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Introducció a la recerca 
 
El sensellarisme femení no és un fenomen natural, sinó que és fruit d’un problema 
estructural que afecta més dones de les que imaginem. Aquesta recerca vol assenyalar les 
causes econòmiques, polítiques i socials que empenyen centenars, fins i tot milers, de 
dones a rellogar habitacions, a viure en assentaments, a acabar al carrer, a rebutjar 
permisos penitenciaris per manca de casa o a ser violades per les persones que cuiden i 
amb qui conviuen. 
 
El sensellarisme és un tema tractat amb certa regularitat en els mitjans, però les històries i 
problemàtiques que es mediatitzen acostumen a estar masculinitzades i sovint enfocades 
només a les persones sense sostre. És important assenyalar que una persona sense llar 
no és només la que viu al carrer i que hi ha diverses formes d’exclusió que duen les 
dones a no tenir un habitatge de referència. Violència masclista, encariment de l’accés a 
l’habitatge, precarietat laboral i exclusió social són algunes de les causes apuntades per 
estudis, experts i entitats que explicarien el sensellarisme femení i en les quals se centra 
aquesta recerca. 
 
La relació entre territori i desigualtat rau en les causes i conseqüències de l’emergència 
habitacional que viu actualment gran part de la població a Barcelona i en com aquesta 
afecta especialment el col·lectiu femení. En la present recerca es fa especial èmfasi en 
històries de les supervivents per apropar realitats personals que exemplifiquin una 
problemàtica estructural, multicausal i estereotipada com és el sensellarisme femení. 
Es parla de supervivència perquè les dones posen en marxa estratègies extraordinàries i 
extremes per evitar acabar al carrer, sent a vegades aquestes estratègies també un risc per 
a la seva integritat i persona. Estem parlant d’accedir a viure amb una parella agressora, a 
aguantar xantatges, abusos i violència sexual a canvi d’un sostre, o a saltar de sofà en sofà 
d’amics i familiars. En molts d’aquests casos per sostenir el rol de cuidadores que se les ha 
atorgat sobretot quan hi ha menors a càrrec o per endarrerir al màxim haver de trucar a la 
porta de serveis socials.  
 
A diferència de la majoria de peces informatives publicades fins el moment, aquesta recerca 
dona veu a treballadores internes i de les cures, que poden ser considerades persones 
sense llar pel fet d'estar vivint en el mateix lloc de treball sense garanties. També a les que 
han hagut de fugir de casa seva perquè eren víctimes de violència física, sexual o 
psicològica per part de les seves parelles o famílies i es troben sense casa. I sense oblidar 
a les que han marxat dels seus països d’origen per contextos violents o qüestions 
econòmiques. En les properes pàgines apareixen també testimonis poc habituals quan es 
parla de sensellarisme, com són les dones en centres penitenciaris, noies joves o caps de 
família que ocupen immobles, perfils molt estigmatitzats per la societat i que aquí tenen 
l’oportunitat d’explicar les seves històries.  
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Objectiu: Combatre estereotips i assenyalar 
causes 
 
Les persones en situació de sensellarisme suporten mirades, comentaris i rebuig. 
Desconfiança, paternalisme i culpabilització són algunes de les actituds que la societat pren 
davant d’algú que no té una llar. Què passa quan són dones? És important recordar que 
quan parlem de sensellarisme femení ens estem referint a diferents àmbits i etapes de la 
vida d’una dona, perquè és una situació amb múltiples causes i conseqüències que 
s’enquisten i són difícils de superar, tant si s’ha arribat a situació de carrer com si no. Les 
dones, a diferència dels homes, es veuen molt més afectades en els àmbits sociofamiliar, 
afectiu, laboral, econòmic, d’habitatge, de salut, d’estatus documental i jurídic, sumant-li 
motxilles carregades de violències i unes dificultats afegides pel fet de ser dones. Això els 
suposa encara més estigma i fa que es parli d’elles amb una visió molt estereotipada.  
 
