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TREBALLADORA DE CÀRITAS DIOCESANA DE 

BARCELONA: 
-Nom de l’entrevistada: Lourdes Astirriaga 

-Quanta gent hi treballa i col·labora?  

Tenim 150 treballadors i aproximadament uns 2.800 voluntaris. 

-Creus que en els últims anys ha augmentat el nombre de persones vivint als carrers 
de Barcelona? 

Sí, de fet en l’últim recompte que es va fer a la ciutat ho demostra.  

-Sabries dir el perquè? 

No sabria dir-te una causa exacta, però el fet de que Barcelona sigui una ciutat a prop 
de França contribueix bastant. A més, cal afegir que la situació precària que esta vivint 
actualment  Colòmbia i Veneçuela, fa que moltes persones emigrin cap a Barcelona i a  
l’arribar es trobin sense lloc on viure. I una altra causa molt important és que en els 
darrers anys han augmentat els treballadors pobres, que amb el sou no arriben per a 
pagar el lloguer i s’acaben quedant al carrer. 

I ara segurament et preguntaràs “perquè s’estableixen a Barcelona i no a una altra 
ciutat” doncs la veritat és que moltes persones decideixen  establir-se a Barcelona, ja 
que la ciutat empadrona a la gent quan porta vivint 3 anys a la ciutat. El fet de ser 
empadronat et dóna certs beneficis, ja que tens dret a una assistència sanitària, tens 
dret a un contracte laboral o de prova, i tens més bona alimentació i recursos. 

El fet de tenir un contracte laboral, no només implica guanyar un sou cada mes, sinó que 
també tens dret a la cotització de la Seguretat Social.  

Atreviria a dir que aquest fet és el més important, ja que la ciutat de Barcelona és una 
de les poques ciutats que t’empadrona sense la necessitat d’aconseguir la nacionalitat. 

-Noteu una  progressió de la gent que va arribar fa uns anys a la fundació a com està 
ara?  

En alguns casos, és difícil, però tot és temps. Moltes de les persones que ens arriben per 
demanar ajut són persones amb addicions i/o una mala salut, i ajudar a que una persona 
en aquestes condicions progressi és molt complicat. 
Tot i això en els anys que porto treballant a Càritas m’he trobat amb alguns casos, els 
quals els resultats han estat molt satisfactoris. 

 

 

-És possible la reinserció social? 
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És possible, però molt complicada. Ja que com t’he dit abans, molts tenen addiccions o 
problemes de salut, i nosaltres els hi podem ajudar fins a un cert punt, però la decisió 
de canviar d’hàbits al cap i a la fi és seva. 

La gent que acaba vivint al carrer perd la xarxa familiar i d’amics, la qual cosa provoca 
que les seves noves amistats estiguin en la mateixa situació que ells… i això no és gaire 
favorable per a una reinserció. 

Però hi ha casos de reinserció social, on només troben problemes a l’hora de trobar 
feina. La reinserció social existeix, és lenta i complicada, però existeix. 

-Quin pressupost té la fundació (2019)? Aquest, és de procedència pública o privada? 

Aquest any el 84% del pressupost de Càritas ha estat de donatius, és a dir de fonts 
privades. I el 16% restant de subvencions públiques. 

Has de tenir en compte que tot el que rebem que procedeix de fonts privades, hi ha una 
empresa al darrere interessada en què es facin o es deixin de fer moltes coses a Càritas 
(no només ajudes cap als sense sostre). 

-Quines activitats i ajudes oferiu?(pisos, menjar, ajudes per poder trobar feina, etc)  Els 
365 dies de l’any? 

El programa de Càritas sense llar i habitatge oferim acompanyament en drets; centres 
diürns; pisos compartits; pisos unifamiliars; Servei de Mediació en Habitatge (SMH) i 
casa per a persones en reinserció. 

 

Actualment a Càritas hi ha 4 pisos compartits per mares i nens petits.  
També promovem la  Fundació Privada Foment de l’Habitatge 
Social, on oferim habitatges socials, que consisteix en uns 300 pisos 
aproximadament, els quals són de Càritas, i nosaltres els hi oferim 
uns lloguers socials temporals i adaptats econòmicament a la 
capacitat econòmica de cada llogater. Aquests pisos normalment 
són compartits i per a gent que ha estat desnonada. 
 
 
 
Tot i això, són pocs recursos en comparació de tots els sense sostres que hi ha en aquesta 
ciutat, ja que actualment llogar un pis en aquesta ciutat és molt car. Llavors, el que passa, 
és que les persones que habiten  en aquets 300 pisos (aprox.) els hi és impossible marxar 
d’aquests lloguers socials, ja que no els hi arriben els diners per llogar-se un pis que no 
depengui de Càritas. 
Això el que provoca és que hi hagi una llarga llista d’espera per a famílies amb menors. 
El problema dels sense sostre es converteix en un problema impossible de solucionar a 
causa dels pocs recursos que tenim a Barcelona. 
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A més a més des de Càritas reben assistència sanitària, alimentació i bons recursos per 
intentar sortir de la seva situació. Però sobretot el que reben és suport moral i 
companyia de part de tots els treballadors i voluntaris de Càritas. 

-Normalment quin és el perfil de la gent que arriba a aquesta situació? 

Normalment és gent que ha viscut un procés d’acumulació de dificultats, ja siguin 
personals, familiars i de protecció social pública. 

Les mares soles, les famílies amb fills, la gent gran i les persones que provenen d’altres 
països i que no tenen la seva situació administrativa regularitzada, o cauen en la 
irregularitat sobrevinguda.  

-Quines són les causes de què no tinguin llar?  

No hi ha una causa concreta i universal, hi ha molts casos, com t’he comentat abans i 
tots són molt complexes i diferents entre ells.  
No sabria donar un consell per no acabar al carrer, perquè la vida dóna moltes voltes i 
mai saps com acabaràs.  

