada per estereotips de tota mena. El relat hegemònic sobre 

el sensellarisme ens fa pensar que si algú dorm al carrer, és que alguna cosa 

malament ha fet en la seva vida. Aquest imaginari té unes arrels històriques i socials 

profundes. Tant és així que encara avui dia podem sentir paraules despectives per 

referir-se als pobres com ara indigent, rodamón, vagabund, transeünt, afaitapobres, 

pòtol, captaire, descamisat, desvalgut, furtamantes, míser, pelacanyes, poca-roba, 

trinxeraire, entre d’altres. Vegem-ne la construcció històrica i social. 

 
En paraules del sociòleg Pedro José Cabrera (1998:19) : «Els trets més distintius amb 

què la pobresa extrema és contemplada per la societat espanyola actual, es troben 

presents ja en èpoques remotes. Així mateix, els dilemes al fet que s'han enfrontat els 

nostres avantpassats continuen estant vigents avui dia.» 

 
Al segle I dC., durant els primers anys de cristianisme al món, s’escriu el cinquè llibre 

del Nou Testament de la Bíblia, anomenat els Fets dels Apòstols. Aquesta obra 

descriu la visió que tenien sobre la riquesa i la pobresa els primers cristians (Fets 

2.43–45 i Fets 4.32–37). En aquella època, tothom compartia els seus béns i 

propietats, en funció de les necessitats col·lectives. La caritat i la generositat amb els 

pobres eren una virtut cristiana. 
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De fet, fins al segle IX, la pobresa va ser l’oportunitat dels rics per practicar la caritat 

amb els més pobres, sota la màxima de l’Evangeli de Mateu 26:12: «De pobres, en 

teniu sempre amb vosaltres; en canvi, a mi no sempre em tindreu.» Segons 

l’economista Emery Kay Hunt (2003:31), a l’inici de l’època medieval, l’ètica cristiana 

estava totalment arrelada a la societat europea i les actituds individualistes com ara 

l’avarícia eren considerades no cristianes. En la mateixa línia, un dels experts més 

influents en l’estudi de la història de la pobresa, Bronisław Geremek (1998) explica 

que en aquella època «la societat rural d’Occident no trobava particulars dificultats 

amb la gent que vivia de subvencions, ja que la missió de l'Església era socórrer els 

pobres.» 

 
No obstant això, durant l’alta edat mitjana comença a canviar l’actitud cap a la riquesa 

arran de l’expansió de l’escolàstica, amb Tomàs d'Aquino com a màxim exponent. A 

parer seu, la llibertat i la perfecció cristiana són finalitats últimes de l'ésser humà. 

D’Aquino no defensa la pobresa ni enalteix la riquesa, simplement les considera com 

a instruments per a aconseguir la perfecció cristiana (Novo, M. et al., 2017). 

 
Segons Geremek (1998:15), la ideologia medieval va tractar de «definir els requisits 

exigits als beneficiaris de les institucions de la caritat i de la misericòrdia individual», 

però puntualitza que «el gest caritatiu de donar almoina no va ser substituït per una 

amenaça de forca cap als indigents, sinó que tal amenaça i tal gest convivien i 

travessaven períodes de debilitat.» 

 
Entrats en l’Edat Moderna, el canvi de paradigma sobre la pobresa s’accentua. 

Cabrera (1998) fa referència a una nota de 1625 del Cardenal Richelieu, que és un 

presagi de l’auge aporofòbic que vindria: «Com molts vagabunds i ganduls, en lloc de 

guanyar-se la vida com poden i com deuen, s’entreguen a demanar […] volem que en 

totes les ciutats del nostre regne s’estableixi un reglament per pobres.» En aquell 

context, diu Geremek (1998) que «es confirma l’existència d’un vincle entre la pobresa 

material i la inferioritat social.» 

 
Uns anys després de la carta de Richelieu, el rei francès Lluís XIV, va sentenciar 

definitivament els pobres en una ordenança del 1693: «Que tots els pobres captaires 

i tothom qui es trobi en la impossibilitat de guanyar-se la vida, té l'obligació de retirar- 
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se a la parròquia d'on procedeixen […] Se'ls prohibeix mendicar almoina, sota pena 

de quedar tancats —tant els homes com les dones— durant vuit dies en la presó més 

propera, lligats a una argolla. En cas de reincidència, seran condemnats els homes 

vàlids i els joves majors de setze anys a les galeres. Els lesionats i les dones no 

embarassades a l'assot i l'argolla durant diversos dies.» 

 
Paral·lelament, al Regne Unit, es consolidaven les Poor Laws, en català lleis de 

pobres, que van ser aprovades pels Tudor a principis del segle XVI. Les principals 

àrees que tractava aquesta legislació eren «la mendicitat i l'almoina, la persecució i el 

càstig dels sense sostre, el treball i l'ocupació, i l'ajuda voluntària i involuntària als 

pobres», tal com conclou un article acadèmic de Sonia T. Banerji (1995:19). «El 

desenvolupament de les lleis de pobres il·lustra una creixent frustració amb l'ociositat, 

els actes de caritat no constructius, els càstigs improductius i la reticència individual a 

fer sacrificis per la comunitat.» 

 
Arribada la Revolució industrial, el 1834 s’aprova una nova Poor Law, que pretenia 

frenar el cost de l'ajuda als pobres. Aquell mateix any, els comissionats de la nova llei 

de pobres van dir que «l'únic remei que pot mitigar i extingir i extinció els diversos 

mals que s'han generat per l'administració defectuosa de les lleis de pobresa és el 

sistema de workhouses (cases de treball).» (Green, 2010) 

 
Així doncs, es va instaurar un nou sistema assistencial, encara més dur, segons el 

qual l'ajuda només es donaria a les cases de treball. Pensaven que si els pobres 

estaven en condicions tan dures, només demanaria ajuda qui realment la necessités. 

Segons l’informe de Clark, G. (2018) anomenat ‘Did the New Poor Law in England 

produce significant economic gains?’, la llei de pobres de 1834 no va tenir cap impacte 

en els salaris rurals, la mobilitat laboral o la taxa de fertilitat dels pobres. L'estudi diu 

que «aquest patiment deliberadament induït gairebé no va beneficiar als propietaris 

que van finançar l'ajuda dels més desvalguts. Tampoc va augmentar els salaris dels 

pobres, ni va aturar la migració cap a millors oportunitats a les ciutats.» 

 
Tanmateix, Espanya també té la seva història de lleis contra la pobresa. L’any 1845 

es va aprovar la llei de lluita contra la vagància, el 1848 el concepte de «vague» va 

entrar en el títol sisè del nou Codi Penal, i posteriorment en el de 1850, figurant 
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sempre com un subjecte desarrelat, sense domicili conegut i ingressos regulars per 

falta d'una professió i amb hàbits de vida sospitosos i perillosos (Campos, R., 2021). 

 
Vuitanta anys més tard, en plena Segona República espanyola i durant l’apogeu de 

la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes (CEDA), s'aprova la famosa ‘Ley de 

Vagos y Maleantes’ del 4 d'agost de 1933. L’historiador Ricardo Campos explica que 

es va aplicar «per a reprimir la pobresa i als segments de població amb dificultats 

d'inserció laboral.» Però també, diu, dels individus que es desviaven de la moralitat i 

bons costums considerats com la norma a seguir. Segons l’autor, existeix una 

continuïtat genèrica en la visió de la pobresa i la vagància i la perillositat al llarg del 

segle XX amb independència del règim polític. 

 
Així mateix, després de tants anys de repressió de la pobresa, les institucions 

europees no prenen consciència sobre el problema de les persones sense llar fins a 

finals del segle XX i principis del XXI, de la mà de la FEANTSA. A la Unió Europea, 

no es va reconèixer el sensellarisme com un problema fins a 1989. A priori, tothom 

tenia una llar i qui se’n quedava sense, l’estat s’encarregava d’oferir-li’n. Des de 1989, 

quan es van desmuntar les formes anteriors de provisió d'habitatge en el procés de 

privatització i van sorgir els consegüents problemes econòmics per a accedir-hi, va 

aparèixer el problema en forma d'allotjaments insegurs i persones obligades a passar 

la nit als carrers (Doherty, 2005:45). 

 
2.4. Radiografia sociodemogràfica del sensellarisme a Barcelona 

 
 

Després d’haver vist que és el sensellarisme, quins tipus de situacions hi ha i com 

s’ha construït el relat que estigmatitza els pobres, ara cal conèixer la realitat de les 

persones sense llar a casa nostra. Segons l’informe ‘Quantificació i distribució 

territorial de la població mal allotjada a Catalunya’ (2016:11) de l’Agència de 

l’habitatge de Catalunya, al país hi ha 48.454 casos de mal allotjament: un 11,2% de 

persones sense sostre, 17,8% de persones sense habitatge, un 55,1% d’habitatge 

insegur i un 15,9% d’habitatge inadequat. Molts d’aquests casos es concentren a la 

ciutat de Barcelona. 
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Situada al barri del Raval de Barcelona, la Fundació Arrels, creada l’any 1987, és una 

de les principals entitats sense ànim de lucre que atenen a persones sense llar de la 

capital catalana. Segons un estudi d’Arrels (2022), a Barcelona hi ha 4.845 persones 

sense llar, de les quals 1.064 viuen al carrer. Tanmateix, la xifra podria ser superior, 

ja que l’entitat afirma que no es tenen en compte, per exemple, les 104 persones que 

dormen en parcs i jardins o zones boscoses de la ciutat que va detectar la Xarxa 

d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL), impulsada per l’Ajuntament de Barcelona 

i de la qual també forma part Arrels. Aquell mateix informe de la XAPSLL1 va revelar 

que 3.046 persones dormen en recursos públics i privats per a persones sense llar; 

1.741 en allotjament públics i concertats i els 1.305 en entitats socials privades. 

 
En el primer recompte de la Fundació Arrels, el 2008, van comptabilitzar 658 persones 

dormint al ras. Dotze anys més tard, el 2020, el recompte de la mateixa entitat va 

localitzar més de 1.200 individus sense sostre, un augment de més del 80%. Aquest 

increment també queda palès si comparem les dades del Servei d’Inserció Social en 

Medi Obert (SISMO) del consistori barceloní. Segons l’estudi d’Albert Sales ‘Qui dorm 

al carrer ?’ (2018:15), els equips del SISMO van atendre 2.452 persones que dormien 

al carrer. Deu anys abans, la mateixa dada era tan sols de 1.429 individus. Per tant, 

l’increment és de més del 70% en una dècada. Una altra dada alarmant que identifica 

Sales és que el 25% de les persones detectades «feia més de tres anys que estaven 

en trajectòria de carrer.» 

 
Feta la radiografia general del sensellarisme a Barcelona, toca fer l’anàlisi a través de 

les diferents interseccions que travessen la vida de les persones sense llar. 

 
2.4.1. Sensellarisme femení 

 
Malgrat que el sensellarisme afecta principalment a homes, a Barcelona i Catalunya 

les dones pateixen una major vulnerabilitat davant la pobresa que els homes (Sarasa 

i Sales, 2009). Segons Sales, Uribe i Marco (2015), només un 10,7% de les persones 

sense llar a Barcelona són dones. 

 

1 Ajuntament de Barcelona. (2021). El Recompte 2021 visualitza 895 persones dormint als carrers de 
Barcelona i 3.046 allotjades en equipaments : Servei de Premsa. 
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/20/el-recompte-2021-visualitza-895-persones- 
dormint-als-carrers-de-barcelona-i-3-046-allotjades-en-equipaments/ 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/05/20/el-recompte-2021-visualitza-895-persones-dormint-als-carrers-de-barcelona-i-3-046-allotjades-en-equipaments/
https://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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Sales i Guijarro (2017) diuen que això passa perquè les formes d’exclusió residencial 

protagonitzades per dones acostumen a quedar ocultes en l’àmbit privat. És el que 

anomenen «sensellarisme ocult.» Un cop al carrer, la violència que pateixen les dones 

és superior a la dels homes. Tal com indica l’enquesta realitzada entre dones ateses 

del Centre ASSÍS per a persones sense llar (2020), el 64% de les dones enquestades 

diu haver patit violència al carrer i delictes aporofòbics davant d’un 52% en el cas dels 

homes. El 82% de les dones enquestades ha patit diferents formes de violència2 — 

psicològica, física o sexual— al llarg de la seva vida, el 64% ha patit violència de 

gènere, i el 32% ha patit violència sexual en l’edat adulta. Una tendència que ja 

avalava l’enquesta de persones sense llar de l’Institut Nacional d’Estadística (2012), 

que indica que un 24,2% de les dones que viuen al carrer han patit algun tipus 

d’agressió sexual, davant de l'1,5% dels homes. De fet, Baptista (2010) explica que la 

violència masclista i el sensellarisme femení mantenen una estreta relació, 

especialment en situacions de carrer. 

 
Al reportatge de Clàudia Frontino (2021) ‘Dones sense llar’, publicat al Diari Ara i 

guanyador del Premi Montserrat Roig, la Júlia, una dona sense llar, reconeix: 

 
«Mira, jo et diré la veritat. Quan demanes favors a amics per intentar sortir d'aquesta 

situació només et diuen que sí si és a canvi de sexe.» 

 
Una tendència, que segons l’autora del reportatge, és habitual i fa que les dones hagin 

d'aguantar abusos a canvi d’un sostre. 

 
2.4.2. Salut mental i addiccions 

 
 

Segons un estudi al País Basc de la Fundació Eguía-Careaga (2016:69), els trastorns 

mentals afecten un 15,2% en la població sense llar, però les afectacions a la seva 

salut mental sovint simplement agreugen un problema que ja existia anteriorment 

(Muñoz, Pérez i Panadero, 2004). 