Segons la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar(XAPSLL)1, la situació en què viuen les 
persones sense llar és “desconeguda per a la majoria de la població, així com el sector 
públic i els mitjans de comunicació, que sovint reprodueixen estereotips i perpetuen 
l’estigma que cau sobre elles”. En la mateixa línia, la XAPSLL assegura que els mitjans de 
comunicació i representants polítics contribueixen a “perfilar la imatge que la ciutadania té 
d’aquestes persones i, de vegades, aquest tractament respon a prejudicis i idees 
preconcebudes que s’allunyen de la realitat”.  
 
Les diferents entitats que treballen amb dones en situació de sensellarisme corroboren 
aquesta percepció estereotipada i de culpabilització per part de la societat i els mitjans, i 
alerten de la necessitat d’apoderar-les perquè expliquin en primera persona les seves 
trajectòries i realitats. “La vergonya i la culpa les acompanyen a tot arreu. Quan s’adonen 
que no és culpa seva la situació que viuen sinó que és una situació estructural que ens 
atravessa i poden explicar el seu recorregut això té un impacte en elles i la societat, i genera 
un efecte reparador”, explica Elena Sala, responsable del programa Dones Amb Llar 
d'ASSÍS. 
 
El de l’estereotip i la culpa és un escenari que es ve repetint des de fa anys i que costa de 
revertir, tot i la voluntat de canvi d’alguns professionals de la informació. Per entendre 
aquesta situació és imprescindible posar sobre la taula el que apunta Eoin Devereux a 
l’article Thinking Outside the Charity Box: Media Coverage of Homelessness2 al web de la 
Federació Europea d’Organitzacions Nacionals (FEANTSA) sobre els temes colindants al 
sensellarisme. “Encara que és habitual que periodistes i altres professionals diguin que es 
dediquen a informar sobre el món social en termes "objectius", la cobertura mediàtica de les 
persones sense llar i d'altres temes directament relacionats (pobresa, desigualtat 
d'ingressos, habitatge, ocupació d’immobles, migració i benestar social), evidencien com els 
mitjans de comunicació reprodueixen els discursos dominants que funcionen, en gran 
manera, per a mantenir l'statu quo.” 

                                                
1 PODRIES SER TU - Guia D’estil Sobre Sensellarisme (2016) 
2 Thinking Outside the Charity Box: Media Coverage of Homelessness. European Journal of Homelessness _ Volume 9, No. 2, 
December 2015 



Sensellarisme Femení, històries de supervivència - Claudia Frontino - 5 

 
De totes aquestes causes que apunta Devereux, les relacionades amb l’accés a l’habitatge, 
les migracions i la desigualtat d’ingressos són pròpies de la feminització de la pobresa. Fent 
èmfasi, però, en l’habitatge digne com una de les grans lluites del S.XXI, veiem que la guia 
d’estil de la XAPSLL relaciona la vulneració del dret de l’habitatge amb d’altres com el dret a 
la intimitat, a la pròpia imatge, a la seguretat personal, a la propietat o l'accés a l’energia. És 
per això que, quan es parla o informa sobre sensellarisme, caldria recordar aquestes 
vulneracions i no posar el focus en la persona afectada sinó en les múltiples causes que 
l’han dut a la situació en què es troba. Segons la XAPSLL, les dones que comptin amb 
l’ajuda d’entitats podran treballar per revertir les causes relacionals i personals associades 
al sensellarisme, però difícilment podran fer front a les estructurals o institucionals, sent 
aquestes les més limitadores per refer els seus projectes vitals.  
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Metodologia 
 
Aquesta recerca s’ha dividit en dues fases, per poder abordar de forma diferenciada i 
detallada les causes i conseqüències del sensellarisme femení, així com conèixer i parlar 
amb les testimonis de forma pausada i personalitzada.  
 
La primera part de la recerca es desenvolupa des de novembre de 2020 fins abril de 2021 i 
respon a una sèrie d’entrevistes a responsables d’entitats socials i professionals 
expertes amb l’objectiu de sentar unes bases sobre l’atenció a dones en situació de 
sensellarisme a Barcelona. Aquesta primera fase ha sigut de vital importància per conèixer 
de primera mà com s’actua des de l’Administració i les entitats, de quins recursos disposen, 
quines mancances tenen i quines demandes reclamen.  
 