Si sabéssim just en el moment que el que estem fent o deixant de fer ens portarà a viure 
al carrer, t’asseguro que la gent ho faria d’una altra manera o buscarien altres opcions.  

-Alguna vegada alguna de les persones a les quals ajudeu a rebut algun tipus d'agressió 
o discriminació a causa de la seva situació? 

Sí, i és una pena la veritat. La gent quan està dormint al carrer és una “pressa fàcil”, ja 
que s’exposen al món de droga i la prostitució. 

També hi ha casos d’agressions sexuals i violacions, casos d’agressions psicològiques i 
físiques, i en alguns casos s’ha arribat a l’assassinat. 

-Agressions i “menas”. Va lligat? 

*MENA: Menor Estranger No Acompanyat* 

Hi ha de tot, actualment el tema dels menas s’està parlant molt, ja que estan arribant 
cada vegada més.  
Sí que és cert que hi han agut agressions sexuals, violacions i robatoris els quals els 
responsables han estat ells. Però el terme menas i agressions no va lligat. No s’ha de 
generalitzar, ja que hi ha de tot. 
Molts arriben amb l’esperança de poder trobar feina per poder enviar el sou al seu país, 
a les seves famílies.  

-Com funciona el tema de les mascotes i els sense sostre? 

Alguns porten gossos perquè els hi fan companyia, altres perquè els protegeixen a la nit. 
Però els gossos sovint són un problema per anar a albergs i els menjadors, ja que els 
animals no poden entrar i els han de deixar lligats a la porta.  
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Hi ha casos en què es neguen a deixar al gos a la porta, llavors marxen i en un cert temps 
no sabem res d’ells. 

-Com va el tema dels albergs? 

Actualment es necessiten més. Hi ha pocs, i els que hi ha estan plens i amb llista 
d’espera. 

-La gent que no té la sort d’accedir a un alberg durant els mesos d’hivern que pot fer?  

Existeix l’operació fred. Quan la temperatura ronda els 5˚ s’habiliten llocs per dormir 
perquè puguin dormir. 

-Com és això dels menjadors? Estan oberts durant tot l’any?  

Als menjadors socials poden anar totes aquelles persones les quals no tenen res per 
menjar. Però que hi vagin no significa que mengin, ja que es creen unes cues molt 
llargues i només hi ha espai i menjar pels que arriben primers. 
El menjador que nosaltres tenim a Càritas específic  per a persones en risc d’exclusió 
social és el de Canpedró. 

Fa uns anys a Barcelona hi havia bastants menjadors socials, que només tancaven a 
l’estiu, però ara, cada vegada hi ha menys, i actualment en volen tancar tres més. 

-Abans, quan els menjadors tancaven a l’estiu, la gent on menjava? 

És busquen coses alternatives, com per exemple: ajuda econòmica. 

-Perquè al Raval hi ha més sense sostre que a la resta de ciutat de Barcelona? 

Per variïs motius. El Raval és un dels barris amb més immigració de Barcelona. És un 
barri pobre, i a més a més, és fàcil aconseguir droga. 

La història del barri també afecta a aquesta situació, ja que gairebé durant tota la seva 
història ha estat un barri obrer, conflictiu i amb una difícil vida de nocturna (prostitució, 
drogues, alcohol, etc). 
Un altre motiu es que les associacions i fundacions es troben en aquest barri, ja que no 
interessa que es trobin en altres barris on el veïnat és de caire adquisitiu alt. 
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TREBALLADORA D’ARRELS FUNDACIÓ: 

-Nom entrevistada: Maria Pomés 

-Creus que ens els últims anys ha augmentat el nombre de persones vivint al carrer?  

Sí. De fet del 2017 al 2018 el nombre de persones vivint al carrer va disminuir. Però del 
2018 al 1019 ha augmentat considerablement. 

-Sabries dir el perquè? 

La veritat es que no. Suposo que serà causa de la immigració. 

-Noteu una clara progressió de la gent que va arribar fa uns anys a la fundació a com 
està ara? 

Sí... però la veritat es que en molts pocs casos. Per molt que nosaltres els ajudem, si ells 
no tenen ganes de canviar el seu estil de vida, o aquest els hi és igual nosaltres no hi 
podem fer res. 

També, hi ha casos en que “ja estan reinserits en la societat”, estan treballant (no és un 
treball en el que és guanyin molts diners), i pagant un lloguer social, perquè encara no 
els hi arriben els diners. 

Casos de reinserits al complet hi ha molts pocs. 

-Normalment quin és el perfil de la gent que arriba a aquesta situació? 

No hi ha un perfil concret. Són persones molt diferents entre elles. Però la gent que més 
ens arriba a Arrels són homes d’entre els 45 i els 70anys, paquistanesos, marroquins, i 
sobre tot de l’Europa de l’Est. 

-Quines són les causes de què no tinguin sostre?  

Normalment els cassos que ens arriben a Arrels són per culpa d’addiccions a les drogues, 
o   l’alcohol. També tenim variïs casos de persones amb problemes de salut mental, 
deutes o problemes familiars. Però aquesta xifra es molt minoritària comparada amb tot 
el conjunt. 

-Alguna vegada alguna de les persones a les quals ajudeu a rebut algun tipus d'agressió 
o discriminació a causa de la seva situació? 

Sí, diàriament. La gent que pràcticament viu al carrer s’exposa a molts perills. I reben 
agressions de tot tipus: sexuals, físiques, psicològiques... 

Alguns ens arriben sagnant perquè els han apallissat. D’altres que es barallen entre ells 
per temes relacionats amb les drogues/alcohol... 

 

-Treballeu amb els “menes”? 
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No es que no els ajudem a ells, es que no treballem amb menors. 