 
 

 

2 Centre Assís (2020). El 64% de les dones en situació de sense llar han patit violència al carrer. 
ASSÍS. Disponible a: https://www.assis.cat/blog/el-64-de-les-dones-en-situacio-de-sense-llar-han- 
patit-violencia-al-carrer/ 

https://www.assis.cat/blog/el-64-de-les-dones-en-situacio-de-sense-llar-han-patit-violencia-al-carrer/
https://www.assis.cat/blog/el-64-de-les-dones-en-situacio-de-sense-llar-han-patit-violencia-al-carrer/
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Tal com indica l’informe anual de l’Associació ProHabitatge (2006), les malalties més 

comunes que pateixen les persones sense llar són els trastorns de la personalitat, els 

problemes derivats de la mala alimentació i de l'abús de substàncies, així com, i de 

manera destacable, la tuberculosi. L’estudi diu que les addiccions més comunes en 

persones sense llar són l'alcohol, la ludopatia i el tabac, i en menor grau dependència 

a la cocaïna i heroïna. 

 
Els autors Uribe i Alonso (2009:41) indiquen en la recerca ‘Personas en situación de 

sin hogar en Barcelona’ que gairebé un de cada dos homes sense llar d’entre 41 i 50 

anys van afirmar tenir un trastorn mental, seguits pels d’entre 31 a 40 anys amb un 

44,6% i els d’entre 51 i 60 anys amb el 41,6%. En el cas de les dones, destaca el tram 

de 31 a 40 anys, amb el 73%, prop de 30 punts més que els homes en la mateixa 

franja. En segon lloc, està el grup de dones de més de 61 anys amb el 53,8% i, en 

tercer lloc, amb una representació similar les de 51 a 60 anys i de 41 a 50 anys, 

respectivament, amb el 43% i 42,8%. Un 16% de les persones enquestades per 

aquest estudi van dir que prenien medicació psiquiàtrica. 

 
Així mateix, segons les dades dels serveis residencials de Sant Joan de Déu Serveis 

Socials Barcelona del 20213, el 46 % de les persones ateses tenen una problemàtica 

detectada de salut mental, un percentatge molt similar al que van concloure Uribe i 

Alonso. D’aquest 46%, un 70% té un trastorn mental diagnosticat. 

 
2.4.3. Aporofòbia i odi 

 
 

Les persones sense llar han de conviure entre hostilitats, sobretot si viuen a cel 

descobert. L’Observatori de Delictes d’Odi contra Persones sense Llar (HATEnto) fa 

anys que recull dades sobre aquesta problemàtica arreu de tot l’estat espanyol. 

 
Segons l’informe d’Hatento (2015:34), un 47,1% de les persones entrevistades 

informen de, almenys, un incident o delicte relacionat amb l’aporofòbia durant la seva 

història de sensellarisme. De fet, entre aquests, un 81,3% hauria passat per aquesta 

mena d'experiències en més d'una ocasió. Les formes més freqüents són els insults i 

 

3 Bermúdez, T. & Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona. (2021). Salut mental i sensellarisme. 
Dades disponibles a: https://www.sjdserveissocials-bcn.org/es/node/2315 

https://www.sjdserveissocials-bcn.org/es/node/2315
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tracte vexatori, el tracte discriminatori, les agressions físiques, l'assetjament i la 

intimidació i el robatori de pertinences. Una de cada tres persones sense llar 

entrevistades assenyala que ha estat insultada o rebut un tracte vexatori pel fet de 

viure al carrer i gairebé una de cada cinc hauria estat víctima d'un delicte d'odi per 

agressions de caràcter físic. 

 
A ‘Vivir en la calle en Barcelona’ (2020:28), Arrels alerta que el 40% de les persones 

que dormen al carrer han estat víctimes d'agressions físiques o verbals. L’entitat 

remarca que a partir dels tres anys d'estada al carrer, més de la meitat de les persones 

ha patit violència. La xifra més elevada la trobem entre les persones que fa entre 5 i 

10 anys que dormen al ras: sis de cada deu han estat agredides. Segons aquest 

informe, 66 persones sense llar van morir el 2020 a Barcelona, 19 de les quals 

directament van morir al carrer. De mitjana tenien 56 anys, 26 menys que la resta de 

barcelonins morts aquell any. 

 
Si parlem d’hostilitat cap a les persones sense llar a Barcelona, hi ha una història que 

va marcar un abans i un després a la ciutat: l’assassinat de Rosario Endrinal. La nit 

del 16 de desembre de 2005, tres joves — Oriol P., Ricard P. i Juan José M.—, van 

entrar al caixer de La Caixa, situat a la cruïlla del carrer de Guillem Tell amb el carrer 

de Saragossa (Sant Gervasi), on vivia Endrinal i la van increpar4. Juan José, de 16 

anys, va agafar un barril amb líquid inflamable en una obra propera al caixer i el va 

abocar sobre Endrinal, mentre Ricard va llançar-li una cigarreta encesa. Després de 

48 hores a l’hospital Vall d’Hebron, Endrinal va morir incendiada, amb cremades de 

segon i tercer grau per tot cos. Els assassins estaven vinculats a grups d’extrema 

dreta de Barcelona i ja havien protagonitzat agressions contra indigents anteriorment.5 

Arran del desè aniversari de l’assassinat, diverses entitats socials del barri, van 

homenatjar Endrinal davant del caixer on la van matar6. D’aleshores ençà, cada any 

es fa l’acte d’homenatge. 

 

4 Martínez, M. (2019, 17 octubre). Rosario Endrinal, quemada viva en un cajero. elperiodico. 
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20151213/rosario-endrinal-mendiga-quemada-viva-cajero- 
4740822 
5 El Periódico de Aragón. (2005). Los asesinos de Barcelona pegaron a otros indigentes en 
Zaragoza. https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2005/12/23/asesinos-barcelona-pegaron- 
indigentes-zaragoza-48133974.html 
6 Congostrina, A. L. (2015). Homenatge a la captaire assassinada en un caixer fa deu anys. EL PAÍS. 
https://cat.elpais.com/cat/2015/12/16/catalunya/1450301126_341844.html 

https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20151213/rosario-endrinal-mendiga-quemada-viva-cajero-4740822
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20151213/rosario-endrinal-mendiga-quemada-viva-cajero-4740822
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2005/12/23/asesinos-barcelona-pegaron-indigentes-zaragoza-48133974.html
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2005/12/23/asesinos-barcelona-pegaron-indigentes-zaragoza-48133974.html
https://cat.elpais.com/cat/2015/12/16/catalunya/1450301126_341844.html
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El matí del 10 febrer del 2021, un succés al barri del Raval va fer recordar el tràgic 

cas d’Endrinal. Tres neonazis van intentar cremar viu una persona sense sostre 

mentre dormia al ras del Gimnàs Social Sant Pau7. En un reportatge de l’abril publicat 

a La Directa8, Fawzi, l’home qui va patir l’atac, recordava així el que va passar: 

 
«Estava dormint com un dia qualsevol i, de sobte, el vigilant del Gimnàs Sant Pau em 

va avisar que m’estaven ruixant amb benzina. Sort que ens vam adonar a temps. 

Tenia tres neonazis davant meu que em volien cremar viu. Duien tatuatges 

d’esvàstiques, caçadores bomber i botes amb puntera de ferro. Van fugir a 

correcuita.» 

 
Així mateix, l’hostilitat a vegades pot prendre formes més subtils però igualment 

punyents. És l’arquitectura hostil, que segons la investigadora de l’espai públic Cara 

Chellew (2019:21), és una estratègia de disseny urbà que utilitza elements de l'entorn 

construït per a guiar o restringir intencionadament el comportament. Chellew diu que 

l’arquitectura hostil sovint es dirigeix a persones que utilitzen o depenen de l'espai 

públic més que unes altres, com els joves, els pobres i els sense sostre, restringint 

els comportaments físics que poden realitzar. Alguns exemples són la tria d'un 

pendent pronunciat per a un banc públic, la individualització dels seients, la realització 

de bancs curts o l'ús de punxes o llambordes. 

 
Al seu treball ‘Bastardeando la arquitectura hostil’, l’estudiant de l’UPC Iago Fontoira 

(2020:31), identifica, amb l’ajuda de la Fundació Arrels, trenta-quatre punts 

d’arquitectura hostil en alguns barris de Barcelona: 19 a l’Eixample, 8 a Ciutat Vella, 

4 a Gràcia, 2 a Sants-Montjuïc i 1 a Sant Andreu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Merino, A. (2021). Tres neonazis intenten cremar viu un sensesostre a Barcelona. NacióDigital. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/215681/tres-neonazis-intenten-cremar-viu-sensesostre-barcelona   8 

León, J., & Azzouzi, A. (2021, 13 mayo). Sensellarisme que s’organitza. directa.cat. 

https://directa.cat/sensellarisme-que-sorganitza/ 

https://www.naciodigital.cat/noticia/215681/tres-neonazis-intenten-cremar-viu-sensesostre-barcelona
https://directa.cat/sensellarisme-que-sorganitza/
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L’Eixample 

 
Ciutat Vella 

 
Gràcia 

 
Sants-Montjuïc 

 
Sant Andreu 

 
Arquitectura hostil 

 
19 

 
8 

 
4 

 
2 

 
1 

 
Persones dormint al carrer 

 
220 

 
185 

 
46 

 
144 

 
18 

 

Font: Fontoira (2020) 

 
 

Per la seva part, en un mapa que actualitzen periòdicament, la Fundació Arrels té 

detectats més de 180 punts d’arquitectura hostil a Barcelona9. 

 
2.4.4. Joves extutelats 

 
 

Una altra realitat del sensellarisme a Barcelona són els joves extutelats. 7.365 joves 

migrats sols van arribar a Catalunya entre 2017 i 2019, segons dades de la Direcció 

General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)10, l’òrgan de la Generalitat 

que s’encarrega de la tutela dels menors desemparats. Aquesta xifra va significar un 

augment dràstic amb respecte els anys anteriors. Després de complir els divuit anys, 

la majoria abandonen els centres d’acollida, cosa que pot derivar en una situació de 

vulnerabilitat. 

 
Els acadèmics Fran Calvo i Mostafà Shaimi (2020:128) diuen que «l’acte d’expulsar 

joves al carrer, cap a una vida en condició de persona sense llar, és una dura 

condemna a la marginació més extrema, i provoca situacions generadores de 

rebuig, discriminació i racisme cap a ells.» Posen el següent exemple: un jove de 

dinou anys que des dels divuit podria estar en situació de sensellarisme i amb un 

trastorn per consum de substàncies és susceptible de ser considerat com a persona 

sense llar crònica. 

 

9 Vegeu el mapa aquí: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tyqSrab5W01tui7QpcYTE2_O5VE7dKER&ll=41.39332 
011960368%2C2.1930659356071125&z=14 
10 DGAIA. (2022). Dades estadístiques de joves i adolescents emigrats sols. Departament de Drets 
Socials. 
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/ 
dades/ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tyqSrab5W01tui7QpcYTE2_O5VE7dKER&ll=41.39332011960368%2C2.1930659356071125&z=14
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tyqSrab5W01tui7QpcYTE2_O5VE7dKER&ll=41.39332011960368%2C2.1930659356071125&z=14
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/dades/
https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/estrategiacatalanaacollida/dades/
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Segons un estudi de la Fundació Arrels (2020:14), en els darrers anys ha augmentat 

el nombre de joves sense llar a Barcelona d’entre 16 i 25 anys i actualment són el 

13% mentre que el 2016 només representaven el 6%. La dada més evident és que el 

95% d’aquests joves són migrats. El mateix informe explica que l’augment té a veure 

amb «la pressió migratòria, la dificultat d’accedir a l’habitatge i la complicada situació 

en què es troben els joves extutelats per l’administració un cop compleixen els 18 

anys, especialment els d’origen estranger». 

 
En la mateixa línia, un informe del Servei d'Inserció Social en Medi Obert (SISMO) 

(2019:25), informava que entre el 2016 i el 2018 es va duplicar el nombre de menors 

de trenta anys sense sostre, de 136 a 292. Segons la recerca del SISMO, el 36% 

d’aquests joves eren del Magreb, zona d’on provenen la gran majoria de joves migrats 

sols. L’any 2020, de fet, el Servei de Detecció i Intervenció amb Infants i Joves Migrats 

Sols (SDI) de l’Ajuntament de Barcelona va atendre 504 joves migrats sols de com a 

màxim 21 anys. Una dada lleugerament inferior als 591 joves atesos del 2019, però 

el mateix informe ho atribueix a una «situació excepcional» per la pandèmia de la 

covid-19. 

 
2.4.5. Infrahabitatge 

 
 

Si tornem a la classificació ETHOS, ens adonem que el sensellarisme no només és 

viure al carrer. Hi ha també qui té sostre, però no té una llar. Persones que han de 

malviure en solars, naus, locals ocupats, entre altres formes d’infrahabitatge. 

Tanmateix, aquesta és una realitat poc quantificada el dia d'avui per les institucions. 

Arran de l’incendi mortal a un infrahabitatge la Plaça Tetuan de Barcelona, 

l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a fer una auditoria dels infrahabitatges 

de la ciutat i va donar les següents dades en una compareixença d’urgència11. Segons 

el consistori, hi ha a Barcelona 86 assentaments, on viuen 384 persones, de les quals 

53 menors. També hi ha 105 locals, que alberguen 481 persones, entre les quals 156 

són menors d’edat. En total, hi ha 865 persones en situació d’infrahabitatge, dels quals 

 
 

 

11 Reginaldo, S. G. (2021). 865 persones viuen en infrahabitatges a Barcelona, mig miler de les quals 
en locals ocupats. betevé. https://beteve.cat/economia/habitatge/865-persones-viuen-infrahabitatge- 
barcelona/ 

https://beteve.cat/economia/habitatge/865-persones-viuen-infrahabitatge-barcelona/
https://beteve.cat/economia/habitatge/865-persones-viuen-infrahabitatge-barcelona/
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209 són menors. L’ajuntament va dir que durant el 2021 hi va fer 65 intervencions 

d'emergència. 

 
Un informe del consistori de l’abril de l’any passat, que no és públic, però que ha 

transcendit gràcies a una petició de transparència de la Fundació Arrels12, diu que 

735 persones viuen en naus o locals i 334 en barraques en solars, una xifra total de 

1.069 persones vivint en infrahabitatges. 