Aquesta informació apareix al reportatge que es pot llegir a continuació intercalada amb les 
veus de les dones protagonistes. Declaracions, xifres i dades d’estudis que aporten context i 
ofereixen una fotografia general de la situació que narren les dones a cada capítol. 
 
La segona fase s’ha desenvolupat des de març de 2021 fins a setembre de 2021 i s’ha 
centrat en conèixer les dones protagonistes i que conformen el gruix del reportatge final. 
Aquesta part de la recerca és encara més clau que l’anterior perquè la desena de dones 
que apareixen al reportatge han donat el seu testimoni en primera persona i han posat noms 
i cara -en alguns casos- a situacions esteses i, malauradament, compartides per moltes 
altres.  
 
La recerca s’ha abordat també en dues modalitats: text i fotografia. D’aquesta manera es 
busca que qui la llegeixi tingui una visió més completa i propera de les dones que hi 
apareixen, de l’entorn hostil que suposa una gran ciutat en molts casos i dels escenaris on 
habiten o han habitat al llarg de les seves vides les protagonistes.  
 
Algunes fotografies mostren paisatge urbà, però la majoria són retrats o detalls de les dones 
que parlen. Això serveix per reforçar el seu testimoni però també per aconseguir un major 
grau d’empatia per qui les llegeix. Hi ha qui ha volgut ensenyar la cara i hi ha qui ha preferit 
no fer-ho, decisió que s’ha respectat i s’ha buscat alternatives per fotografiar-les a elles o 
escenes relacionades. 
 
Accedir als testimonis ha sigut possible gràcies a les entitats, que han facilitat en la majoria 
dels casos els contactes d’algunes de les dones que acompanyen. 
 
Les entrevistes realitzades s’han fet presencialment seguint totes les precaucions i mesures 
de protecció per la COVID19. 
 
Alguns dels noms de les protagonistes són ficticis per preservar la seva identitat. 
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Context: Dones, població doblement castigada 
 
La pobresa té nom de dona. Una frase molt repetida per les entitats socials i que fa 
referència a un terme complexe com és la feminització de la pobresa, categoria en la qual 
s’emmarca aquesta recerca dels Premis Montserrat Roig. Per a Iolanda Fresnillo, la 
feminització de la pobresa -terme encunyat per Diane Pearce- és “la constatació de la major 
incidència de la pobresa en les dones que en els homes, o que la pobresa de les dones és 
més severa que la dels homes3”, i recorda que aquesta no respon únicament a recursos 
monetaris. La sociòloga remarca també que cal abordar la relació entre gènere i procés 
d’empobriment, constatant que “una part de la pobresa de les dones ve donada o està 
condicionada pel gènere”. 
 
No cal oblidar que a una pobresa feminitzada durant anys se li ha sumat actualment la 
pandèmia de la Covid19, escenari que empitjora encara més les condicions de vida de 
moltes dones i famílies. Segons l’Ajuntament de Barcelona, durant els dos primers mesos 
de pandèmia (març-maig 2020), més del 70% de persones que van rebre ajudes socials de 
la ciutat van ser dones. Com apunta Helena López Vallejo en un article4 publicat a El 
Periódico de Catalunya el 8 de juny de 2020, això es deu a l’instint de protecció que tenen 
pel seu rol social i cultural i també bé per tirar endavant les seves famílies. De fet, llegint el 
balanç dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona publicat el febrer de 2021 
s’evidencia aquesta tesi. De les 88.375 persones ateses, el 64% van ser dones, unes xifres 
rècord. 
 
Com es pot llegir al capítol Reconsidering Gender in Homelessness5 escrit per Joanne 
Bretherton “els camins de les dones cap al sensellarisme s'han vinculat a la violència 
masclista, al fet que les dones estiguin "protegides" pels sistemes de benestar quan els fills 
dependents viuen amb elles i a una aparent major tendència de les dones a esgotar les 
ajudes informals, en lloc dels serveis de sensellarisme o de benestar”. 
 