-Com funciona el tema de les mascotes i els sense sostre? 

Hi ha  varies raons: a vegades alguna entitat d’animals hi deixa el gos perquè el cuidin i 
a canvi els hi ajuda; hi ha d’altres que porten els gossos per donar pena, perquè 
d’aquesta manera la gent els hi fa més cas..., també està el cas dels que porten gossos 
pel simple fet de que els hi fan companyia i els estimen molt. 

-Perquè al Raval hi ha més sense sostre que a la resta de ciutat de Barcelona? 

Doncs no sabria dir-te exactament. Potser sigui ja que la gran majoria d’agrupacions que 
els ajudem estem en aquest barri. Potser també afecta el fet que la gran majoria de 
menjadors, albergs, serveis d’higiene personal, i els altres serveis que se’ls hi ofereix 
també estan aquí. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

ENTREVISTA AHMED: 

 

-Lloc d’origen: Marroc. 

-Quant temps fa que vas arribar a Barcelona? 

Porto aquí des del 2002, és a dir 17 anys.  
Vaig arribar aquí sol, no tenia ni família ni res, però al principi hi havia treball negre, hi 
havia per poder treballar al camp, hi havia de tot. No hi havia problemes per treballar, 
llavors em vaig poder buscar la vida.  
Estava treballant en un taller, no pagaven bé, però almenys tenia per pagar l’habitació i 
per menjar. 

-És a dir, quan vas arribar a Barcelona tenies lloc fix per dormir? 

No, fix no. M’havia de buscar la vida. Un amic em va acollir uns dies i després vaig anar 
a treballar. 

-I Barcelona per alguna cosa en particular? 

Perquè tenia un amic aquí, per això vaig venir i em vaig quedar aquí. 

-Els problemes quan et van començar a aparèixer? 

Els problemes... és que jo no tenia cervell, només tenia... Problemes, molts problemes. 

-De quin tipus? Només si ho vols dir. 

... Problemes, naturals, normals... la vida al carrer és molt, molt forta, molt diferent..., 
viure al carrer, dormir al carrer... et trobes amb els pitjors, no dorms bé.... jo ho he passat 
molt malament, molt malament. 
Jo he dormit al carrer, en un caixer i en moltíssims més llocs. 

-I quant temps has estat així? 

Al carrer jo no he estat molt de temps la veritat. 6, 8 mesos. I ho vaig passar molt 
malament. Tenia molts problemes, i volia evitar-los tots, volia començar de nou, volia 
recuperar la meva vida.  
Tinc una a filla a la què volia veure. Ara tampoc la puc veure ni res, no sé ni com està. 

-Està al Marroc?  

No, està aquí. I ja té 11 anys. 

-El teu dia a dia al carrer, en aquell període com era? 

Era dolent, molt dolent. 
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-Però tenies llocs fixos per dinar, o tenies alguna rutina? 

Si, aquí hi ha llocs... hi ha esglésies, hi ha menjadors, et pots buscar la vida... per menjar 
no passa res, amb el menjar no passa res. Però un sostre és important. Jo dormia a sobre 
de cartons, tenia l’esquena... puf... sort que no era jo així abans (es mira i se senyala el 
cos) estava una mica bé, però mira ara com estic. 

Coneixia llocs, i a molta gent que em podien oferir treball, ajudes, o coses així. Per 
rentar-me la roba o per dutxar-me. Per aquestes coses no tenia problemes, però hi havia 
gent que ni es dutxava, ni tenia roba per canviar-se, ni.... no tenien res, estaven molt 
malament. 
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-I ara on estàs dormint? 
Ara estic en una pensió, i bé, recuperant la meva vida. Estic fent cursos,  i si trobo algun 
treball treballaré, tot i que ara treballo recollint ferralla i el que sigui.  
Vull començar de nou. Encara que hagi passat molt de temps.  

Me’n penedeixo d’haver fet moltes coses, totes dolentes.  
I també me’n penedeixo de no haver fet cas a la vida, a comportar-me bé, a buscar-me 
la vida, etc. Me’n penedeixo de moltes coses... Però gràcies a Déu ara començo de nou, 
començo de zero.  
Tinc tot el passat ja passat, i ja està. Però et vull dir que la vida aquí, al carrer, aquí a 
Barcelona, és molt greu, és molt perillosa. 

-Recordes algun problema “heavy” que hagis tingut? 

Un munt de problemes, un munt. 

-Podries explicar-me’n algun? 

Aquesta és l'església de Santa Anna, la qual fa referència l'entrevistat. 

Localització: Carrer de Santa Anna, 29, 08002 Barcelona. 
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Sí. Per exemple una nit estàvem dormint i van venir uns romanesos borratxos i van voler 
robar-nos, però no es van emportar res. Després va venir la policia i se’ls van emportar. 

Moltes vegades ve gent perillosa que et pot matar o et pot fer qualsevol cosa perquè tu 
estàs dormint. 

-I el tema drogues? 

No, ja està. Gràcies a Déu ja vaig dir que mai més. Ja no vull.  
Gràcies a Déu he fet un esforç perquè no volia anar cap al camí de les drogues i cap al 
camí dels “yonkis”. 

-Com vas trobar els albergs? 

Els albergs aquí estan fatal. És com una presó. Jo vaig estar a l’alberg de zona franca, 
perquè em van dir que hi havia lloc allà. Llavors vaig anar a apuntar-me i després em van 
trucar, i vaig poder anar. 
Em van oferir per quedar-me 3 mesos, però vaig estar gairebé una setmana i després 
vaig marxar. No podia quedar-me allà 3 mesos. Tot i que t’ofereixen menjar, dutxa un 
dia si un dia no, jo no m’hi podia quedar, però per a la gent que no es pot buscar la vida 
li va bé l’alberg.  
No puc viure en un alberg, prefereixo viure al carrer que en un alberg! (riu) 
 
-Notes molta discriminació? 