 
 

La voluntària de l’associació Amics del Quart Món, que treballa amb persones que 

viuen en assentaments, descrivia així la quotidianitat de viure en un infrahabitatge en 

una entrevista a Xarxanet13: 

 
«Totes les famílies que acompanyem han patit almenys un desallotjament en els 

darrers cinc anys. Algunes d’elles s’han mudat fins a un total de 6 i 7 cops... La crisi 

va provocar molts desallotjaments sense alternatives, multes per dormir en camions 

aparcats al carrer, multes per recollir ferralla i cartó per guanyar-se la vida...» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 20 Minutos. (2021). 735 personas viven en naves o locales ocupados en Barcelona. 
www.20minutos.es - Últimas Noticias. https://www.20minutos.es/noticia/4910951/0/735-personas- 
viven-en-naves-o-locales-ocupados-en-barcelona/ 
13 Morral, L. (2019). Sílvia Torralba: “Les famílies que viuen en assentaments pateixen més. 
Xarxanet. https://xarxanet.org/internacional/noticies/silvia-torralba-les-families-que-viuen-en- 
assentaments-pateixen-mes-exclusio 

http://www.20minutos.es/
https://www.20minutos.es/noticia/4910951/0/735-personas-viven-en-naves-o-locales-ocupados-en-barcelona/
https://www.20minutos.es/noticia/4910951/0/735-personas-viven-en-naves-o-locales-ocupados-en-barcelona/
https://xarxanet.org/internacional/noticies/silvia-torralba-les-families-que-viuen-en-assentaments-pateixen-mes-exclusio
https://xarxanet.org/internacional/noticies/silvia-torralba-les-families-que-viuen-en-assentaments-pateixen-mes-exclusio
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3. Metodologia 

3.1. Perspectiva metodològica: el reportatge novel·lat 

 
 

Alberto Chillón, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, és dels primers 

acadèmics que han estudiat de manera exhaustiva les interaccions i fronteres entre 

el periodisme i la literatura. Un dels gèneres periodístics que més a cavall està entre 

totes dues disciplines és el reportatge. Segons Chillón (1990), el reportatge novel·lat 

és un gènere mixt que combina el propòsit documental i els procediments d'indagació 

i elaboració de la informació propis del reportatge periodístic amb les tècniques 

d'escriptura encunyades per la tradició novel·lística. 

 
A parer seu, «gairebé totes les formes d'escriptura testimonial, inclòs el periodisme i 

les formes contemporànies de literatura documental, es nodreixen de l'herència 

novel·lística.» Chillón identifica diversos tipus de reportatge literari en funció del grau 

de narrativitat que utilitza l’escriptor. Tanmateix, diu que la majoria incorporen alguns 

recursos compositius i estilístics d'origen novel·lesc, però sense que aquesta 

assimilació sigui total. Entre aquests, hi destaquen els recursos com la crònica, la 

narració de viatges, les memòries i el diari. Chillón (1993:110) diu una frase 

imprescindible per a qualsevol persona que escriu un reportatge novel·lat: «El 

reporter, a diferència del novel·lista de ficció, ha de subordinar els seus procediments 

d’escriptura a les exigències de veracitat imposades pel tema tractat.» 

 
El reportatge novel·lat que s'escriu a continuació, utilitza els recursos novel·lístics de 

manera moderada. Si bé pretén atraure l’interès dels lectors amb elements narratius, 

com ja s’ha dit amb anterioritat, el límit el marca el rigor periodístic i l’ètica professional. 

Els fets i les declaracions són explicats amb la màxima professionalitat possible, 

defugint dels riscos de l’estil literari, que pot convidar, a vegades, a caure en la 

morbositat o en el sensacionalisme. 
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3.2. Perspectiva ètica i sensellarisme als mitjans de comunicació 

 

Segons han establert diversos autors com Shanto Iyengar (1991) o Gaye Tuchman 

(1978), els periodistes fan més que explicar notícies, sinó que també interpreten la 

realitat i l’emmarquen. Així és com determinen la manera en què la societat entén el 

món. En paraules de Silverstone (2007), els mitjans de comunicació són una força 

moral en la societat i actuen com a «porta del món.» 

 
Així doncs, els periodistes tenim una responsabilitat social enorme. Quan es tracta de 

cobertures mediàtiques sobre grups socials marginats, sovint apareixen biaixos que 

hem d’intentar corregir. Per exemple, un estudi sobre racisme als mitjans de 

comunicació de Van Dijk (1992) va evidenciar que les persones blanques eren «molt 

més citades» que les persones racialitzades, fins i tot quan n’eren expertes en la 

qüestió. 

 
Així doncs, la meva intenció és fer un treball acadèmic i periodístic de caràcter social 

i transformador. M’inspiro en periodistes com Mercè Conesa, guanyadora dels premis 

‘Solidaritat’ de l'Institut Català de Drets Humans i ‘Ofici de Periodista’ del Col·legi de 

Periodistes. Deia Conesa en una entrevista (2008) de Núria Coll pel mitjà Capçalera 

arran del guardó ‘Ofici de Periodista’: 

 
«Qui sap el que pensen els sense sostre? O els malalts de sida? Hi ha col·lectius que 

són pràcticament invisibles o estan molt desprotegits. La veritable democràcia és que 

absolutament tots tinguem dret a dir el que pensem. Estic convençuda que els més 

vulnerables ens necessiten més que els poderosos, que ja tenen els seus gabinets 

de comunicació.» 

 
Parlant concretament de sensellarisme, diversos autors han teoritzat sobre com cobrir 

el fenomen d’una manera respectuosa i humana. Schneider, B. (2011) diu que la 

transgressió de les normes de la representació dels mitjans requereix un 

replantejament: «Les persones sense llar han de tenir l'oportunitat de parlar, de la 

mateixa manera que ho fan els experts i les persones amb llar.» 
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Segons Schneider, en citar a les persones sense llar com a interlocutors legítims 

sobre el problema de la falta d'habitatge, no només com a víctimes, els periodistes 

poden exercir un paper de vital importància en el canvi de les representacions de les 

persones sense llar. D’aquesta manera, diu l’experta, s’ajuda al fet que les persones 

sense llar siguin percebudes com a membres de ple dret en la societat. 

 
El sociòleg irlandès Eoin Devereux (2015) va detectar per la FEANTSA errors 

habituals dels mitjans de comunicació en la cobertura del sensellarisme: 

 
1. Una falta d'explicació adequada del que és el sensellarisme 

2. Una aparent reticència a centrar-se en les causes estructurals del 

sensellarisme 

3. L'ús d'estereotips que defineixen, homogeneïtzen, estigmatitzen, exotitzen i 

infantilitzen a les persones sense llar 

4. Un èmfasi excessiu en la caritat com la resposta més apropiada (i inevitable) 

resposta al sensellarisme 

5. Centrar-se en els actes suposadament heroics dels activistes contra el 

sensellarisme o de celebritats com a futbolistes, personalitats dels mitjans de 

comunicació i estrelles del rock 

6. La persistència d'un biaix en les fonts, és a dir, una excessiva confiança en les 

opinions dels portaveus de l’estat i de les ONG, en contraposició a les 

experiències viscudes per les mateixes persones sense llar 

7. La falta de compromís crític amb els poderosos polítics quant al seu paper i 

responsabilitat en la resolució del sensellarisme a llarg termini i 

8. Una clara falta de reflexió per part dels periodistes sobre el possible impacte 

de la informació dels mitjans de comunicació sobre el sensellarisme en les 

percepcions del públic i en les accions dels responsables polítics. 

 
Segons Devereux, tots aquests factors es combinen per a crear un context en el qual 

el sensellarisme es presenta com una cosa inevitable i com a resultat de les febleses 

individuals de les persones sense llar i no de les causes estructurals. 
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Així mateix, l’informe de l’Ajuntament de Barcelona Podries ser tu (2017) recomana 

una sèrie de mesures per fer-ne un tractament mediàtic adequat. 

 
1. Tractar el sensellarisme com un fenomen multicausal 

2. Evitar culpabilitzar a les persones sense llar perquè qualsevol pot trobar-se en 

aquesta situació 

3. Tractar a les persones sense llar com a éssers humans complets 

4. Posar l'accent en els aspectes positius i no només en el que no tenen 

5. Ajudar a combatre els falsos mites sobre les persones sense llar 

6. Evitar les imatges que reprodueixen estereotips i salvaguardar el dret a la 

intimitat 

7. Donar veu a les persones en situació de sensellarisme perquè elles són les 

expertes en la situació i tenen dret a explicar les seves vivències 

8. Contrastar les fonts i donar veu a les persones expertes 

9. Evitar una mirada paternalista i compassiva 

10. Utilitzar la terminologia correcta 



31  

4. Llistat d’entrevistes 

 

Per complir els objectius del treball i produir el reportatge novel·lat, s’han realitzat les 

següents entrevistes: 

 

● Anna Maria. Ha viscut deu anys al carrer. Es va quedar vídua, va haver de 

tancar el seu restaurant, no va poder pagar la casa i es va tornar addicta a 

l’alcohol. A partir d’aquí, tot li va anar malament i es va quedar sense llar. Fins 

que fa vuit anys, va aconseguir un pis, on viu ara. 

 
● Camilo. Té cinquanta-quatre anys i va estar gairebé sis al carrer. Tenia un 

restaurant amb la seva mare a Gràcia. De cop i volta ho va perdre tot i es va 

quedar sense llar, sense família i sense feina. 

 
● José Luis. Fa deu anys que no té sostre on viure. Té cinquanta-sis anys. Va 

estar uns anys a la presó i en sortir va començar a dormir al ras fins al dia 

d’avui. 

 
● Rachid. És un jove extutelat de vint anys. Va estar en un centre de menors i 

quan va fer divuit, es va quedar sense llar. Va viure al carrer i també va ocupar 

un pis. 

 
● Moha. Ell, la Mimount, la seva dona, i les seves dues filles adolescents vivien 

en un local ocupat al barri del Baix Guinardó de Barcelona. Hi vivien fins que 

van ser desnonats el passat setembre. Ara viuen en un alberg de serveis 

socials. 

 
● El Arbi. Va migrar a Catalunya cap als anys noranta. Va perdre la feina i es va 

enganxar a la droga. Fa quinze anys que ho ha deixat, però encara continua 

sense papers i sense llar. Ha viscut al carrer, però ara viu al traster d’un 

pàrquing. 
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● Albert Sales. Acadèmic de referència a Catalunya sobre sensellarisme i 

exclusió residencial. Sociòleg, politòleg i doctor en Criminologia, també és 

professor associat de la Universitat Pompeu Fabra. 

 
● Elena Sala. Educadora social i antropòloga. Treballa amb persones sense llar 

i és la responsable del projecte ‘Dones Amb Llar’ del Centre Assís. 

 
● Aura Roig. Doctora en Antropologia i directora de Metzineres, una cooperativa 

que s’autodefineix com a entorn de recer per a dones i persones de gènere no 

binàries que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat 

i violència. 

 
● Daniel Roca. Metge al Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) a les 

drogodependències de Baluard, al barri del Raval. Ha estudiat els efectes de 

no tenir sostre sobre la vida de les persones. 

 
● Oriol Janer. Director de Dar Chabab, que en àrab vol dir ‘La Casa dels Joves’, 

un centre de dia al barri del Fort Pienc que atén a joves migrats en contextos 

d’exclusió. 

 
● Jessica González. Coordinadora de l’Associació Amics del Quart Món, que 

acompanya a famílies en situació d’infrahabitatge perquè puguin sortir de 

l’exclusió social. 

 
● Beatriz Fernández. Advocada i cap de l’equip jurídic de la Fundació Arrels. Té 

una llarga trajectòria en qüestions de pobresa i estrangeria. 

 
● Santi González. Activista veïnal del Raval i membre fundador del Sindicat de 

Persones Sense Llar de Barcelona. 
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5. Reportatge novel·lat 

 

Invisibles: els que ningú vol veure 

Reportatge novel·lat sobre el sensellarisme a Barcelona 

 

«La paraula clau és ‘invisibles’, som visibles, hi som, però la gent no ens vol 

veure», així resumeix l'Anna Maria els deu anys que va viure al carrer a Barcelona. A 

la capital de Catalunya, a la gran metròpoli que rep milions de turistes cada any, a la 

ciutat de Les Rambles i la Sagrada Família. Tot i que sovint ens n’oblidem, Barcelona 

també és dels sense llar. En el primer recompte de la Fundació Arrels, el 2008, van 

comptabilitzar 658 persones dormint al ras. Dotze anys més tard, el 2020, el recompte 

de la mateixa entitat va localitzar més de 1.200 individus sense sostre. És un augment 

de més del 80%. Però els experts asseguren que les dades poden ser més alarmants 

si tenim en compte totes les formes de sensellarisme. Per exemple, hi ha un miler de 

persones vivint en infrahabitatges, és a dir, en habitatges inadequats o insegurs com 

ara naus, solars o locals ocupats. També són considerades persones sense llar. En 

total, a Barcelona hi ha, com a mínim, 4.845 persones sense llar. Tots ells són els 

invisibles, els que ningú vol veure: l'Anna Maria, en Camilo, en José Luis, en Rachid, 

El Arbi, en Moha i tants altres. 

 
*** 
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I. Ser dona i viure al carrer 

 

El ras de la plaça Sant Galdric, a tocar del Mercat de la Boqueria, ha estat, 

durant anys, un dels llits de l'Anna Maria a Barcelona. Nascuda a Manresa ara fa 

seixanta-tres anys, n'ha viscut deu al carrer. Va començar a treballar a disset anys 

per a ajudar la família mentre ho compaginava amb els estudis. Però la seva joventut 

no va ser cap conte de fades. El seu pare li pegava i ni ella ni la seva mare hi podien 

fer res. Passaven molta por. Era com viure en un malson constant. Tant que l'Anna 

Maria va trencar amb la família i va fugir de casa perquè no aguantava més. De la 

mala sort, no se'n va poder desfer fins fa poc. 

 
Després d'uns anys a Eivissa, va tornar a Manresa i es va enamorar d'un home. 