Estem parlant, doncs, de dones a primera línia de foc i fent front a una agudització dels 
problemes estructurals ja existents, les dones també han hagut de fer front a un augment 
exponencial d’abusos i violència. D’acord amb la Generalitat de Catalunya, durant el 
confinament es van detectar 913 nous casos de violència masclista6 i el telèfon 112 va rebre 
un 88% més de trucades. A aquestes xifres se sumen les dones invisibles que no han 
pogut denunciar per no quedar-se al carrer, les que no consten en cap estadística i que 
segueixen resistint i sobrevivint malgrat tot.  
 
 

                                                
3 Capítol Feminització de la pobresa i mercat de treball de inclòs en l’informe La pobresa amb perspectiva de gènere: 
Conceptes, indicadors i situació a Catalunya, de De la Fuente, M., Cutillas, S., Fresnillo, I., Carrere, H, i Castellà, H., editat i 
publicat per CCOO (2017). 
4https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200608/la-crisis-de-la-covid-19-las-vuelve-a-castigar-a-ellas-con-mas-dureza-
7985380  
5 Bretherton, J. (2017) Reconsidering Gender in Homelessness, European Journal of Homelessness, 11 (1), pp.13-33. 
6https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/385454/el-govern-fa-publiques-les-dades-d-atencio-a-dones-en-situacio-de-
violencies-masclistes-a-catalunya-durant-el-periode-de-confinament  
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Citant de nou a Fresnillo, es pot afirmar que la crisi econòmica sumada a la realitat 
socioeconòmica i a diverses formes de violència aboquen les dones a una situació 
desfavorable que “no és neutre al gènere des d’una perspectiva interseccional i tampoc ho 
és si tenim en compte la classe social, el nivell de renda, l’origen, l’edat o l’opció sexual”.  
 
En la present recerca posarem noms i cares a algunes dones que responen a les situacions 
citades anteriorment. Dones que intenten ensortir-se malgrat la crisi econòmica arrossegada 
desde 2008, una pandèmia mundial inesperada, condicions socials cada vegada més 
extremes, i constants episodis de violència masclista, institucional i administrativa. A tot 
això, cal sumar-hi un complicadíssim accés a l’habitatge digne en un mercat del sòl 
especulatiu. Un còctel al qual han de fer front sovint en situació de vulnerabilitat i que les fa, 
sens dubte, lluitadores i supervivents en un sistema masclista, capitalista i racista.   
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Quan i com es parla del sensellarisme als 
mitjans? 
 
Com es parla del sensellarisme als mitjans? Se’n parla tot l’any? Quines són les veus que 
en parlen? Hi ha presència femenina? Aquestes preguntes aparentment innocents poden 
ajudar a posar llum sobre una certa infrarepresentació de les dones en situació de 
sensellarisme i el costum d’emmarcar-les en dates o èpoques de l’any concretes (dies 
internacionals, onades de fred/calor, etc.). 
 
Reprenent el que deia Devereux -tot i que ell no se centri en dones-, l’estereotipació als 
mitjans de comunicació ve donada per diferents motius:  
 

1. Manca d’explicació adequada i detallada de què implica no tenir una llar 
2. Reticència a centrar-se en les causes estructurals del sensellarisme 
3. Èmfasi excessiu en la caritat com la resposta més adequada (i inevitable) al 

sensellarisme 
4. Ús de vocabulari i adjectius que homogeneïtzen, estigmatitzen, exotizan i 

infantilitzen a les persones en situació de sensellarisme 
5. Massa presència de celebritats o actes heroics d’activistes 
6. Excessiva dependència de les opinions dels portaveus de l'Estat i de les ONG 
7. Falta de crítica amb els responsables polítics 
8. Manca de reflexió sobre l’impacte de les peces periodístiques i percepció pública del 

fenomen 
 
Com es pot llegir a l’article Thinking Outside the Charity Box: Media Coverage of 
Homelessness, aquest conjunt de factors provoquen que la imatge projectada pels 
mitjans sigui la d’un fenomen inevitable provocat per les “febleses individuals de les 
pròpies persones en comptes de les causes estructurals”. Devereux apunta al tancament de 
serveis psiquiàtrics, retallades en programes de rehabilitació d’addiccions, aburgesament 
d’espais de la ciutat i a la manca de regulació del preu de lloguer com a algunes d’aquestes 
causes estructurals. En el cas de les dones, però, caldria sumar-hi també totes les 
exposades anteriorment: violències, pobresa i gènere. Temàtiques i causes del 
sensellarisme que rarament ocupen portades o minuts al telediari.  
 