Sí, últimament sí. Aquí la cosa està molt malament i cada cop pitjor. Ara hi ha gent que 
ni coneix ni respecta res, hi ha gent molt perillosa, s’ha d’anar amb compte. 
Jo ara per exemple no puc agafar el metro, vaig en bus o en tren. 

-Per què? 

Perquè hi ha lladres a tot arreu, i hi ha molts problemes. Últimament s’ha d’anar amb 
compte, perquè hi ha molta discriminació i molta perillositat, perquè aquí ha entrat gent 
molt perillosa. 
De totes les races, eh!, marroquins, algerians, romanesos, etc.  Ara està molt malament 
la cosa.  
A més la policia no fa res. Veig que deixen als que creen els problemes i van cap a la gent 
bona, van del revés. 

-Trobes dificultats a l’hora de trobar feina pel fet d’haver estat al carrer? 

Sí. Per exemple, no tinc papers, si els tingués estaria treballant ara mateix.  
Jo busco treball del que sigui. Sé com funciona la cosa, però com no tinc papers em costa. 
Per sort tinc amics i conec a molta gent, ja que porto aquí molts anys, que m’ajuden a 
buscar feina en una mudança o del que sigui. 

-Però, Barcelona quan portes 3 anys vivint a la ciutat no t’empadrona? 

Jo vaig estar empadronat 2 anys, i després quan surto (de presó) em donen de baixa i 
així vaig passar molt de temps, i després em van tornar a empadronar. He estat 
empadronat gairebé 11 anys aquí. 
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-Penses que t’ha ajudat el fet d’estar empadronat? 

No, res. L’empadronament et serveix per a la targeta sanitària i per alguns papers. Per 
exemple si no tens DNI, sense l’empadronament no te’l fan. Per això és important 
l’empadronament. Per sort jo ara el tinc. 

-T’ha ajudat a tenir l’empadronament pel tema sanitari? 

Sí, ara tinc les meves targetes. Però les vaig perdre totes. Després l’Aitor (treballador 
social) em va ajudar amb l’empadronament i amb la targeta sanitària. Ara sí, tinc targeta 
sanitària, tinc el meu metge de capçalera, tot. 

-En el treball precari com és el sou? 

En negre. Però has de conèixer i anar amb bona gent que et pugui ajudar, has de tenir 
una mica de sort. 
Però qui es vol buscar la vida va a recollir ferralla per després vendre-la. El preu és poc, 
però no hi ha una altra cosa. 

Aquí a Barcelona està la cosa molt malament, hi ha gent que no té papers i no està 
treballant, i hi ha gent que no en té i sí que està treballant. 

Si fos per mi, si ara tingués els papers estaria treballant, perquè hi ha feina.  

Hi ha gent a la què no li agrada treballar, no sé, és una cosa que no entenc. 
Hi ha gent que dorm al carrer amb DNI i papers espanyols, i no tenen ni un sostre ni un 
treball ni res.  
Hi ha de tot, no només els estrangers. 

-Tu vas treballant del que vas trobant, i a més, quins cursos vas fent? 

Doncs l’any passat vaig fer el de mosso de magatzem, el de català bàsic 1, i d’informàtica, 
i aquest any segueixo amb el de català i el mes que ve començo el d’electricitat de llars. 

-Quin és el teu objectiu? 

Recuperar la meva vida.  Ara ja porto des del desembre del 2018 amb l’ajuda de la meva 
assistenta social, que m’està ajudat a recuperar-la. 
  
Des de serveis socials m’han ajudat molt amb tots els cursos, els de l’any passat, els quals 
tinc els títols, i amb els d’aquest any. També m’han donat allotjament.  
M’han ajudat molt, tant com a empadronar-me com per tenir la targeta sanitària. 
Ara també estic apuntat a la biblioteca. 
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-Com diries que estàs ara en comparació a com estaves abans? 

Ara estic bé, recuperant la meva vida. Amb l’ajudada de l’assistenta social i de la gent de 
Pujades. 

Estic esperant a veure si ja puc aconseguir els papers. M’han ofert una advocada que 
m’està ajudant a tramitar els papers, però encara no hi ha res, estem esperant, ja que 
és difícil. 

Paciència i temps res més, i ja està. 
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ENTREVISTA JOSEP: 

 

-D’on ets? 

De Barcelona. 

-Actualment on vius? 
Al carrer. 

-Quan temps fa que estàs així? 
Ara fa un any, potser un any i dos mesos... Però no estic segur, perquè amb la beguda i 
d’això se me’n va el cap bastant saps (riu). 

-Abans de viure al carrer què tenies? 

Jo vivia a casa de la meva mare, i..... “Bueno”...Eh, d’això fa un any. (2017) I vaig anar a 

viure amb ella, perquè vaig recollir a una noia del carrer i es va venir a viure amb mi i 

amb la meva mare. I jo començava a treballar, em vaig comparar un cotxet i tot. I 

aquesta noia l’any passat, per l’agost, li va tallar el cap a la meva mare. La va assassinar. 

I llavors clar, la meva mare era la que pagava el lloguer, i clar... com que ella ja no hi 

era... doncs... aquí. 

És irònic no? Que agafis a algú del carrer i hi acabis tu. Així va ser. 

Jo la perdono, perquè clar.... (trist). 

-El teu dia a dia al carrer, com és? 

Doncs mira, aquí jo tinc, agafo (agafa una escombra i es posa a escombrar el carrer) i 

totes aquestes “colilles” i això les escombro cada dia. Saps que passa? És que sóc una 

persona molt “presumiaques” i llavors quan  jo estableixo una línia (lloc al carrer), 

m’agrada que estigui tot net. I cada dia escombro i els hi netejo pel davant (es refereix 

al fet que neteja la porta a les botigues) aquest no els hi netejo perquè ni em parlo 

(senyalant una botiga amb l’escombra), però els hi netejo igual. 