Treballaven junts al restaurant d'ell i al cap de poc temps es van casar. L'Anna Maria 

tornava a ser feliç. Estava com en un llit de roses, però va resultar ser d'espines: el 

mateix estiu que es van casar, va morir el seu marit, molt jove. Encara avui dia l’Anna 

Maria n’arrossega les seqüeles psicològiques. De cop i volta, es va quedar sola, sense 

ningú que li fes costat i amb un negoci que havia de tirar endavant. Tot i que va intentar 

refer-se’n, la situació la va sobrepassar i l'única companyia que va trobar al seu abast 

va ser l'alcohol, en forma de llauna de Voll-Damm. Així i tot, el pitjor moment de la 

vida de l’Anna Maria va ser quan va tenir un accident de cotxe que la va deixar més 

de vint dies en coma. Va sobreviure, però amb tot el que li havia passat no va poder 

sobreposar-s’hi. El seu alcoholisme va anar a més. Amb el temps, la situació es va 

cronificar i l'Anna Maria va acabar dormint al ras. Ella creia que serien uns dies. Van 

ser deu anys. 

 
*** 

 
 

Són les nou del matí i l’Anna Maria està dempeus davant la biblioteca Francesc 

Boix, al barri del Poble Sec. Tot i ser abril, va ben abrigada. Sap el que és passar fred. 

Els deu anys al carrer li han passat factura: arrugues a la cara, canes als cabells i 

bosses sota els ulls. Malgrat tot, ho compensa amb la dolçor del seu somriure. 

 
—Què et feia patir més quan dormies al ras?— pregunto. 
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—Tot el que et puguis imaginar. Si plou és molt fumut i molesta bastant. Per 

menjar també és bastant difícil. T’ho busques com pots a menjadors socials. 

—De robatoris, n’has patit? 

L’Anna Maria escura la gola i diu: 

—Mira, hi ha de tot. Ara bé, la gent que roba és lo pitjor que hi pot haver. Una 

persona que roba algú que està al carrer… Buf! —esbufega—. M’ha passat d’estar a 

mitjanit que algú et tibi la bossa. He perdut moltes coses al carrer. Tantes… 

 
Les experiències que relata l’Anna Maria no són casualitat ni un cas aïllat. Un 

60% de les dones sense llar han patit almenys un incident o delicte d’aporofòbia, 

segons l’Observatori de Delictes d’Odi contra Persones sense Llar (HATEnto). Un 

percentatge especialment alt, ja que el percentatge en homes és del 47%, un 13% 

menys. 

 
*** 

 
 

El Centre d’Acollida Assís és una entitat de voluntaris al barri de Sarrià, que 

des de l’any 2001 fa costat a persones sense llar. En els darrers anys, Assís s’ha 

especialitzat en dones. N’assisteix unes 170 anualment. Durant la pandèmia, el 

sensellarisme femení a Barcelona va incrementar un 77%. Per a donar-hi resposta, 

Assís va obrir el centre Violeta, un edifici cedit per una congregació de monges 

franciscanes, que ara és el sostre de 15 dones. La coordinadora de l’espai i 

responsable del projecte ‘Dones sense llar’ d’Assís, Elena Sala, afirma que una dona 

sense llar és l’antítesi del que entenem com a bona dona en la nostra cultura: «No 

han pogut cuidar la llar ni la família, i a més estan al carrer, que és l’espai dels homes. 

Fora del seu entorn culturalment normalitzat, que és l'àmbit domèstic, es percep com 

que se les pot vulnerar.» En relació amb els delictes que pateixen les dones sense 

llar, Sala comenta que moltes pernocten en llocs amagats com recepcions, hospitals, 

estacions de tren o aeroports: «S'amaguen. Fins i tot algunes arriben a adquirir una 

estètica clarament masculina per evitar ser reconegudes com a dones.» 

 
L’Anna Maria va viure la por en primera persona. Anava gairebé sempre en 

grup per sentir-se més segura. També feia torns amb altres companys sense sostre 

per vigilar les seves pertinences. 
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—La gent se sent més prepotent per atacar-te si ets una dona sense sostre. 

Patim molt més. De nit i també de dia. Estàs a la intempèrie. Qualsevol personatge 

pot abusar de tu. Només pensar-ho, ja tinc por —tremola i fa cara d’angúnia— Jo toco 

fusta, perquè deu anys al carrer és molt temps, i veus de tot, però he tingut sort de no 

haver-ho viscut mai. 

—És molt fort… 

—És tan gran el problema amb el masclisme, que no ens en podem sortir. Ens 

toca viure-ho cada dia. No et jutgen per qui ets, sinó per lo vulnerable que ets— 

s’indigna i ho rebla així: «Dona al carrer, bomba segura.» 

 
*** 

 
 

De les 4.845 persones sense llar que hi ha a Barcelona, només el 10,7% són 

dones, segons un estudi d’Albert Sales, un dels acadèmics de referència en l’estudi 

del sensellarisme i la pobresa a Catalunya. Politòleg i sociòleg de formació, Sales 

explica que tot i ser menys en nombre, les dones pateixen una major vulnerabilitat 

davant l’exclusió. A parer seu, el nombre de dones sense llar és més baix que el dels 

homes perquè abans de quedar-se sense llar elles «fan qualsevol cosa» per evitar- 

ho: «En una recerca que vaig fer, una dona va dir que preferia que la violés un home 

a casa cada dia, però sempre el mateix, que no pas cinc al carrer.» L’investigador 

assegura que els homes sense sostre passen por, però elles, a més, «també pateixen 

les possibles i molt probables agressions sexuals i sentiments de debilitat física» cap 

a les agressions d'homes. 

 
Les dones sense sostre tan sols són una part, la més extrema, de les dones 

sense llar. Segons la Tipologia Europea de Sensellarisme (ETHOS per les seves 

sigles en anglès), és perfectament compatible que una persona sense llar tingui un 

habitatge, però que l’espai no reuneixi les condicions mínimes de dignitat humana, 

privadesa i seguretat. Per tant, cal diferenciar que tots els sense sostre són sense llar, 

però no tots els sense llar són sense sostre. 

 
Així doncs, casos com el de l'Anna Maria només són la punta de l’iceberg de 

les dones sense llar. Tant Elena Sala com Albert Sales, coincideixen en el fet que el 

sensellarisme femení és ocult. És a dir, les dones, més que els homes, fan tot el 
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possible per no acabar al carrer i, per tant, el sensellarisme femení sovint té lloc a 

l'àmbit privat, de portes endins. Això fa que sigui un fenomen difícil comptabilitzar, ja 

que els recomptes oficials només analitzen les persones sense sostre o les que viuen 

en albergs i altres recursos residencials. De moment, el que se sap és que 329 dones 

dormen al carrer a Barcelona, segons les dades del Servei d'Inserció Social en Medi 

Obert (SISMO). Són prop d'un 13% del total. «Quantitativament, és poc, però és un 

60% més que deu anys enrere», diu Elena Sala, responsable de ‘Dones Amb Llar’ 

d'Assís. «No obstant això, si tots els indicadors de vulnerabilitat es disparen a raó de 

gènere, la pregunta és on són les dones? La resposta és que són ocultes», 

argumenta. 

 
Posa com a exemple dones que acaben al sofà d'amics, familiars o coneguts, 

dones que mantenen relacions «profundament tòxiques» per quedar-se sense llar, i 

fins i tot, dones que intercanvien sexe per un sostre. «Per norma general, les dones 

arriben més tard a una situació de carrer i acostumen a estar-hi menys temps. Fan 

vida itinerant, combinant estades al ras, a hostals i pensions, albergs, habitacions de 

coneguts i fins i tot tornen al carrer. És una realitat cíclica», precisa Sala. «Les 

violències en el cas de les dones sense llar són múltiples: violència física, psicològica, 

sexual, econòmica, simbòlica, ambiental i institucional, perpetrades per diferents 

agents en diferents moments del cicle vital. Fins i tot violència entre iguals: en 

l’enquesta de perfil d’Assís, el 48% de dones ha estat agredida en un centre d'atenció 

a persones sense llar», conclou. 

 
*** 

 
 

L’Anna Maria ja no ha de patir més. Ja fa gairebé vuit anys que va acabar el 

viacrucis de no tenir llar. La Fundació Arrels li va oferir un pis al carrer Blai, al Poble 

Sec. Des de llavors que no ha begut ni una gota d’alcohol. 

 
Arrels és una entitat que acompanya persones sense llar. Des de l'any 1987, 

n'ha atès gairebé 15.000 persones, una d’elles, l’Anna Maria. Ofereixen serveis 

d'atenció social, orientació laboral, allotjament, alimentació i higiene. «Els voluntaris 

de la fundació em deien que me'n sortiria. I ho vaig complir. Deu anys dormint a terra 
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castiguen molt. Cada dia al matí dono gràcies per aquest piset tan maco», diu tot 

emocionada. 

 
Els carrers de Barcelona no han oblidat l’Anna Maria. A la plaça Sant Galdric, 

on va dormir moltes nits, Arrels li ha dedicat un gran mural, d’uns tres metres d’alçada, 

a la façana posterior de la Virreina. És ella, dempeus, pintada en blanc i negre. 

 
—Per què a Sant Galdric? 

—Era una bona zona per demanar, al costat de la Rambla. Passa molta gent. 

Quan estàs al carrer el que fas és pidolar per sobreviure. 

—Dormies a altres llocs? 

—Bé… Depèn. A l’estiu solia anar a la platja. A l’hivern, a caixers automàtics, 

quan ens hi deixaven entrar. També vaig passar moltes nits al Poble Sec, a prop de 

Montjuïc, que per casualitats de la vida, és on visc ara. 

—Què t’ha marcat més de viure deu anys al carrer? 

—La indiferència potser és el que més m'ha marcat. Gent que passa per davant 

teu i no vol mirar-te perquè et veuen malament. Tots ens podem trobar amb aquesta 

situació, i si no trobes ajuda al moment, vas caient, vas caient… fins que caus del tot 

—s’atura un moment, com si li caigués una idea del cel i diu— La paraula clau és 

‘invisibles’, som visibles, hi som, però la gent no ens vol veure. 

—Quan veus ara veus a altra gent en aquesta situació, què penses? 

—Em venen el cap els anys que m'hi he tirat jo, i els records bons i dolents, 

més dolents que bons, i penses: «Pobre, no sap que l'espera!» 

—I què penses de les persones que us odien? 

—A la gent que ens veuen com lo pitjor, els hi diria que vagin amb compte. Que 

els problemes venen un rere l'altre, i quan encara no has superat el primer, ja tens a 

sobre el segon. Li pot passar a tothom. És la societat la que ens ha portat on som. 

No estem al carrer per gust. 
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II. El tràngol de les addiccions 

 
 

—Vaig perdre a ma mare, vaig perdre la feina, em van desnonar i em vaig 

quedar al carrer. Em va venir tot de cop. Una rere l’altra, en menys d’un any. Em vaig 

veure obligat a buscar-me la vida en direcció prohibida. 

 
Aquestes són les paraules amb què en Camilo, de cinquanta-quatre anys, 

descriu com es va quedar sense llar. Va viure cinc anys a cel descobert. De cabells 

llargs i recollits per una cua, se’ls tapa amb una gorra negra. És una estètica allunyada 

de les convencions, del que se suposa a algú de la seva edat. Té una piga sota l’ull 

que el distingeix. Va néixer a Rosario, a la ciutat de Messi, a l’Argentina. Tot i això, de 

ben petit va deixar enrere el seu país natal. No li’n queda ni l’accent argentí. Ha viscut 

pràcticament tota la seva vida a Barcelona, al barri de Gràcia, on tenia un restaurant 

amb la seva mare, fins que ella va morir i a ell li va caure el món a sobre. 

 
*** 

 
 

—Què és el més dur de viure al carrer? 

—Tot. La fam, el fred, la solitud, la impotència. És molt difícil sortir de cercle 

viciós. No saps com solucionar-ho, com sortir-ne. Quedes al marge de tot, de la 

societat. N’ets part, però l'última baula, el que menys importa. La gent et veu com un 

destorb— respon en Camilo, amb la veu greu i freda que el caracteritza. 

 
Quan en Camilo va començar a dormir al ras, l’alcohol va ser el remei als seus 

malestars. Va començar a beure per evadir-se de la realitat i s’hi va enganxar. El cartó 

de vi val poc, però fa molt mal. 

 
—Estava al carrer tirat. No tenia res a perdre i per això prenia el que em 

donessin. La droga més consumida era l'alcohol, perquè és la més barata. És 

accessible i legal. Amb un euro ja comprava un cartó de vi del supermercat. Al principi 

et va bé i te n'oblides de tot el que t'angoixa, però després et genera mono. És un 

parany perquè, a la llarga, les dificultats que tens es multipliquen. 
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*** 

 
 

L'experiència d'en Camilo amb l'alcohol és habitual en persones sense llar. Tal 

com indica un informe de l'Associació ProHabitatge, les malalties més comunes que 

pateixen les persones sense llar són els trastorns de conducta i els problemes derivats 

de la mala alimentació i de l'abús de substàncies. L'estudi diu que les addiccions més 

comunes en persones sense llar són l'alcohol, la ludopatia i el tabac, i en menor grau 

la dependència a la cocaïna i heroïna. 

 
L'Anna Maria també va patir molt amb l’alcoholisme. Ara, ella viu al pis al Poble 

Sec i ja no beu. Li ha costat més de trenta anys deixar-ho. En l'etapa més dura de la 

seva vida va entrar fins a sis vegades en centres de desintoxicació. La seva memòria 

n’ha quedat tocada. «Estant al carrer perds la il·lusió per la vida. Vols deixar l'alcohol 

i no pots. Veus que costa moltíssim. És una cosa que tens al teu abast, a qualsevol 

supermercat, a un preu depèn de com, assumible. T'esvaeix dels malestars, però és 

momentani, quan l'efecte s'acaba, tornes a enfonsar-te», expressa amb sinceritat. 

 
La pregunta imminent és: les addiccions i la mala salut mental són la causa o 

l’efecte del sensellarisme? L'acadèmic Albert Sales afirma que són elements de risc, 

però no són sempre la causa de no tenir llar. «Quantes persones tenen problemes de 

mala salut mental o es posen fins al cul de drogues i no estan al carrer?», es pregunta 

retòricament. «La majoria de consumidors d'heroïna intravenosa, per exemple, no 

estan al carrer. De fet, la majoria de gent que consumeix drogues il·legals té llar. Per 

contra, no es podria caminar pels carrers», justifica. 