 
Agafant la llista de Devereux, fem una anotació al costat compartint en què canvia aquesta 
recerca el punt de vista habitual als mitjans quan cobreixen informacions sobre 
sensellarisme:   
 

1. Manca d’explicació adequada i detallada de què implica no tenir una llar → 
s’ofereixen testimonis que ho expliquen en primera persona i s’acompanyen les 
causes que provoquen situacions de sensellarisme o vida al carrer 

2. Reticència a centrar-se en les causes estructurals del sensellarisme → s’hi fa 
especial èmfasi en les causes a través dels testimonis experts i dades oficials  
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3. Èmfasi excessiu en la caritat com la resposta més adequada (i inevitable) al 
sensellarisme → es fuig de parlar de caritat, donacions i altres estratègies 
necessàries però anecdòtiques en molts casos 

4. Ús de vocabulari i adjectius que homogeneïtzen, estigmatitzen, exotizan i 
infantilitzen a les persones en situació de sensellarisme → es fa servir un llenguatge 
proper, entenedor i cada història i testimoni és única 

5. Massa presència de celebritats o actes heroics d’activistes → cap presència de 
personatge famós ni actes heroics 

6. Excessiva dependència de les opinions dels portaveus de l'Estat i de les ONG → 
declaracions puntuals d’alts càrrecs intercalades entre les veus de les protagonistes 

7. Falta de crítica amb els responsables polítics → entre les veus, les dades i els fets 
narrats es fa crítica al sistema actual i algunes mesures polítiques 

8. Manca de reflexió sobre l’impacte de les peces periodístiques i percepció pública del 
fenomen → la propia recerca i reportatge volen ser una peça que ajudi a l’engranatge 
per construir un relat més realista sobre les dones que estan en situació de 
sensellarisme 

 
 
 
A continuació es presenta el reportatge resultant de la recerca realitzada durant gairebé un 
any. Un reportatge que apunta a les causes que han dut a les dones protagonistes a una 
situació de sensellarisme i on són elles les que en parlen en primera persona. Així mateix, 
en les properes pàgines s’hi recullen testimonis amb anècdotes i relats personals per fer 
que qui les llegeixi hi connecti, procurant així fugir del relat sensacionalista, estigmatitzador i 
generalista.  
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Sensellarisme femení, històries de 
supervivència 

  
“Els meus fills no poden convidar amics a casa perquè no en tenim, de casa. No els he 
preguntat mai, però crec que a l’escola no diuen on i com vivim per vergonya”. 10 dones 
fortes, valentes i resilients expliquen com és viure sense casa o sense un habitatge digne a 
Barcelona. El sensellarisme afecta moltes més dones que les 80 que es calcula que dormen 
al carrer de la capital catalana. Les estadístiques sovint són inexactes i gairebé mai 
contemplen altres escenaris d’infrahabitatge que afecten especialment les dones. Situacions 
a les quals s’hi sumen abusos, violències masclistes, bretxa de gènere i desigualtats 
econòmiques i laborals, racisme, a més de problemes de salut mental o addiccions.  

Quan parlem de sensellarisme imaginem un home de mitjana edat dormint al carrer. Una 
imatge errònia que fa que moltes dones, tant locals com migrades, visquin situacions de 
sensellarisme totalment invisibilitzades. Imaginari provocat pel que veiem al carrer, per la 
manca de polítiques feminitzades durant anys i pels missatges a premsa centrats en 
històries masculines o anecdòtiques. Les grans oblidades treballen en les cures, estan a la 
presó, ocupen pisos o viuen en naus. 10 dones comparteixen les seves vides i reclamen 
habitatge, feina i una vida digna per a elles i les seves famílies.  

 

 
La Carmen asseguda davant de casa seva a Montcada © Claudia Frontino 
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“Un dia estava fent una truita i ens van fer fora, no la vam poder ni 
tastar” - CARMEN I JIMENA  
 

- Bonica, i tu què vols prendre? Cafè? Mira, està acabat de fer.  
- Ui no, que em poso com una moto. Podria ser un te?  
- I tant! Segur que no vols esmorzar res?  