  

Aquests nanos d’aquí del forn són molt macos, em donen el pa cada dia (ho diu mentre 

els senyala amb l’escombra). 

Els d’allà del lateral, els de la taverna, si els hi demano gel, o aigua, o una Coca Cola, o 

alguna cosa m’ho donen. A l’altre lloc d’allà (mentre senyala amb l’escombra), és un 

home de.... aquell home és pakistanès, però si li demano un euro, me’l dóna, sempre 

m’ho dóna, sempre, sí!   

-Estàs al carrer tot el dia o també vas cap a algun menjador o... ? 

No! No, no! 

Perquè a mi els protocols aquests dels horaris no m’agraden, saps? Jo menjo quan tinc 

gana, i menjar sempre me’n donen per tot arreu. 

A vegades dic: “oye prou, ja està bé, que no quiero más comida.” 
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O si no, si algun dia no tinc menjar remeno les papereres de la Rambla. Trobes cada cosa 

que ni t’ho imaginaries: gambes, pop, el pop el tall com un quilo, de tot. I el pop 

m’encanta. Hi ha a gent que li dóna molt de fàstic, diu: “ostia tío, comiendo en las 

papeleras.” I jo els hi dic: “Bueno ho van llençar ahir, però jo menjo marisc!” Fins a ostres 

m’he menjat allà. 

-Tu no vas a cap lloc que ofereix l’Ajuntament ni cap fundació? 

No, no. Perquè no m’agraden els protocols, els horaris no m’agraden. Els protocols, els 

horaris i així “no van conmigo.” 

-Llavors estàs aquí tot el dia? 

No, aquí no. Em vaig movent, per aquí. A vegades vaig fins al passeig de Gràcia, dono 

una volta. 

-I estàs amb el gos? 

No el gos no és meu. El gos és d’un nano que també (està al carrer) i avui està a l’hospital, 

perquè li fan unes cures, i perquè no es quedi el gosset pobret sol allà, me l’ha deixat.  

Però és com si fos meu  perquè mira (i marxa a abraçar i a jugar amb el gos). 

-I aquests diners que tens aquí? 

Això, mira, 30 cèntims. A la que m’hi posin un euro, treure tot això vermell (referint-se 

a les monedes de 5 i 10 cèntims). Perquè la gent si veu vermell et posen vermell, però si 

veuen 1 euro, et posen un euro (riu). 

-De què treballaves abans? 

Estava d’encarregat en un restaurant. Perquè jo sempre he sigut una persona que m’ha 

agradat atendre al públic, de parlar amb la gent... 

I quan vaig entrar de cambrer la gent es va sorprendre. Però és que ho faig de cor, 

perquè m’agrada que la gent surti contenta. 

- És un canvi molt dràstic. 

Però no passa res, perquè tinc a Déu de costat meu, no em fa por res. 

Maria, tu ets creient? 

-No, jo no. 

Doncs jo sí. Resaré per tu (i comença a obrir el seu carrito) 

-Aquí què portes? (referint-me al carrito). 

Doncs mira, la ràdio, menjar, una escombra, alguna roba, coses que em trobo. 

Auriculars, una laca. 
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-La tenda on dorms la tens aquí? O l’has deixat posada? 

La tinc, la tinc aquí. 

 

-La montes cada nit? 

Clar! Al passeig de Gràcia. 

Al carrito també porto això (referint-se a un ferro de metall); per si ve algú a tocar-me 

els collons. 

 

-Alguna vegada l’has agut d’utilitzar? 

No, gràcies a Déu no. No m’ha fet falta.  

Algú alguna vegada ha vingut a intentar robar-me, però sempre que m’han robat estava 

dormint. M’ho han fotut i no m’he donat conta (riu). Es veu que portava ja una 

borratxera a sobre que no me n’adonava (riu). 

Però borratxera no, perquè jo no sóc el borratxo aquell que es queda grogui. Jo em 

quedo però de cancans.  

 

-Imagino que vivint al carrer el tema drogues i alcohol pot haver-hi moltes agressions, 

no? 

Sí.  

Mira, jo bec això (treu una ampolla d’alcohol). Això costa 2 euros i “pico”, és vermut 

blanc. I a mi això com que està dolç, doncs m’agrada. A vegades me’n bec dues, altres 

dies 3 (i comença a beure). 

 

-Però alcohol o també drogues? 

Drogues? A vegades,  no passa res.  

A vegades lo normal, cocaïna. Quan tinc calers dic: “doncs cocaïna, va”. 

 

-Consideres que vivint al carrer és més fàcil aconseguir-ne? 

Aconseguir és sempre fàcil. Aconseguir pots aconseguir-ne a qualsevol lloc (riu). Aquí, al 

carrer, i fins hi tot a la Bonanova (barri del districte de Sarrià-Sant Gervasi) si vols. 

 

-Tens família?  

A mon germà! Ahir em va venir a veure. Ell va ser el que es va trobar a la meva mare 

morta.  

És que és molt fort el que va passar (trist). Ell m’ho comentava i... clar, se la va trobar 

estirada al llit, oberta en canal, i amb el coll tallat. 

La meva mare acabava de sortir d’un càncer! De tiroides. I ja se n’havia sortit, ja estava 

curada! I va, i ve aquesta noia i...  

Diu que ho va fer perquè no se sentia estimada! 
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-Amb aquesta noia segueixes tenint relació? 

Vaig anar a la presó a veure-la! 

“! Cómo has hecho esto, como has hecho esta barbaridad!” li vaig anar a preguntar.  

“Es que no me sentia querida y tal...” em va dir. 

Sembla que va mesclar la medicació que es prenia, i va fer el que va fer (trist). 