 
Per Sales, l’estudi de les causes del sensellarisme hauria de donar més pes 

als factors estructurals que no pas als personals. «Els factors individuals poden fer 

que una persona es quedi sense llar. Tanmateix, a escala col·lectiva, la nostra 

preocupació hauria de ser la interacció entre cinc grans problemes estructurals, que 

generen sensellarisme. Són a grans trets: l'estabilitat d'ingressos, la precarietat 

laboral, la protecció social, l’accés a l’habitatge i la crisi migratòria global.» 

 
Una reflexió que comparteix Aura Roig, directora de Metzineres, una entitat del 

Raval que s’autodefineix com a entorn de recer per a dones i persones de gènere no 
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binàries que usen drogues i sobreviuen a múltiples situacions de vulnerabilitat i 

violència. Durant l’edat mitjana, les metzineres van ser dones que preparaven 

substàncies naturals per tractar malalties. Moltes d’elles van ser condemnades a mort 

per bruixeria. Segles més tard, l'organització Metzineres duu el mateix nom per 

homenatjar-les i lluitar contra l’estigma de les dones que consumeixen drogues. 

 
En la línia d’Albert Sales, Roig defensa que el consum és «molts cops la 

conseqüència» d’alguna cosa més greu: «Sovint utilitzen les substàncies per poder 

lidiar amb diverses violències. Abans de quedar-se sense llar, moltes ja tenen 

malestars sòlids: problemes de salut mental, empresonament, treball sexual, racisme 

i migració.» La directora de Metzineres diu que els problemes que sovint s’associen a 

les drogues, tenen «molt més a veure amb les desigualtats socials i les polítiques» 

que no pas amb les substàncies: «Per molt que eliminem el consum, no estem 

arreglant l’arrel de la qüestió. Les drogues solen ser una barrera de fum per no abordar 

les causes estructurals d’exclusió.» 

 
A parer de Roig, el consum és una de les principals barreres d’accés que tenen 

les dones de Metzineres per millorar el seu benestar, social, psicològic i emocional. 

«Molts recursos les exclouen dones pel fet de consumidores. Aquest estigma fa que 

se’ls neguin drets fonamentals i això agreuja la situació.» 

 
Metzineres ajuda unes 300 persones en total, al voltant d’una trentena cada 

dia. Prop del 70% no té llar i el 30% han estat a la presó. La majoria tenen 

diagnosticades malalties de salut mental. «Les dones que atenem estan múltiplement 

invisibilitzades, no apareixen a les dades, estan molt criminalitzades i afectades per 

un imaginari estigmatitzador», recalca la directora de l’entitat. 

 
*** 

 
 

És primera hora del matí a l’Avinguda Drassanes, al barri del Raval de 

Barcelona. Davant del Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències (CAS) 

Baluard, hi ha una vintena de persones. La majoria són homes en edat adulta. Estan 

dempeus xerrant mentre esperen el torn per consumir droga mentre un parell d’agents 

de la Guàrdia Urbana volten per la zona. A la cua, hi ha diversos carros de 
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supermercat, plens de pertinences personals. Això fa pensar que molts d’ells són 

persones sense llar. 

 
El Raval té uns 47.000 habitants, uns quants més que algunes importants 

ciutats catalanes com Salt, Vic o Figueres. El 50% de les persones del barri són 

migrants, la majoria del Pakistan, Bangladesh o Filipines. La migració sovint ve 

acompanyada de pobresa. És el cas. El salari mitjà del barri està al voltant dels 20.000 

euros anuals, dels més baixos de la ciutat, juntament amb Nou Barris. La taxa de risc 

de pobresa és de més del 30%, deu punts per sobre de la mitjana barcelonina. També 

és un dels barris més colpejats per la droga i els narcopisos. 

 
Obert l’any 2004, el CAS Baluard és el que col·loquialment es coneix com a 

narcosala. El centre atén persones drogodependents i les ofereix serveis de 

desintoxicació i sales de consum revisat per tal de reduir les conseqüències negatives 

de drogar-se en males condicions. Daniel Roca és metge al CAS Baluard i expert en 

sensellarisme, feina que compagina amb la de metge de capçalera al CAP de 

Drassanes. Col·labora amb la Fundació Arrels des de fa molts anys. «Tenim un alt 

percentatge de tabac i d'alcohol, com a drogues barates i legals. També hi ha cocaïna, 

heroïna, metamfetamina i una mica de tot. És molt variant», explica el metge del CAS 

Baluard. Roca indica que en persones sense llar, hi ha més incidència de trastorn 

mental sever (10%), amb taxes que multipliquen per 10 la població general (1%). 

Afegeix que un 80% han patit algun trastorn mental, d’acord amb els primers resultats 

d’un estudi que està elaborant. 

 
Però el sensellarisme no només afecta la salut mental, també la física. El 2020, 

almenys 66 persones sense llar van morir a Barcelona, 19 de les quals directament 

van morir a la intempèrie, amb una mitjana d’edat de cinquanta-sis anys, 26 menys 

que la resta de barcelonins morts aquell any. En altres paraules: les persones sense 

llar moren abans. No és tampoc cap sorpresa, ja que el desgast de les cares i els 

cossos ho evidencia. El metge del CAS Baluard, Daniel Roca, afirma que viure al 

carrer pot acurtar la vida entre 15 i 20 anys. «Hi ha estudis que parlen del risc de mort 

associat al sensellarisme. És 7 vegades més alt que la mitjana en homes i 11 vegades 

més en dones.» 
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Entre les malalties més habituals a Baluard, diu Roca que hi ha dos aspectes 

significatius. Per una banda, «un índex més alt de malalties infeccioses, perquè 

consumeixen drogues injectades o perquè hi ha un mal control en les malalties de 

transmissió sexual. Això fa que hi hagi més VIH, més hepatitis, més tuberculosi.» Per 

l'altra, més malalties cròniques, «que són les mateixes que la població general però 

més mal controlades. Sovint els pacients no poden fer les recomanacions de 

tractament ideal. Un malalt de diabetis que viu al ras potser no es pot punxar sempre 

la insulina com cal. També hi ha més casos de malaltia crònica vinculada al tabac.» 

Roca conclou, com a opinió personal: «Tots aquests problemes que estem assistint 

són la conseqüència d'un sistema pervers. El sensellarisme és l'exponent màxim d'un 

sistema que exclou, que facilita la desigualtat.» 

 
*** 

 
 

Deixem les addiccions i tornem amb en Camilo. Per sort, ja no viu al carrer ni 

beu alcohol, tot i que li’n queda l’empremta per sempre. Ha passat pàgina. Va conèixer 

un voluntari de la Fundació Arrels durant un treball de camp de l’entitat. De mica en 

mica, van agafar confiança. Els treballadors d’Arrels el visitaven sovint. 

 
—M’ajudaven, em feien companyia, em portaven el cafè del matí… Fins que 

un dia em van dir que tenien un pis per a mi i el vaig agafar. Vaig sortir del carrer— 

relata amb orgull. 

—Què li diries a algú que desconeix la realitat de les persones sense llar, amb 

tot el que implica? 

—Bueno, perquè en sàpiga més, que s'acosti a la vorera, que els conegui i els 

pregunti a veure com estan, si necessiten alguna cosa. Perquè si no s'acosta, no se’n 

pot informar. Pot opinar-ne des de fora, amb prejudicis, però no en pot conèixer la 

situació. 

 
La relació d’en Camilo amb Arrels encara dura. Fa més de dos anys que ve 

cada setmana a la Troballa, el taller ocupacional de la fundació, ubicat al carrer Ample, 

a tocar del Moll de la Fusta. «Vinc perquè vull, ningú m’obliga. Si no, no vindria. El 

taller m’ajuda a agafar-li el ritme a la rutina. Quan no tens sostre, la perds 

completament i també perds la capacitat de relacionar-te amb la gent.» 
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A la Troballa hi ha un ambient distès. En Camilo encara esmorza mentre els 

seus companys fan objectes a través de material reciclat, sobretot fusta. Els resultats 

són brillants. Des de petits mobles fins a tasses de ceràmica, llibretes o bijuteria. Els 

productes es venen per recaptar diners per Arrels i una part dels guanys es destina 

als usuaris del taller. 

 
*** 
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III. L'odi al pobre 

 
 

El taller ocupacional d'Arrels va obrir l'any 2001 i des de llavors hi han passat 

més de cinc-centes persones. Cada setmana hi venen una vintena d'usuaris. L'espai 

es divideix per seccions. Hi ha la taula de fusteria, la de costura, la de treballs 

manuals, la de ceràmica i la d'enquadernació. A la de treballs manuals hi és en José 

Luis, de cinquanta-tres anys. No és gaire alt i està prim, però fibrat. Té la pell fosca i 

el cabell pobre. Està pràcticament calb. 

 
—Em dic José Luis Miralles Morales. Vaig néixer el 1967 i visc al carrer— es 

presenta així tot d'una, com si hagués memoritzat la frase. 

 
Per ell, no tenir llar ja no és una situació passatgera, és la normalitat. Ja fa deu 

anys que dorm al ras. Ve al taller a fer capses de cartó, un material que —tristament— 

coneix de primera mà. El manipula amb habilitat. 

 
—Com vas acabar al carrer?— li pregunto enmig d’un descans de feina. 

—Mira, jo vaig estar casat vint-i-dos anys. Em vaig divorciar de la meva dona 

perquè va tenir un lio amb un… —s'atura i agafa aire— Llavors, jo vaig tenir un lio 

amb aquest paio i vaig acabar a la presó.— Prefereix no concretar a què es refereix 

amb lio. Continua: 

 
—Quan vaig sortir de la presó, vaig sobreviure un temps amb la prestació d’atur 

carcerari. I clar, se’m va acabar. Amb dues malalties cròniques i sense feina ni família 

ni casa, em vaig quedar tirat a la intempèrie fins al dia d’avui. 

 
En José Luis les ha vist de tots colors al carrer. Per desgràcia, està acostumat 

a experiències desagradables i el perill no li ve de nou. En el fons, sap que no hauria 

de ser així. 

 
—Els estudis sobre aporofòbia indiquen que les persones sense llar o sense 

sostre pateixen delictes d’odi en un alt grau. T’ha passat? 
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—M’ha passat de tot. Robatoris, furts, agressions, intimidació. Pateixo per la 

meva integritat cada dia. La gent odia al típic indigent —diu tot fent el gest de les 

cometes per remarcar la connotació de la paraula.— Fixa’t en el boig aquell de l’any 

passat que va matar a uns quants. 

 
*** 

 
 

En José Luis es refereix a l’assassí en sèrie que va matar quatre persones 

sense sostre durant l’estat d’alarma. Des de l’any 1990, almenys 26 persones sense 

llar han estat assassinades a l’estat espanyol, tal com informa el projecte 

d’investigació ‘Crímenes de Odio’. El 25 de desembre del 2002, en la nit de Nadal, 

un grup de joves beguts va agredir Samuel Yaw, un sense sostre ghanès que dormia 

al carrer Valldonzella, al centre de Barcelona. Els nois s’havien estat rient d’ell. Fins i 

tot, li van tocar els genitals amb una petita branca d’un arbre, com si fos un ninot i no 

una persona. L’acarnissament va anar a més. Els joves van golpejar Yaw amb un 

casc de moto i un d’ells el va ruixar amb gasolina i li va calar foc amb un encenedor. 

L’home sense sostre va morir per les cremades. 

 
Si parlem d’aporofòbia a Barcelona, a tothom qui en sap li ve al cap el mateix 

cas: l’assassinat de Rosario Endrinal. També una nit de desembre, tres joves —Oriol 

P., Ricard P. i Juan José M.—, van entrar al caixer de La Caixa, situat a la cruïlla dels 

carrers Guillem Tell i Saragossa, a Sant Gervasi. Allà hi vivia de fa uns mesos una 

dona sense sostre: María del Rosario Endrinal Petit, de cinquanta anys. Durant molts 

temps, havia treballat com a secretaria d’oficina. Era filla d’un treballador d’una fàbrica 

de cervesa de León i una mestra d’escola de Valladolid. Endrinal es va casar i va tenir 

una filla. En un moment donat, es va separar del marit, va perdre la feina i el contacte 

amb la petita. Es va refugiar en la droga i va començar a viure en un caixer. 

 
La nit del 16 de desembre de 2005, tres joves van començar a increpar-la 

mentre dormia. Pel simple fet de viure a un caixer. Un d’ells, Juan José, de setze anys, 

va agafar un barril amb líquid inflamable en una obra propera i el va abocar sobre ella 

i Ricard li va llançar una cigarreta encesa. Els joves van fugir sense ajudar-la. Una 

càmera de seguretat ho va enregistrar tot. Després de 48 hores a l’hospital Vall 

d’Hebron, Endrinal va morir incendiada, amb cremades de segon i tercer grau per tot 
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el cos. Els assassins estaven vinculats a grups d’extrema dreta de Barcelona i ja 

havien protagonitzat agressions contra persones sense sostre anteriorment. Arran del 

desè aniversari del crim, diverses entitats socials del barri de Sant Gervasi, van 

homenatjar Endrinal davant del caixer on la van matar. D’aleshores ençà, cada any 

es fa un acte d'homenatge. 

 
*** 

 
 

—La quotidianitat està marcada per la por?— pregunto en José Luis. 

—Cada dia al carrer et sents amenaçat. Hi ha moltes dones i hi ha moltes 

agressions sexuals. Un munt. De mi també han intentat abusar. Eren tres persones. 

Em vaig defensar com vaig poder i els vaig allunyar gràcies al ganivet de cuina que 

porto sempre damunt. Dorms amb un ull obert i l'altre tancat. Mai tanques els dos ulls. 

Et repercuteix. Després està la fam —una fam que evidencia el seu cos—. Perquè sí, 

els menjadors socials estan molt bé, però si t'ensenyo el menjar que hi ha allà, et 

poses a riure. No dona ni per un nen petit. Les patates estan molt dures. Peix, bé, te’n 

posen una vegada per setmana. Diuen que és bacallà… Caldria comprovar-ho. 

