
   

 

   

 

750 voluntaris participen en una Diagnosi de les persones 
que dormen al carrer  
  

• La Diagnosi de Persones al Carrer 2011 és una iniciativa de la Xarxa 
d’Atenció a  Persones Sense Llar (XAPSLL), formada per 27 entitats1 de la 
ciutat de Barcelona que treballen amb el col·lectiu en situació de sense llar. 

• La diagnosi consisteix en la realització d’una fotografia sobre les persones 
que dormen al carrer en una mateixa nit, en concret entre el dimarts 8 i 
dimecres 9 de novembre. 

• La iniciativa té  un doble objectiu: donar a conèixer la realitat de les persones 
en situació de sense llar entre la ciutadania i recollir dades per a millorar el 
treball de la xarxa en un futur immediat. 

• El projecte, promogut per la Xarxa d’Atenció a  Persones Sense Llar (XAPSLL) 
de la qual és membre l’Ajuntament de Barcelona,  ha estat possible gràcies a 
la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa, i, especialment, dels més 750 
voluntaris que han recorregut tota la ciutat aquesta nit. 

• La informació recollida s’analitzarà al llarg de les properes setmanes per a 
elaborar un informe sobre la situació i evolució d’aquest col·lectiu, que es 
publicarà a inicis del proper any 2012. 

 

Barcelona, 9 de Novembre de 2011 

Aquesta passada nit 753 voluntaris han participat en la Diagnosi de Persones al carrer 
2011, organitzada per la Xarxa d’Atenció a  Persones Sense Llar (XAPLL), de la qual és membre 
l’Ajuntament de Barcelona, i amb la col·laboració de l’Obra Social de la Caixa .  

L’objectiu de la realització d’aquesta diagnosi és donar a conèixer la realitat de les persones en 
situació de sense llar a Barcelona a la resta de la ciutadania i recollir dades per tal de millorar la 
tasca de la xarxa en un futur immediat.  

El coneixement de la població sense sostre, tant a nivell quantitatiu com qualitatiu, és l’element 
essencial per poder planificar les polítiques públiques orientades a lluitar contra aquest 
fenomen. En aquest sentit cal destacar la feina duta a terme des del municipi a través de 
l’equip de carrer (Servei d’Inserció Social - SIS) i des de les diferents entitats socials, tots ells 
membre de  la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona. Totes les dades recollides 
per part dels diversos equips que formen aquests serveis ha permès tenir un coneixement de la 
realitat de les persones en situació de sense llar al llarg de la darrera dècada, i no tan sols 
d’aquelles persones que per iniciativa pròpia s’han dirigit als serveis, si no també d’aquelles 
persones que per diversos motius no s’han arribat a desplaçar i han estat professionals i 
voluntaris d’aquests serveis els qui han contactat amb les persones en medi obert. 

                                                            
1 ACCEM; Arrels  Fundació; Associació Atra; Associació Rauxa; Associació per  la  reeducació  i  la  reinserció  social  Lligam; Associació Prohabitatge; 

Associació Social Yaya Luisa; Asociación de Alternativas, Motivación y Acompañamiento (ADAMA); Càritas Diocesana de Barcelona; Centre d'Acollida 
Assís; Centre Obert l'Heura; Companyia Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül ‐ Llar de Pau i Obra Social Santa Lluïsa de Marillac; Congregación 
Siervas de la Pasión; Comunitat de Sant Egidi; Cooperativa Suara; Creu Roja a Barcelona; Fundació FIAS ‐ Prisba Serveis; Fundació Engrunes; Fundació 
Futur; Fundació IReS; Fundació Mambré; Fundació Maria Raventós; Fundació Quatre Vents; Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu ‐ Serveis socials; 
Parròquia Sant Miquel del Port ‐ Santa Maria de Cervelló; Progess; Ajuntament de Barcelona. 



   

 

   

 

El recompte nocturn s’ha afegit com a instrument que millora el coneixement de la quantitat de 
persones sense sostre que es poden localitzar un dia concret a la ciutat, per tal d’obtenir una 
xifra més que permeti conjuntament amb la informació que ja es té habitualment, ja no tan sols 
un millor coneixement de la realitat, sinó també per poder observar al llarg del temps els 
elements que influeixen en el nombre de persones sense sostre existents. 

Aquesta informació serà clau per tal de conèixer l’evolució del col·lectiu de persones sense llar, 
analitzar possibles tendències i variació de perfils, per tal d’ajustar la cobertura de totes les 
entitats i serveis municipals vers aquest col·lectiu. Les dades, juntament amb les que també 
han recollit tots els centres i recursos de la ciutat que treballen amb aquest col·lectiu, seran 
analitzades i comparades amb les dades d’anys anteriors i recollides en un informe que es 
publicarà a inicis del proper 2012 amb el suport de l’Obra Social La Caixa. Es realitzarà una 
comparativa amb la situació recollida en el recompte realitzat l’any 2008 (recollides a la 
publicació Qui dorm al carrer?, elaborat amb la Fundació un Sol Món).  

 

Respecte el perfil dels més de 750 voluntaris que han participat, la gran majoria són dones 
(69%), i ja col·laboren actualment amb alguna entitat social (66%). La mitjana d’edat se situa 
en els 38 anys, i més de la meitat de voluntaris (un 53%) se situen entre els 20 i 39 anys, tot i 
que s’ha comptat amb la col·laboració de persones d’entre 16 i 77 anys. A més, un 19% d’ells 
ja van participar en el recompte realitzat el passat 2008, i un 56% ja tenien experiència amb el 
col·lectiu de persones sense llar. Més de tres quartes parts d’ells (79%) tenen estudis 
universitaris, i la majoria (un 61%) estan treballant actualment, tot i que també hi ha un gruix 
important d’estudiants (31%), seguits de persones a l’atur (12%) i jubilats (10%). 

Els voluntaris s’han distribuït en 158 zones per tots els 10 districtes de la ciutat, amb el suport 
de 2-3 coordinadors per a cadascun. Aquest equip, format també per treballadors o voluntaris 
de les entitats membres de la xarxa i l’Ajuntament de Barcelona, que han participat com a 
voluntaris en aquesta tasca de coordinació, han assegurat el bon funcionament del recompte en 
cadascuna de les àrees i han gestionat la recollida de materials al finalitzar el recompte. 

 

 