Jo la perdono. Jo a aquesta noia la vaig recollir del carrer perquè l’estimava, i encara 

penso que l’estimo, però és que és molt impossible.  

Com pots estar amb una persona que ha matat a la teva mare? No pot ser.  

Ja et dic: que Déu la perdoni... 

Inclús li vaig enviar una carta, perquè se l’ensenyés al jutge, per dir-li que veritablement 

molta culpa la tenia jo, per temes amb l’alcohol i d’aquest tipus.  

Ho vaig fer per veure si li podien treure alguns anys, perquè l’angoixa i el rancor, a mi no 

em tornarà res, saps? I viure de l’odi és fer-te mal a tu mateix. Penso jo, eh! Però que 

cadascú que pensi el que vulgui. 

 

-I tornant al tema dels serveis. Tu si has d’anar a l’hospital, hi vas? 

Jo no hi vaig mai a l’hospital. No!  

Haig d’estar amb el fetge a la mà! I encara no hi aniria! 

 

-Llavors a l’únic lloc que vas és a  l’església?  

No, jo no vaig a cap església. Jo crec en Déu però per a mi mateix. 

Alguna vegada he anat a algunes esglésies evangèliques però vaig haver de sortir, ja que 

em vaig posar a plorar. És que jo sóc molt cristià. 

Jo no hi vaig a cap lloc. 

 

-I si has d’anar al lavabo o a la dutxa? 

Busco un parell de contenidors, i faig el que hagi de fer al costat. O busco alguna 

claveguera.  

O a vegades, agafo una ampolla, em poso en algun lloc on no em vegi ningú i pixo, però 

mai ho tiro a terra. 

I per fer de ventre, doncs el mateix. Agafo un diari. Miro algun lloc on no em pugui veure 

ningú... després agafo el diari, l’embolcallo, i cap al contenidor orgànic. 

 

-Coneixes a molta gent que estigui en la mateixa situació que tu? 

Sí. El que passa es que relació només en tinc amb 3 o 4. Perquè saps que passa Maria? 

És que sempre vénen a buscar-te la volta. Hi ha molta gent que està enganxada amb la 

droga, i... Jo prenc drogues. Jo prenc cocaïna i tal, però no estic enganxat. Ara porto 3 

dies sense ficar-me res  i no em moriré saps, no em passa res. 

Però hi ha gent que està enganxada a l’heroïna.  

I els veus que estan malament. Però jo sempre que he pogut, els he ajudat, tenia calers, 

doncs els hi he donat.   

Mira, això és el que et deia (i em senyala un llibre).  
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-Portes la Bíblia? 

Clar! Si jo la llegeixo cada dia. 

Avui és dilluns 23, doncs miro el que em toca llegir, agafo la meva Bíblia (l’agafa, la bessa 

i diu “amén senyor Jesús”) i llegeixo el que em toca. 

La Bíblia només diu coses bones! Només diu que facis el bé. Jo penso que des de que 

estic al carrer mai m’ha passat res dolent, perquè estic a prop de Déu. 

 

-Creus que t’han passat coses pitjors quan estaves a casa de te mare que ara que estàs 

al carrer?  

Quan tenia la parella i estàvem en família, t’allunyes una mica d’això, saps? 

Jo la Bíblia ja l’havia llegit, i em va anar molt bé. A la presó em va anar molt bé! 

 

-Quant temps vas estar a la presó? 

8 anys. 

Jo venia de Santo Domingo amb 4 quilos de cocaïna. 

Que vaig venir enganyat! Perquè després els percentatges i tal... no m’emportava res. 

I em van pillar a l’aeroport de Barajas 

I quan vaig arribar a la presó, és quan vaig començar a llegir al Senyor, i la veritat és que 

em va ajudar molt. Perquè la Bíblia només diu coses bones i maques, no hi ha res de 

dolent! 

Però jo no sóc una persona molt obsessionada amb això. Jo només intento fer el que diu 

el Senyor, que és: ajudar als altres sense esperar res a canvi. 

 

-Una última pregunta: com vas conèixer a la gent de l’Ajuntament (Serveis Socials)? 

La veritat és que no me’n recordo. 
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ENTREVISTA JOSÉ MANUEL: 

 

-Nom: José Manuel Espino 

-Lloc d’origen: de Galícia, però viu a Barcelona. 

-Durant quant temps vas viure al carrer? 

Vivint al carrer 6 mesos. Però que m’hagi passat d’haver-me quedat al carrer, 2 vegades. 

-On vius ara? 

Ara estic en un alberg. Estic esperant amb expectativa d’entrar en algun altre centre 
terapèutic. 

-Podries dir que ara estàs més estable? 

Sí, ara estic més estable. Perquè pensa per un costat et treus del carrer, et treus de les 
inclemències del temps, et treus també de tot el que comporta estar al carrer, que és la 
por que et passi alguna cosa, por que et robin. 

-Com va ser el canvi de tenir una casa o un lloc estable per viure, a viure al carrer? 

El canvi és molt gros. Però en el meu cas va ser gradual, el d’altres persones no ho sé, 
però el meu ha anat a poc a poc. 

El culpable de la situació en gran part he sigut jo. Ha sigut la vida que he tingut i estar 
jugant amb les drogues i no acceptar-ho. Problemes meus d’inseguretats que encara 
haig de solucionar. I entre una cosa i una altra vas perdent primer el treball, les amistats, 
i quan t’adones que ho has perdut tot ja estàs al carrer. 

“Y no hay más, así de simple y así de complicado”. 

-Imagino que va ser difícil quan vas aconseguir acceptar-ho, perquè potser el procés 
és: “estic bé, estic bé”, i quan et vols adonar, realment no ho estàs. 

I no només això. Si no el fet d’adonar-te de què necessites ajuda per sortir d’aquesta 
situació. 