 
Aporofòbia és un neologisme encunyat per la filòsofa Adela Cortina que es 

refereix al «rebuig, aversió, temor i menyspreu cap al pobre, cap al desemparat que, 

almenys en aparença, no pot aportar res bo.» És la paraula que s’amaga darrere l’odi 

i la por que viu el José Luis. Un 47,1% de les persones sense llar han patit almenys, 

un incident o delicte relacionat amb l’aporofòbia, tal com indica un informe de 

l’Observatori de Delictes d’Odi contra Persones sense Llar (HATEnto). Entre aquests, 

un 81,3% hauria passat per aquesta mena d'experiències en més d'una ocasió. Les 

formes més freqüents són els insults i tracte vexatori, el tracte discriminatori, les 

agressions físiques, l'assetjament i la intimidació i el robatori de pertinences. 

 
*** 

 
 

Per què la gent odia als pobres? Per l’acadèmic Albert Sales, hi ha una llarga 

tradició de rebuig cap a la pobresa en la història de la humanitat. A l’inici de la 

revolució industrial, la pobresa urbana «passa a ser un problema» perquè hi ha gent 

que no treballa i està asseguda a la porta de l'església demanant caritat. Aquest pobre 
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era «la màquina expenedora de bitllets per anar al paradís» d’acord amb la doctrina 

religiosa. Això va canviar amb la modernitat, que va definir els requisits necessaris 

per beneficiar-se de les institucions de la caritat i de la misericòrdia. 

 
El treball es va convertir en un bé moral. Si no produïes, havies de tenir una 

bona excusa per no fer-ho: el que llavors s'anomenava una invalidesa o tenir una 

malaltia. Així es va generar la dicotomia dels «bons pobres», els que tenen l'excusa 

per no treballar, i els «mals pobres», els que no mereixen ajuda. «D’aquesta tradició 

encara bevem perquè ens costa entendre que hi ha causes estructurals que han 

portat a la gent a ser al carrer. Pensem que la culpa és només individual», manifesta 

Sales. Tant és així que encara avui dia podem sentir paraules despectives per referir- 

se als pobres com ara indigent, rodamon, vagabund, transeünt, afaitapobres, pòtol, 

captaire, descamisat, desvalgut, furtamantes, míser, pelacanyes, poca-roba, 

trinxeraire, entre d’altres. 

 
*** 

 
 

Fa temps, a l’entrada de l'Església de Sant Agustí de Barcelona, al Raval, hi 

dormia algú. Ara hi ha uns discs de metall —ben afilats— que ho impedeixen. 

L’església és una ubicació freqüentada per persones pobres perquè també és la seu 

del menjador social de les Missioneres de la Caritat de la Mare Teresa de Calcuta. 

Avui, un matí de maig, prop d’una cinquantena de persones hi fan cua. Porten les 

pertinences en carros de supermercat o motxilles grans. També hi ha algun gos, que 

per les persones sense llar sens dubte és un animal de companyia. Mentrestant a la 

plaça un home intenta dormir com pot en un banc individual. Deu tenir molta son, 

perquè per a qualsevol humà és pràcticament impossible adormir-se en aquestes 

condicions. 

 
També hi dormia gent a la cantonada dels carrers Arc del Teatre i Ramon 

Berenguer el Vell, als peus d’un edifici de la Seguretat Social. Ara hi ha unes pilones 

que ho impedeixen. Als Jardins de les Hortes de Sant Bertran, són pedres. A la plaça 

Castella és una tanca metàl·lica. Bancs, tanques, pilones, pedres, punxes… És la 

forma que pren l’aporofòbia en l’urbanisme de Barcelona. Se’n diu arquitectura hostil, 

que d’acord amb els experts, és una estratègia de disseny urbà que restringeix 
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intencionadament l’ús dels elements urbanístics. Ras i curt: són barreres per evitar 

els sense sostre. Algunes més discretes i sofisticades com els bancs individuals, 

d’altres molt més evidents, com les punxes o els blocs de pedra. Però el que hi ha al 

carrer Evarist Arnús, al barri de les Corts, és d’un altre nivell. És poètic. 

 
Davant de la Biblioteca Montserrat Abelló, unes peces metàl·liques defensen 

les portalades de gairebé tots els edificis de l’illa urbana, entre ells una sucursal de la 

immobiliària Real Estate. Al vidre hi ha un graffiti que diu: «Especuladors, fora del 

barri, GHL (Grup Habitatge les Corts)» Resulta que Real State forma part del fons 

d’inversió Cerberus, que es va fer d’or amb la bombolla immobiliària i la crisi del 2008. 

Per a sorpresa de ningú, allà hi ha arquitectura hostil, que contrasta amb les punxes 

dels coloms, uns metres per damunt. Fan la mateixa funció: evitar la presència d’un 

ésser viu. 

 
*** 
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IV. De jove extutelat a sense llar 

 

És alt i espigat, de pell bruna. Té vint-i-un anys. Va néixer a la regió del Rif, al 

nord del Marroc. Va un cop per setmana a l’entitat Punt de Referència, que 

acompanya a joves tutelats, per aprendre català i castellà. En el poc temps que porta 

a Catalunya, parla bé ambdues llengües. Vol amagar la seva identitat i tria Rachid 

com a pseudònim. 

 
Quan en Rachid era petit, ni tan sols li rondava pel cap la idea de venir a 

Europa. Va tenir una infància intensa per culpa dels problemes familiars. El divorci 

dels seus pares, amb el tabú que implica al Marroc, el va fer madurar abans de temps. 

També va patir una gravíssima lesió d’esquena en un combat de kick boxing, que el 

va allunyar per sempre de l’esport. Amb tot, en Rachid va haver d’aprendre a ser 

autosuficient. En l'adolescència, mai estava a casa. Li agradava viatjar amb els seus 

amics. A setze anys ja havia visitat les principals ciutats del Marroc, de nord a sud i 

d’est a oest, de Tànger fins a Agadir, passant per Fes, Rabat i Casablanca. 

 
Un dia, sent adolescent, el seu germà gran li va dir de migrar junts i va acceptar. 

Van estalviar alguns diners i van pagar una pastera per creuar l’estret. El dia de 

després l’Eid al Adha —la festa del xai— de quan en Rachid tenia disset anys, va 

posar els peus per primer cop en territori espanyol. En arribar, el van separar del seu 

germà i el van destinar a un centre de menors a Almeria. «Allà em vaig trobar un 

educador marroquí i li vaig dir que volia marxar per veure el meu germà. Em va 

aconsellar que m’escapés», relata. Així ho va fer. Un dia que sortia amb el centre 

d'excursió, va canviar els dírhams que duia del Marroc per euros i va agafar un 

autobús amb tres companys d’Almeria cap a Barcelona. El primer que va fer va ser 

anar a veure el seu germà. L’endemà, va anar a la comissaria de Mossos de plaça 

Espanya. Després de diversos tràmits, el van portar a un centre d’acollida a Manresa. 

«Sentia que estava sol en un país del qual no sé res. Ni el seu idioma ni la seva cultura 

ni res.» 

 
*** 
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Com en Rachid, a partir de l’any 2015 fins avui, prop de 9.000 joves i 

adolescents immigrants han arribat a Catalunya, la majoria procedents del nord 

d’Àfrica. Quasi tots aquests joves van travessar la frontera espanyola per vies 

insegures: creuant el mar en pastera o amagats sota un camió. Del 2015 al 2018, el 

nombre d’arribades es va multiplicar per 10, de 350 a 3710. En un primer moment, el 

sistema d'acollida català va col·lapsar perquè no estava prou preparat. Alguns dels 

joves van haver de dormir a les comissaries dels Mossos o en el pitjor dels casos, al 

terra de la Fiscalia de Menors de Barcelona. La Direcció General d'Atenció a la 

Infància i l'Adolescència (DGAIA), l’òrgan de la Generalitat que s’encarrega de la 

tutela dels menors desemparats, estava desbordada i va començar a obrir centres 

d’emergència arreu del país. 

 
L’extrema dreta i part de la premsa va posar els menors no acompanyats al 

centre de la diana. El discurs xenòfob va arrelar en una part de la societat i va haver- 

hi alguns atacs racistes en espais d’acollida. A Canet de Mar, el març del 2019, un 

home va irrompre a un centre d’emergència armat amb un matxet. Tan sols uns dies 

més tard, a Castelldefels, un grup d’encaputxats va agredir una trentena de joves 

extutelats i els seus educadors. Al Masnou, l’estiu d’aquell any, un grup organitzat va 

atacar l’alberg d’acollida i va ferir quatre joves tutelats. Mentrestant, els nois creixien i 

complien la majoria d'edat. Els més afortunats van accedir als recursos de l’Àrea de 

Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET), que duren fins als vint-i-un anys i inclouen 

ajudes d’habitatge, econòmiques i laborals. Però d’altres abandonaven la tutela sense 

papers ni feina, totalment desemparats, la tempesta perfecta per caure en situació de 

sense llar. 

 
D’acord amb una estimació del síndic de Greuges, a Barcelona hi ha com a 

mínim 200 joves migrats sense referents familiars d’entre 18 i 23 anys vivint al carrer. 

En els darrers quatre anys, tal com diu un informe Arrels, ha augmentat un 40% el 

nombre de joves sense llar a Barcelona d’entre 16 i 25 anys, dels quals el 95% són 

persones migrants. El mateix estudi diu que l’increment té a veure amb «la pressió 

migratòria, la dificultat d’accedir a l’habitatge i la complicada situació en què es troben 

els joves extutelats per l’administració un cop compleixen els divuit anys, 

especialment els d’origen estranger.» 
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*** 

 
 

En Rachid va estar vuit mesos al centre de Manresa fins que va fer divuit anys. 

Llavors, va sortir del centre amb el permís de residència, que ja és un pas important 

per emancipar-se. 

 
—Què vas fer quan se’t va acabar la tutela? 

—Vaig buscar-me la vida amb uns amics— respon amb timidesa. 

—Eren del centre de Manresa? 

—No, érem tres i ens coneixíem del Rif, d’abans de venir aquí. Jo era el més 

petit. Tots tres havíem passat per centres, però en llocs diferents. 

—I el teu germà? No hi era per ajudar-te? 

—El meu germà estava a Holanda. Ell no va poder obtenir els papers a 

Espanya perquè era major d’edat. Allà, a Holanda, és més fàcil guanyar-te la vida. 

Parla amb mi cada dia, em ve a veure quan pot i m’ajuda. Jo vaig decidir quedar-me 

aquí. Tothom em deia que pels joves migrats, Catalunya és el millor lloc on viure. I a 

mi m’encanta aquest país. 

—Doncs, què vau fer amb els tres amics per, com dius, buscar-vos la vida? 

—Un del grup ens va parlar d’un pis buit a Mollet del Vallès i el vam ocupar. No 

pensis malament. Ens vam guanyar la confiança dels veïns de bon començament. A 

dalt hi vivia una àvia i el primer dia ja li vam dir que si mai necessitava res, que 

l’ajudaríem. Només calia que ella deixés les escombraries al replà, que nosaltres l’hi 

tiràvem. De debò, et juro que vam ser molt educats. Ajudàvem els veïns en tot, fins i 

tot la policia ens coneixia i mai va trobar res fora de lloc. 

 
Per molt bona que fos la convivència, el banc va reclamar la seva propietat. En 

Rachid i els seus amics van ser desnonats al cap de pocs dies. «Amb dinou anys i al 

carrer. Tenia alguns diners, però aconseguir casa va ser impossible. Veuen que ets 

magrebí, àrab, o com li vulguis dir, i ningú et vol llogar una habitació o un pis. Vaig 

començar a voltar per diverses ciutats i dormia en parcs o en cotxes abandonats. Va 

ser fotut.» 

 
*** 
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En els anys més intensos d’arribada de joves migrants, Barcelona va patir un 

fort estigma mediàtic. Alguns nois inhalaven cola per fer passar el fred, sobretot a 

Ciutat Vella i van causar algun incident amb els veïns. Els diaris van posar-los 

l’etiqueta de «Els nens de la cola.» Per a donar-hi resposta, l'Ajuntament va obrir un 

centre d’atenció especialitzada: Dar Chabab, la casa dels joves en àrab, al Fort Pienc, 

a prop de l’Estació del Nord. Cada dia hi venen una trentena de joves per gaudir de 

serveis bàsics gratuïts com menjar o dutxar-se. El centre compta amb un equip de 19 

professionals de diverses disciplines: educadors socials, infermers, treballadors 

socials, terapeutes ocupacionals i psicòlegs. 

 
El director de Dar Chabab, Oriol Janer, explica que amb la pressió d’arribades 

a partir del 2015, quan un jove feia divuit anys, quedava fora del sistema d’acollida. 

«El suport post-tutela no es podia materialitzar per falta de places. Diversos joves es 

van quedar al carrer. Ara ja no passa tant. Ja no hi ha tanta pressió d'entrada i la 

Generalitat ja té més places. El que sol passar és que prorroga la seva estada al 

centre fins als dinou o fins als vint.» Tanmateix, Janer diu que, així i tot, hi ha un gruix 

important de joves que viuen al ras. «On estan dormint? —es pregunta— Hi ha de tot. 

En un parc, en un cotxe abandonat, en el magatzem d'una casa okupa o en casa 

d'algun amic mentre treballen en l'economia submergida. D'altres han pogut optar per 

recursos residencials d'entitats socials com Càritas.» 

 
Pel director de Dar Chabab, és fonamental recordar que són joves en una franja 

d'edat que és «complicada. I ho és per a tothom.» «Alguns ja tenen feina allà al Marroc 

i aquí tornen a ser considerats nanos perquè tenen menys de divuit anys. Hi ha un 

xoc considerable. Com també ho és el mateix dol i viatge migratori. A molts se'ls fa 

molt difícil. És un context cultural totalment diferent, amb lluny de casa, fins i tot amb 

problemes de salut mental que ja tenien al país d’origen. Hi ha molt desemparament.» 

 
*** 

 
 

En Rachid va estar vivint al carrer dos mesos, fins que un matí a Terrassa la 

policia el va veure dormint i el va llevar. «No m’ho esperava. Em van tractar molt bé. 

