
Qui és la gent sense llar?

de què viuen?

ruta verda
gràcia

Què puc fer-hi jo?

el 83% són homes 
i l’edat mitjana és 38 anys.

el 46% té fills.

el 30% són abstemis i mai han 
consumit drogues.

el 64% tenen estudis secundaris 
i el 13,3% estudis superiors.

on dormen? quins problemes 
tenen?

 

870
persones sense llar a 
Barcelona

23.000
persones sense llar 
a espanya

3 milions
de persones sense 
llar a europa

 

on viuen?

http://passejantjunts.wordpress.com

patrocina:

col·labora:

164 Al ras

191 Caixer

120 Cobert en un espai privat

232 Cobert a la via pública

8 Edificació abandonada

68 Jardins

5 Solar

16 Vehicle

34 Altres

154 Ciutat Vella

170 Eixample

142 Sants-Montjuïc

38 Les Corts

75 Sarrià-Sant Gervasi

35 Gràcia

46 Horta-Guinardó

50 Sant Andreu

196 Sòcio-econòmics

292 Sòcio-laborals

59 Salut mental (amb transtorn 
mental sever diagnosticat)

7 Patología dual

215 Alcoholisme

62 Toxicomania

7 Alcoholisme+Toxicomania

32 Estil de vida alternatiu

49 Nou Barris

121 Sant Martí

27,3% Activitat pròpia
(feina, venda d’objectes, etc.)

16,4% Entorn proper
(família, amics i coneguts)

14,2% Mendicitat

16% Ajuts públics

21% No se sap

en un minut
No desviïs més la mirada. No miris més cap a l’altra 
banda. No neguis el contacte més mínim a un altre ésser 
humà com tu.

Explica el que has vist, el que has après. Parla’n amb 
els teus familiars, els teus amics. Veus les coses dife-
rents que abans? Dóna una nova perspectiva de la 
realitat, també, a aquells que et són propers.

en un dia
Dóna el que ja no et cal. No saps a on? 
Pots començar per aquí:
http://www.bcn.cat/sensellar/ca/collabora.php.html

Col·labora amb el Banc dels Aliments. Si encara no el 
coneixes, consulta aquest enllaç:
https://www.bancdelsaliments.org/

en un any
Crea el teu propi projecte. Saps que la Unió Europea 
té un programa anomenat Joventut en Acció que dóna 
suport econòmic a projectes solidaris promoguts per 
joves? També et permet fer voluntariats a l’estranger, 
intercanvis juvenils, i moltes coses més!
http://www.juventudenaccion.injuve.es/

No tinguis por d’aprendre d’aquells que tenen més 
experiència que tu: involucra’t en una associació 
d’ajuda a les persones sense llar! A Barcelona n’hi ha 
més d’una vintena. Pensa que tota experiència acumu-
lada és experiència útil, no només la remunerada.

Coneixes la xarxa d’atenció a persones sense llar? 
Aquí hi trobaràs més informació:
http://www.bcn.cat/sensellar/ca/xquees.php.html

en una vida
Pensa que al món no hi ha ni un sol problema ni una 
sola solució, així que tria un sol problema i busca-hi una 
solució! Com diu un antic proverbi africà: 

“Molta gent petita en llocs petits, fent petites coses, 
pot canviar el món.”



com es diu el teu guia?

Què t’ha cridat més l’atenció?

Molta gent que dorm al carrer viu de recollir ferralla. 
fixa’t bé en el teu entorn mentre camines:

Veus ferralla? on?

com la transportaries?

tota la ferralla és igual o hauries de saber  
triar-la i classificar-la?

com desmuntaries les diverses parts, per  
exemple, d’un escalfador vell?

creus que és una feina fàcil? et veuries capaç  
de fer-la?

coM és Viure al carrer?

Esmorzar

Dormir

Fer el cafè

Mercat
Abaceria central

Bibiloteca 
Vila de Gràcia

Treballar

Quedar amb 
els amics

solo en un banco del parque,
triste y abandonado,
con un sorbito de vino
sus penas va ahogando,

la sociedad lo repudió,
no lo entierres, tiéndele una mano,
no lo juzgues si ya fue juzgado
y no sabes por qué ha llegado,
solo en un banco del parque,
triste y apaleado.

salvador Vergara