Els passos serien: primer acceptar la situació, després la situació que tens de carrer és: 
on aniré a demanar ajuda, després acceptar que necessites aquesta ajuda i després 
reunir les forces per continuar cap endavant. 

-Aquesta ajuda que dius, la rebies?  

Jo aquesta ajuda l’he rebuda. La vaig rebre abans (quan estava al carrer). 

A vegades que quedes amb treballadors socials amb els quals no t’acabes d’entendre, i 
altres casos com el que tinc jo ara, el qual tinc una fantàstica assistenta. 

Però hi ha vegades que no dónes amb la persona adequada o que tampoc estàs en el 
moment adequat d’acceptar-ho, llavors si juntes una cosa amb l’altra no pots sortir del 
carrer. Però una vegada t’hi vols posar, i veritablement vols sortir d’aquesta situació, 
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surts. Costa, a mi m’està costant molt. A més, aquest procés va molt lent, la burocràcia, 
els passos a seguir tampoc saps molt bé com fer-ho, per això és molt important que 
tinguis a una persona que sàpiga guiar-te. I sobretot buscar ajuda!... Acceptar-la! Perquè 
hi ha, no és molta però hi ha. 

-Com és un dia a dia pels carrers de Barcelona? 

Un dia a dia és molt “xungo”. 

Primer et lleves i busques el lloc on has d’anar a dutxar-te, després busques el lloc on 
has d’anar a menjar. Després, en el meu cas, o et refugies en la biblioteca, o en una 
residència de dia, que són els llocs oberts (al púbic) on tu estàs semiprotegit. 

Però després arriba la nit i busques un lloc on puguis anar a sopar, i desprès busques un 
lloc per dormir. Un lloc segur, un lloc on no et passi res. I dorms amb un ull obert i un 
altre tancat. 

I aquest va ser el meu dia a dia  fins que vaig trobar a la Laura (assistenta de serveis 
socials) i em va saber guiar. Perquè això és súper important! Trobar a algú que et digui 
“has de fer això” i que tu també vulgui fer el pas. 

-Sol no podries haver tornat a la vida d’abans? 

Sol és impossible. Jo almenys no hauria pogut. Aquesta és una de les coses que he après 
en aquesta etapa. 

-Durant el temps que vas estar al carrer vas rebre algun tipus d’agressió o de 
discriminació? 

Sí. 

-La voldries explicar? 

Bé... ara mateix no estic molt preparat per explicar-la, però el que sí que et puc dir és 
que passen més coses de les que la gent explica. 

Inclús, moltes vegades no les expliques ni al treballador social que tens assignat. Moltes 
vegades de  la gran majoria de coses que et passen no se n’assabenten. Perquè moltes 
sorgeix la teva pròpia vergonya pel fet d’explicar-ho, pel fet que no et creuran.... 

Passen moltes coses, a mi potser menys sols pel fet de ser un home, i perquè jo sempre 
intento evitar els problemes. Però concretament en el cas de les dones és molt perillós... 
la gent és molt cruel. 

-Com va ser la teva lluita diària? 

En el meu cas va ser no ficar-me en problemes, anar a dinar, buscar un lloc per dutxar-
me, buscar un lloc per dormir en el qual no et passi absolutament res. 

-I després buscar feina? 

Jo en el meu cas estic esperant d’entrar en una comunitat terapèutica, ja que he decidit 
deixar les drogues definitivament. Ara estic anant a un CAS (Centre d’Atenció Sanitària) 
però necessito entrar en una comunitat terapèutica perquè necessito treballar moltes 
més coses, ja que m’està costant seguir cap endavant. I l’objectiu final és aquest...és que 
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a mi la paraula reintegrar-me no m’agrada...però el fet de poder tenir una vida totalment 
normalitzada, com la que tinc. 

Per això s’ha de treballar, crec que per això el que és fonamental és ser sincer amb un 
mateix, i el fet de dir: “necessito ajuda, i què? I la vull” no hi ha més. 

-Com seria el teu projecte de futur, deixar les drogues i aconseguir un treball? 

Deixar les drogues definitivament i poder funcionar sense elles. Després el tema del 
treball.  

Diguem-ne que tot és una cadena: si jo aconsegueixo deixar el meu problema amb les 
drogues i poder funcionar sense elles i poder tornar a relacionar-me amb la gent sense 
la necessitat de cap substància, em podré trobar un treball, que al seu torn em farà 
trobar una estabilitat. Aquesta estabilitat em permetrà que també es tracti d’una 
estabilitat econòmica i amb tota l’agrupació una vida. 

-Aquest procés ja l’has iniciat? 

Estic en el camí, el que passa és que és com tot: molt lent. És un camí molt lent, és un 
camí sense molts recursos públics i llavors clar, es fa més lent. I concretament també 
has d’anar lluitant, perquè a mi... ”Yo voy sin red, casi casi como aquel que dice...” (riu) i 
costa, costa bastant, però en això estic... i a dies millors... hi ha dies pitjors... 

Per sort no he tornat a consumir res des de ja fa gairebé 6 mesos i cap a 7. 

I el que em vaig repetint és que fins aquí he arribat així, sol, i ara que tinc ajuda, he de 
tirar encara més cap endavant. 

I en això estic, crec que aconseguint-ho. 

-Creus que jugues amb avantatges (comparat amb les altres entrevistes) pel fet de ser 
d’aquí? Pel tema papers, DNI, etc. 

Es podria dir que sí, que és un avantatge. Però avui en dia hi ha tal carència de recursos 
a tots els nivells què jo crec que ja gairebé estem al mateix nivell. 