Em van donar la direcció d'una associació, de Càritas de Mollet. Allà em donaven 

menjar cada dia. A Càritas em van posar en contacte amb la Fundació IPI, que em va 
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aconseguir una pensió provisional per a dormir i em van ajudar molt.» Mentrestant en 

Rachid continuava buscant una llar. I la va trobar. «Un amic em va ajudar a obtenir 

una habitació a Barcelona i ara visc aquí. Sort que me la lloga un home pakistanès, 

perquè hi ha altra gent molt racista.» «Per sort, quan estava al carrer era estiu. No 

feia tant de fred. Intentava buscar llocs lluny de la gent. A vegades entrava al tren i 

m'adormia allà. Des de Mollet fins a l'aeroport i després des del Prat fins a Sant Celoni. 

La veritat que va haver-hi desconeguts que em van ajudar molt. I d'altres que no. Però 

bé, al final ja va passar tot això. Alhamdulillah (Gràcies a Al·là en àrab). Ara estic fent 

un curs d'hostaleria i estic decidit pel meu futur. Vull treballar d'alguna cosa bona. 

Aquesta setmana començo les pràctiques.» 

 
L’Oriol Janer, de Dar Chabab, opina que el primer que han de tenir aquests 

joves és la ciutadania. «Si no tenim ciutadans, no podem fer res.» Janer lamenta que 

si els nois surten del centre sense papers, «han de fer el procés d’arrelament de 

qualsevol immigrant irregular.» És a dir, han de demostrar tres anys empadronat, fer 

l'informe d'integració, els cursos de català i castellà i un contracte de feina d'un any a 

40 hores setmanals, uns requisits difícils d’assolir fins i tot per bona part de la població 

autòctona. 

 
«Ha quedat l'etiqueta dels nois de la cola, dels robatoris. Així i tot, hi ha molts 

nanos que estan desmentint tot això. N'hi ha molts que malgrat estar al carrer, no fan 

res dolent, i aquests ningú els valora ni els dona importància perquè no fan tant 

soroll», lamenta el director de Dar Chabab i conclou així: «Tenen un somni de llibertat. 

I t'ho diuen. És una cosa intangible, que apareix de passada. Però hi és. Et trobes 

amb xavals que no entens per què han deixat el Marroc sent de família benestant. 

T'adones que hi ha un rerefons, no molt militant, però sí que existeix un pensament 

que al país no hi ha futur. Volen llibertat i tot els empeny a marxar.» 

 
*** 
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V. Amb sostre però sense llar: infrahabitatge 

 
 

Malviu al traster d’un pàrquing. No té papers i ha viscut al carrer molts anys. 

Es diu El Arbi Affroun. Va néixer a Eddriwesh, una vil·la muntanyenca de la regió del 

Rif, al nord del Marroc. Li costa recordar la seva edat. Diu que té cinquanta-cinc anys. 

Està al menjador d’Arrels, sol, assegut mirant vídeos al mòbil. Duu auriculars i si algú 

li parla, se'ls penja a les orelles. En cap cas se’ls treu. Fa dejuni perquè és Ramadà, 

el mes sagrat del calendari islàmic. Té un posat tranquil, tot i que enfadat deu 

intimidar. 

 
A disset anys, va deixar Eddriwesh per buscar un futur millor a Nador, una gran 

ciutat rifenya a només 15 quilòmetres de Melilla. Allà, un jove El Arbi va començar a 

treballar al contraban de fronteres. Tabac, xocolata, el que fos. Fins que se’n va fartar 

i va decidir venir a treballar a Catalunya. Després d’estar a Lleida en la campanya de 

la fruita, es va assentar a Vic i va aconseguir una feina a un escorxador. Va viure sis 

anys a la capital d’Osona. 

 
—Vaig deixar Vic i vaig venir a Barcelona— diu El Arbi. 

—Per treballar? 

—Treballar a Barcelona? —em mira amb cara d’incredulitat— Sí, home. No hi 

ha feina a Barcelona, porto aquí vint anys. Sense papers és impossible. El que va 

passar va ser que vaig tenir un problema a Vic i vaig perdre la feina a l’escorxador. 

—Un problema? Es pot saber quin? 

—Un problema meu, un problema personal. No vaig poder-ho suportar i em 

vaig enganxar a la droga. Vaig venir a Barcelona a buscar-me la vida. Una mica com 

pots, amb els guiris. Amb el que sigui. Mai vaig tenir cap delicte de sang ni res greu. 

Per sort fa setze anys que no tinc res amb la justícia i quinze que no prenc droga. 

Alhamdulillah. Gràcies a Al·là. Vaig pel carrer amb la cara ben alta. 

 
Ara El Arbi sobreviu amb els diners que guanya de la ferralla. «Quedar-me amb 

gana, no me’n quedo. Vaig al menjador social a carrer Robadors o a Paral·lel. La 

qüestió és on dormir. I també els papers. Els necessites per a tot, sobretot per 

treballar. Et sents com en una gàbia.» El Arbi fa molts anys que no veu a la família i 

troba a faltar la seva terra. «M’agradaria fer un paseíllo pel Rif i veure als meus 
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germans, però no tinc papers i no puc sortir del país. Vaig perdre la residència perquè 

no la vaig poder renovar. Em va caducar i jo mentrestant enganxat a la droga. Tenia 

molt de mono. Estava malalt de veritat. Ara ja estic recuperat, gràcies a Al·là.» 

 
L’any 2015, es va casar amb la seva parella i va deixar de passar les nits al ras 

per viure, si es pot dir així, en el traster d'un pàrquing del carrer Carretes, al Raval, a 

menys de cinc minuts caminant de la Fundació Arrels. 

 
—Pago 150 euros cada mes. Hi vaig entrar gràcies a la meva dona. Ella va 

morir fa vuit mesos —diu tot colpit— i ara estic sol. Conec una dona colombiana que 

viu en les mateixes condicions. És depannage (servei d’emergència en francès). Millor 

el pàrquing que a cel descobert. 

—Per què? 

—He dormit al carrer durant anys i és molt perillós, sobretot si ets nou. Jo em 

vaig arribar a acostumar, però es passa por. Un dia et lleva la policia a les set del 

matí, un dia t’ho roben tot, et molesten… Sempre tens els ulls oberts. Vius com un 

llop. 

 
*** 

 
 

El traster on viu El Arbi és el que es coneix com a infrahabitatge: espais que 

tot i no tenir condicions dignes per ser habitat, fan d’habitatge, en la immensa majoria 

de casos de persones vulnerables. Quasi sempre són l’alternativa a una situació de 

carrer. En una ciutat tan desenvolupada com Barcelona, sembla mentida que hi pugui 

haver gent vivint en naus, locals, polígons o barraques. Doncs és una realitat. L’entitat 

Quart Món fa més de vint-i-quatre anys que acompanya 98 famílies que viuen en 

infrahabitatges a Barcelona i la seva àrea metropolitana. De fet, comparteix nom i 

objectius amb una associació francesa, ATD Quart Monde (Aide a toute détresse, 

ajuda a tots els desemparats en català), creada el 1957. 

 
Jessica González, coordinadora de l’associació, diu que la realitat de 

l'infrahabitatge continua i es prolonga en el temps. «És difícil de comptabilitzar, però 

els números que tenim diuen que el fenomen va en augment. Alguns nens ja neixen 

a les naus. També és cert que hi ha famílies que han trobat pis. El que està passant 
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a Barcelona és que la realitat s'ha traslladat cap als afores de la ciutat o a altres 

poblacions de l'Àrea Metropolitana de Barcelona arran dels continus 

desallotjaments.» A parer de González, les famílies fan tot el possible, dins de les 

seves condicions econòmiques, per dignificar els espais que habiten. «Són gent molt 

apanyada i es fan la seva llar allà on calgui, sigui en una caravana, en una nau o en 

un solar, i l'adapten perquè tingui aigua, llum, dutxa, cuina, cosa que no passava fa 

deu anys, quan havien d'anar a rentar la roba a la font.» Tanmateix, contraposa: «Ara, 

les dificultats és clar que hi són. L'habitatge és una necessitat bàsica per a tots els 

membres de la família. Els infants, per exemple, no tenen un lloc estable per a 

treballar, per fer els deures, no troben una estabilitat ni social i personal. Es nota 

també molt en els desallotjaments. Hi ha nens que cada poc temps han de canviar de 

llar, i a vegades, això crea un desarrelament.» 

 
L’investigador Albert Sales diu que a Barcelona, els solars de barraques no van 

a més perquè no hi ha espai disponible. «A Sant Martí n'hi havia, però a mesura que 

el districte comença a edificar en els solars, la gent es va desplaçant. Alguns van 

marxar a l’extraradi, fora de la ciutat, cap a zones menys denses com ara la llera del 

Besòs. D’altres, estan a Barcelona malvivint en locals o naus.» És el cas d’en Moha, 

la Mimount i les seves dues filles adolescents, una família marroquina que va arribar 

a Barcelona amb un visat de viatge. En veure que aquí tindrien un futur millor, s’hi van 

quedar. Primer van passar uns dies a casa d’un conegut fins que van s’hi van quedar 

per tenir un futur millor. «Al Marroc el futur no és el d’aquí», etziba en Moha. 

 
Primer van passar uns dies a casa d’un conegut, que els va ajudar a ocupar un 

local al barri del Baix Guinardó de Barcelona. S’hi van instal·lar i hi van viure durant 

tres anys i mig. «Vam passar dos desnonaments. El primer el vam resistir gràcies al 

suport de la Xarxa d’Habitatge d’Horta i Guinardó. Ens van ajudar molt. Cinc mesos 

després va haver-hi el segon desnonament i ens van fer fora.» Ara viuen en un alberg 

de serveis socials. Pel Moha, el principal problema són els papers. «Són la dificultat 

més gran que tenim. Estem tots sense papers. Cal trobar un contracte de treball i 

d’altres requisits. Sense papers, no hi ha feina. Només petites feines de manera 

il·legal. I per tenir una llar el mateix. Et demanen nòmines, et demanen feina. Això ho 

dificulta molt.» 
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L’advocada d’Arrels, Bea Fernández, diu que a l’estat espanyol hi ha «una llei 

d'estrangeria molt restrictiva» a l'hora de concedir permís de residència i treball. 

Aquesta normativa estableix que els estrangers han de venir a treballar legalment o 

que han d’acreditar mitjans de vida propis. 

 
Com regularitza una persona la seva situació administrativa? Ho explica 

Fernández, advocada d’Arrels. És un laberint. El primer pas és el padró. Una persona 

en situació irregular, al cap de tres anys de viure a l’estat espanyol, obre una via de 

regularització alternativa: l'arrelament. El següent pas després dels tres anys 

acreditant padró: cal trobar una feina, però no serveix qualsevol contracte. La llei en 

demana un any a jornada completa. Amb la feina, els tres anys i un informe 

d’integració social, que demana cursos i activitats sociolaborals, culturals i lingüístics 

de català i castellà, s’obté el permís de residència d’un any de durada. La cosa no 

acaba aquí. Una vegada tens els papers, has de continuar demostrant que els 

mereixes. Si perds la feina i no pots demostrar uns mitjans de vida propis, no pots 

renovar els papers i caus novament en la irregularitat. 

 
És per això que la llei d’estrangeria dificulta que els migrants puguin llogar un 

pis, demanar una ajuda social, treballar legalment, obrir un compte bancari o visitar la 

família al país d’origen. La taxa de desocupació dels estrangers (8,5%) és més del 

doble que la de la població autòctona (4%), ja que no tenir papers impossibilita la feina 

legal, tal com indica l’informe ‘Fronteres de Paper’ de la Taula d’entitats del Tercer 

Sector. L’estudi diu que la llei d’estrangeria és un factor que origina pobresa i una 

condemna a l’economia submergida i que la precarietat també afecta a l’accés a un 

habitatge digne. L’informe conclou que les persones que migren sense cap opció 

residencial acostumen a passar les primeres nits en pensions, mentre cerquen una 

alternativa, que acaba sent rellogar una habitació, un infrahabitatge o, fins i tot, dormir 

al ras. Segons una estimació de l’informe FOESSA sobre exclusió residencial, a 

Catalunya hi ha 304.966 persones que viuen en un habitatge insegur. 

 
*** 

 
 

Els infrahabitatges, com bé indica el seu nom, no són habitatges dignes per a 

la vida humana. Per tant, les persones que habiten aquests espais s’enfronten a grans 
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riscos. Bona prova d’això és que des del 2005 fins avui, han mort almenys dotze 

persones en incendis en infrahabitatges a Barcelona, segons un recompte de la 

televisió pública de la capital Betevé. 

 
El 2020 van morir cinc persones —Fatou, Amadou, Boubacar, Thierno i Baye— 

en l’incendi a una nau ocupada del barri del Gorg de Badalona. Feia més d’una 

dècada que desenes de persones vivien a l’immoble, la majoria d’origen subsaharià. 

Es trobaven en situació irregular i es guanyaven la vida en l’economia submergida, 

sobretot venent ferralla. 

 
A finals de 2021, quatre persones, Arsalan, Zhara, Violet i Shakyun, —els dos 

últims, menors d’edat— van morir en l’incendi d’un local ocupat de la plaça Tetuan de 

Barcelona. El Servei d’Intervenció Social de Famílies amb Menors (SISFAM) va visitar 

fins a vuitanta-vuit vegades l’immoble abans de la tragèdia. La família compartia 

l’espai amb quatre persones més. Com els víctimes de l’incendi de Badalona, estaven 

en situació administrativa irregular i recollien ferralla per guanyar-se la vida. 

 
Arran de l’incendi, l’Ajuntament de Barcelona es va comprometre a fer una 

auditoria dels infrahabitatges de la ciutat. Un estudi del consistori de l’abril del 2021, 

elaborat a petició de la Fundació Arrels, informa que 735 persones viuen en naus o 

locals abandonats i 334 en barraques en solars ocupats: 1.069 en total. Segons un 

informe previ de l’ajuntament, 853 persones vivien en solars, locals o naus, dels quals 

208 eren menors d’edat. 

 
Jessica González de Quart Món, critica que molts cops, l'administració no actua 

fins que no passa una tragèdia com la de Tetuan: «Parteixen d'una reacció més que 

d'una prevenció. Com que no volen més tragèdies així, fan fora els assentaments. 