L’únic que t’assegura és poder arribar, potser, en 1 any, en 2 o en 3 a qualsevol altre lloc, 
però el recorregut és pràcticament és el mateix per a tothom. Ser d’aquí ajuda bastant, 
no et diré que no perquè t’estaria mentint. Crec que també és perquè hi ha molt mala 
fama en tot, és un ambient sud... (referint-se al Raval) 

També penso que la gent que és o ha sigut drogoaddicta també ho té més difícil 

Però avui dia amb els pocs recursos que hi ha, i les poques infraestructures que hi ha 
muntades, costa igual tant per uns com per a uns altres.  

Et posaré un exemple. En l’alberg en el qual jo estic hi ha un alt percentatge de gent 
estrangera  però també està havent-hi un alt percentatge de gent d’aquí. O sigui que no 
és una cosa que fa que ho tinguem més fàcil o ho tinguem menys fàcil, és que si hi ha un 
creixement de gent d’aquí, ens colpeja a tots. 

-Si tu vas a buscar treball i/o ajudes, i expliques que has estat al carrer i en consum de 
drogues? 
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Això que ni se t’acudeixi! (riu) és el que t’estic dient, o sigui com que no es veu... és molt 
bonic perquè en la televisió, en els diaris o en les entrevistes que fan; tu només veus a 
gent triomfadora que ha aconseguit sortir d’avall, però no et diuen que hi ha més avall.  

I hi ha molta gent de més avall que ha sortit i no se li visibilitza d’aquesta manera. Llavors 
el que passa és que la gent no ho sap, és com que no existeixen. 

Tu mateixa ho has dit (abans de començar l’entrevista) que fins no t’has ficat en el tema, 
tampoc havies vist coses que estàs veient. 

Jo crec que s’ha de visualitzar però sense dramatitzar. S’hauria de fer una campanya de 
visualització, però no només ara que s’apropen  les eleccions (10N-2019) dient que s’ha 
de lluitar per uns pressupostos. 

Hauria de ser continu. I que es veiés relaxat tal com és, sense tapar res.  

Perquè el mateix que t’estic concedint en una entrevista a tu, ho puc donar també en 
una emissora de televisió o de ràdio, però ningú s’interessa. 

Som aquell petit percentatge on ningú pensa que podrà arribar, i s’arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 

 

ARRELS FUNDACIÓ  
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La Fundació Arrels és la fundació que té més voluntaris i és la que a més persones ha 

ajudat des de la seva creació el 1987 fins avui dia 2019, amb un total de 13.000, és difícil 

saber la xifra exacta, ja que dia rere dia es va actualitzant. 

S’actualitza més la seva xifra respecte a les altres entitats anomenades anteriorment al 

marc teòric (Projecte Sostre i Càritas diocesana de Barcelona), ja que és una fundació 

que només es dedica a la gent sense sostre, i a la gent amb un gran risc d’exclusió social, 

per tant és la que més recursos els hi pot oferir. 

 A més, no només és reconeguda a l’escala de Barcelona, sinó que també se la reconeix 

en l’àmbit estatal i internacional, ja que fomenta la cooperació a escala europea per 

intentar de trobar alguna solució viable al problema dels sense sostre. 

 

La fundació, un cop l’any treu una revista on informa dels seus projectes més 

destacables fins aquell moment, explica el que fa, com ho fa, també ens explica 

anècdotes interessants d’algunes persones sense sostre (en format entrevista), explica 

les properes activitats que faran per recaptar diners, etc.  

A més d’aquestes revistes informatives, també treu fulletons informatius cada vegada 

que s’hi fa un recompte nou sobre quantes persones hi ha dormit pels carrers de 

Barcelona. O fulletons on s’indica totes les ajudes que estan obertes a Barcelona cap a 

la gent sense llar. Com per exemple: serveis d’higiene personal, serveis per poder-se 

desplaçar per la ciutat, per buscar feina, serveis perquè puguin conèixer els seus drets, 

etc.   

També, trobem que cada cert temps treu fulletons informatius dirigits per a tota la 

ciutadania de Barcelona, o per a tota la ciutadania en general, on indiquen si les taxes 

de gent sense sostre han augmentat a la ciutat, si hi ha més homes o més dones, la 

situació que tenen, els seus perfils característics, les ajudes que reben, si aquestes 

persones se senten protegides, etc. 

La creació i difusió d’aquests fulletons s’ha anat augmentant i actualitzant en els últims 

anys, a causa del gran increment de persones sense sostre que ha patit la ciutat. 
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Alguns fragments i pàgines de la revista informativa del 8 de juliol del 2015. 
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En aquesta revista remarquen molt la importància de la participació.  
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Mentre que en aquesta, la del  14 de juliol del 2018, la representació teatral, cinematogràfica i artística 

per donar visibilitat a aquest col·lectiu. 
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En canvi, aquest any, com que aquest any el nombre de persones sense llar a Barcelona ha augmentat, 

han fet una guia sobre què podem fer nosaltres com a ciutadans. 

15 de juliol del 2019. 
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El gener de 2019 van treure uns fulletons on ens informen què fan des de la seva fundació, perquè 

s’acaba vivint al carrer, com sensibilitzen a la societat, etc. 
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Fulletó informatiu per a tota la ciutadania sobre els drets bàsics. Informació sobre el suport social que 

reben les persones sense llar i en quina situació es troben. 
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Guia pràctica amb consells de persones que viuen al carrer. 
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LLOCS PER DORMIR: 
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LLOCS PER ALIMENTAR-SE: 
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LLOCS D’HIGIENE PERSONAL: 
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LLOCS PER PROTEGIR LES TEVES COSES  

I LLOCS PER SI HAS PATIT ALGUNA AGRESSIÓ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

QUÈ POTS FER PER DESPLAÇAR-TE PER LA CIUTAT? I PER BUSCAR FEINA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

CONEIX ELS TEUS DRETS! 
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Plànol on es poden trovar els llocs 

esmentats anteriorment. 