Després si la gent mor al carrer, ja no tenen culpa.» «No hi ha massa inversió que 

sigui més a llarg termini. La majoria de polítiques sempre són d'urgència, de generar 

habitatge d'urgència com albergs o pensions i no tant en prevenir», denuncia 

González. 

 
*** 
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VI. Esperança contra l’atzucac de l’habitatge 

 

Com cada dia a les onze del matí, Santi González apuja la persiana de 

l’Aranya, la seva botiga de roba de segona mà al carrer Riera Baixa, ben a prop de la 

rambla del Raval, una de les zones més castigades pels narcopisos. Tothom al barri 

el coneix i li diuen Santi Aranya. És popular perquè ha estat implicat en diverses 

mobilitzacions al Raval com el moviment antidesnonaments o la lluita contra la 

inseguretat veïnal. També va ser un dels fundadors del primer sindicat de persones 

sense llar de Barcelona, un col·lectiu pioner. 

 
Té cos de jugador de rugbi. Militant de pedra picada, és calb i duu un bigoti 

pronunciat. Té un tatuatge d’una llàgrima a sota de l’ull. Abans de l’activisme veïnal, 

de jove havia estat un DJ de renom. Hi parlem asseguts al taulell de la botiga, entre 

texans Levis de segona mà, dessuadores Adidas, màquines d’arcade i música vintage 

de fons. 

 
Santi Aranya —com li diuen al barri— va ser voluntari del gimnàs social Sant 

Pau durant la pandèmia de la covid-19. Allà, oferia roba, dutxa i menjar per a persones 

vulnerables. «Parlava amb tothom i m’adonava que no tenen res. Són gent amb molts 

problemes. Així que vam decidir fer-hi alguna cosa al respecte, algo molt loco», 

explica. «Són persones que no tenen res, però absolutament res a perdre. Vam fer 

una assemblea perquè tothom exposés els seus malestars.» D’aquella assemblea va 

sortir la idea de fer un sindicat i va tirar endavant. Van decidir fer una concentració 

davant de l’ajuntament de Barcelona amb l’objectiu que les institucions fessin «un pla 

de xoc per erradicar el sensellarisme.» Van aplegar una quarantena de persones amb 

pancartes i proclames com «Pa, sostre i treball per a tothom», «No volem morir al 

ras» i «Solucions definitives, ja.» De demanar al carrer cadascú per separat a 

demanar tots a l'una als polítics. 

 
La manifestació va forçar una reunió amb la tinent d'alcaldia de Drets Socials, 

Laura Pérez. Per a molts era la primera vegada que entraven a l’Ajuntament. El 

consistori va escoltar les seves demandes i es va comprometre a actuar contra el 

sensellarisme. Això no obstant, Santi Aranya va abandonar el projecte del Sant Pau i 
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el sindicat ha perdut força. «Es va perdre el contacte. Com al Sant Pau venien sempre, 

allà era el punt de trobada. És complicat organitzar-se amb persones sense llar. Hi ha 

problemes psicològics, estan cansats perquè no dormen bé, no tenen telèfon, estan 

tot el dia voltant, és molt complicat.» 

 
Continua sonant la música a la botiga. Ara I feel good de James Brown, un 

clàssic. Només interrompen la conversa un parell de clients. Santi Aranya 

prossegueix, crític amb el model d’accés a l’habitatge. «Hi ha una vintena de 

desnonaments al dia a Barcelona. Cada cop n'hi ha més i més infrahabitatges, naus, 

barraques. Cada cop estem generant més sense llar pels desnonaments.» 

 
Posa d’exemple el recent desnonament a la Casa Àfrica, en què una 

cinquantena de persones —ell inclòs— va intentar impedir el desallotjament. Però un 

macrooperatiu dels Mossos, amb una desena de furgonetes d’antiavalots, el va 

executar. Dues famílies i un grup de joves, migrants i sense papers, estan sense 

alternativa residencial des de llavors. «La solució ja està construïda. No cal fer res 

nou. Els pisos buits sobren. És una emergència que hi hagi gent dormint al ras. Viure 

al carrer no és viure. I ningú ho aguanta. No se'n poden sortir. Cal que tothom tingui 

els mínims garantits», denuncia el botiguer de l’Aranya. 

 
«Tants diners calen per allotjar a mil persones que dormen al ras? Tenim una 

prova. La gent que ve d'Ucraïna en 48 hores tenen permís de treball i residència i em 

sembla exemplar. Però i les altres persones que tenim al carrer? Tres de cada quatre 

no tenen nacionalitat espanyola. Què fem amb ells? Una de les causes del 

sensellarisme és la llei d'estrangeria, però si s'ha pogut regularitzar els ucraïnesos, es 

pot amb tothom. És qüestió de voluntat.» «S'ha de fer un gir radical en el model de 

ciutat. Des de les Olimpíades de 1992, la majoria de polítiques han anat enfocades a 

macroesdeveniments, a què vinguin empreses a invertir, a destrossar els barris, a la 

gentrificació, a expulsar els veïns… La ciutat ha de ser un lloc per viure. El sistema 

actual només funciona per uns pocs, els més rics», critica l’activista veïnal. 

 
Manté la botiga oberta fins a les quatre de la tarda i així cada dia. Avui, 

segurament, també té alguna moguda de militància, com en diu ell. 
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*** 

 
 

El 2022 va començar amb esperança per les persones sense llar. A principis 

d’any, el parlament va donar llum verda a una proposició de llei —la primera de la 

història— de mesures urgents per a fer front al sensellarisme a Catalunya. Una 

proposta elaborada per diversos acadèmics i entitats socials que treballen amb 

persones sense llar com la Fundació Arrels, el Centre d’Acollida Assís, Càritas 

Catalunya, la Comunitat de Sant Egidio i Sant Joan de Déu Serveis Socials. 

 
La llei, que continua en marxa, sosté que s’oferirà un espai residencial digne a 

totes les persones sense llar, prop de 18.000 a tota Catalunya, en un període de dos 

anys i un habitatge d’inserció social a cinc anys vista. La normativa també garantirà a 

tothom un títol de transport, bugaderia, consigna i dutxa. Ja fa anys que les entitats 

socials reclamen més recursos per part de les institucions, a tots els nivells: municipal, 

comarcal, regional i estatal. Demanen més fons econòmics per fer front al 

sensellarisme. Critiquen les polítiques d’habitatge i de serveis socials, com també les 

traves administratives envers la població migrada. 

 
A Barcelona, els serveis d'atenció a persones sense llar han passat de les 

1.000 places del 2008 al 2020 a gairebé 3.000. Les places de pensions al Sistema 

d'Atenció a Persones Sense Llar han passat de 200 a 605. El primer mandat d’Ada 

Colau va impulsar el primer Pla de lluita contra el sensellarisme i va augmentar en 10 

milions d’euros anuals els recursos per fer-hi front. Bones mesures, però que no 

arriben a tothom. 

 
Jessica González, de Quart Món, és escèptica amb la situació actual del 

sensellarisme a Barcelona. «Ja fa anys que l'habitatge ja no és un dret social sinó 

que és un objecte d'especulació. A més, sabem que hi ha milers habitatges buits, que 

són propietat del fons d'inversió o de la banca privada», afirma. La coordinadora de 

Quart Món proposa: «Una solució seria que les persones que viuen en naus 

poguessin entrar a la Taula d'emergència, que dona entrada a l'habitatge públic. Ara 

mateix en queden excloses. No hi tenen accés perquè es considera que no tenen 

habitatge. A més, la cua per entrar la taula d'emergència és de dos o tres anys.» 
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L’acadèmic Albert Sales és categòric. «Mentre hi hagi sistema capitalista hi 

haurà gent dormint al carrer. El que estan fent les entitats socials és anar a 

contracorrent i lluitar per generar unes polítiques públiques que donin dignitat a les 

vides de la gent, però el sistema produeix pobresa a un ritme que no sé si resoldrem. 

És un flux de gent que perd l'habitatge constantment perquè els desnonaments no 

paren i no pararan.» S’explica: «Els serveis socials donaran una solució d'emergència, 

col·locaran una família a una pensió i al cap de quatre dies ja hauran trobat un local 

per ocupar. Estan desplaçant el problema amunt i avall. Però no hi ha solucions 

definitives. Ningú té els recursos ni l'estratègia ni la prioritat política per solucionar el 

problema.» 

 
*** 

 
 

—Dels polítics, què en penses?— em dirigeixo a l’Anna Maria. 

Fa mala cara i respon: 

—Per molt que et diguin que faran, poden prometre molt, però no fan ni la 

meitat del que han promès. Això del sensellarisme no és que els importi massa. Ells 

com que ja tenen el seu lloc. Ja no s'han de preocupar d'això. És el nou ofici que hi 

haurà, viure al carrer. Soc pessimista. La gent es queda sense casa i sense feina, és 

un peix que es mossega la cua. La gent no et mira amb atenció, de dir... què puc fer 

per ajudar? Et miren amb menyspreu. 

—Com podem solucionar el sensellarisme? 

—Els qui tinguin possibilitats d'ajudar, han de fer ho. Les entitats que tenen 

diners invertir-los amb gent del carrer perquè no hi hagi més gent. És posar tots un 

granet de sorra perquè no hi hagi ningú al ras. Una de les coses que veia quan no 

tenia sostre són els pisos buits. Molts. Si tens un pis buit i et sobra, dona'l a la gent 

sense llar que ho està passant malament. No siguem tan egoistes i donem més als 

altres. Tothom ha de tenir uns mínims coberts, és el mínim que podem esperar. 

 
—Com podem solucionar el sensellarisme, José Luis? 

—Això fins que els governs no posin mitjans, no s'arreglarà. Fins i tot crec que 

en certa manera els interessa que nosaltres estiguem així. No els interessa treure'ns 

del carrer. Falta voluntat. Si es vol, es pot. 
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*** 

 
 

De les persones que conformen aquest relat, en José Luis i El Arbi encara 

continuen sense llar. L’Anna Maria, en Camilo i en Rachid, se n’han sortit. En Moha, 

la Mimunt i les filles segueixen a un alberg de serveis socials, de moment. 

 
Han viscut vivències diferents: l’aporofòbia, la solitud, la indiferència de la gent, 

el masclisme, l’addicció, la droga, els problemes de salut mental o la migració. El que 

els uneix és que tots ells saben el que és no tenir llar. Són només una mostra ínfima 

de les 4.845 persones sense llar de Barcelona. Com diu l’Anna Maria, ells són els 

invisibles, els que hi són, però ningú els vol veure. Compte, perquè com ells mateixos 

adverteixen, li pot passar a tothom. Compte, perquè també podries ser tu. 
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6. Conclusions 

 

Aquest treball és el punt final de la carrera de Periodisme a la Universitat Autònoma 

de Barcelona. Per fer-lo, he posat en pràctica gairebé tots i cada un dels coneixements 

que he après en aquests quatre anys. El reportatge final és la consecució de sis 

mesos de treball. Una feina de documentació, producció, contacte amb les fonts, 

entrevistes, escriptura, deontologia, pràctica dels gèneres periodístics i revisió 

lingüística. 

 
Les conclusions que n’extrec, a mig camí de la sociologia i el periodisme, són les 

següents: 

 
▪ El sensellarisme és un fenomen social extremadament divers i els mitjans 

tendeixen a homogeneïtzar-lo. Cada persona sense llar és un món i les causes 

del sensellarisme també ho són. Els factors personals i relacionals poden fer 

que algú es quedi sense llar, però sovint van plegats de causes més profundes 

i estructurals. Hi ha molta gent que té addiccions o que trenca amb la parella i 

no viu al carrer. Així mateix, qualsevol persona pot caure en situació de 

sensellarisme si es donen determinades condicions. Hi ha qui té més risc, en 

funció de l’estatus socioeconòmic, però podria ser qualsevol de nosaltres. 

 
▪ Com a periodistes, és necessari que les persones sense llar siguin partícips de 

les peces periodístiques. Han de tenir la possibilitat d’expressar-se i dir la seva, 

més tenint en compte que estan infrarepresentats als mitjans. No totes les fonts 

han de ser càrrecs oficials o entitats del tercer sector. Són actors importants, 

però cal que parlin els afectats en primera persona, i a poder ser que siguin 

perfils diversos. Això, amb la velocitat de producció periodística actual, potser 

és inviable, però s’hauria d’intentar en la mesura que sigui possible. 

 
▪ El periodisme social, per naturalesa, hauria de tenir vocació transformadora. 

És una eina més per a resoldre problemàtiques socials i no cal amagar-se’n 

darrere del mite de l’objectivitat. El periodisme va néixer per ajudar els més 

desfavorits i fiscalitzar els més poderosos. Mentre no es perdi el rigor 
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professional o es caigui en la propaganda, el periodisme social i compromès 

amb els drets humans és fonamental per a qualsevol societat democràtica. 

 
▪ Estigmatitzar la pobresa a través del periodisme és una mala praxi, que a 

vegades, pot passar per desapercebuda. El relat hegemònic, arrelat en la 

majoria de l’opinió pública, concep la persona sense llar com algú que viu al 

carrer perquè ha pres males decisions a la seva vida. Algú que fins i tot, 

d’alguna manera, s’ho ha buscat. Des del periodisme, s’ha d’intentar aportar 

noves narratives i explicar realitats alternatives a les tendències predominants. 

Els periodistes en som responsables. 

 
▪ El periodisme literari és un gènere que fa gaudir tant a qui escriu com qui 

llegeix. Però s’ha d’anar amb compte. El debat més dur de tot el treball ha estat 

la convivència entre el gènere periodístic i l’ètica professional. El xoc entre l’ús 

de recursos narratius i la deontologia. Personalment, un dels principis més 

ferms en l’elaboració del reportatge ha estat no frivolitzar i no fer pornografia 

de la misèria. Més tenint en compte que és un tema molt sensible. Era fàcil 

caure en el sensacionalisme i la morbositat. Mai s’ha de perdre el respecte per 

les vides humanes i l’ètica periodística, tot i que pugui no semblar-ho, hauria 

de ser d’obligat compliment per a tots els professionals del periodisme. Només 

així es pot dignificar l’ofici. 
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