 
Al final acaba sent un te fumenjant, amb una rodanxa de llimona perquè així és com ho 
prenen elles. “És bo així, oi?” s’assegura la Carmen. Ella i la seva veïna prenen cafè mentre 
escolten la Jessica González, coordinadora tècnica de l’associació Amics del Moviment 
Quart Món, que els explica que aquell matí el taller d’alfabetització castellana el faran amb 
fitxes de l’Scrabble. 
 

 
Mans de la Carmen i la seva veïna agafant fitxes de l’Scrabble © Claudia Frontino 

  
La Carmen viu amb el seu marit i tres dels cinc fills a Montcada i Reixac, a una casa que 
han anat arreglant i habilitant amb els anys fins a tenir-la al seu gust, però que inicialment 
havia sigut un garatge en un descampat. Abans, però, van passar més de 15 anys vivint a 
Barcelona, acabats d’arribar de Galicia, a les naus abandonades del carrer Tànger i a prop 
de la parada de metro Selva de Mar. Unes naus i assentaments que fa dècades que 
existeixen a Barcelona però que són desconegudes per a gran part de la població. Van 
trobar una ciutat hostil i van haver-se de buscar la vida com van poder per tirar endavant la 
família. Al principi demanaven almoina al metro i compraven el menjar del dia amb el que 
havien pogut recollir. Després, el seu marit va vendre durant un temps La Farola mentre ella 
demanava al carrer. “T’enrecordes de La Farola?”, demana. Ara el marit va fent feines aquí i 
allà quan la salut li ho permet. 
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“Moltes vegades havíem de fer servir espelmes si a la nau on estaven no hi havia llum 
o els l’havien tallat”  
 
Segons relata la Carmen, a la nau hi vivien moltes famílies, rentaven la roba al carrer i 
esperaven que es fes de nit per esbandir-la i evitar queixes de veïns i esquivar patrulles de 
policia. “Jo crec que a Barcelona érem una molèstia per als veïns tot i que no teníem cap 
problema amb ells”, lamenta. “La policia venia sovint a dir-nos que marxéssim o ens feien 
fora directament. Recordo un dia que estava fent una truita i ens van fer fora, no la vam 
poder ni tastar”, diu somrient sota la mascareta mentre recorda l'escena amb una sensació 
entre el surrealisme i la tristor. Feien servir cuina de butà “com les dels càmpings”, comenta, 
i agafaven aigua en galledes d’on podien. “Moltes vegades havíem de fer servir espelmes si 
a la nau on estaven no hi havia llum o els l’havien tallat”, recorda. “I quan podíem anàvem al 
‘carrer de la llum’ que sempre estava il·luminat per un fanal a prop de la parròquia de Sant 
Pancraç”, diu referint-se al carrer Badajoz. 
 

 
Fanal davant de la parròquia de Sant Pancraç, a tocar de Glòries © Claudia Frontino 

  
- Bon dia, passeu. 
- Bon dia! 
- Seiem aquí, us va bé? 

 
Igual que la Carmen, la Jimena sap perfectament què és viure en una nau. Amb una història 
semblant a la de la seva compatriota, la Jimena ha passat per diferents situacions 
d’habitatge precari en els més de 17 anys que fa que viu a la capital catalana. Viu al Bon 
Pastor amb la seva família i a principis de maig van ser desallotjats de la nau on ens trobem 
la primera vegada. L’entrada discreta del carrer donava pas a una gran nau on hi havia 
aparcades dues caravanes i un parell de cotxes. Les estances estaven aixecades amb 
plafons. De fons a la conversa sonava una sèrie al canal Divinity.  
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“Jo no deixaré de ser gitana i m’agradaria integrar-me a la societat i tenir oportunitats de 
viure de forma més estable”, assegura quan parlem de marges i prejudicis. En aquests anys 
a Barcelona ha viscut al Poblenou com gran part de la població galaicoportuguesa migrada 
a la ciutat. També ha ocupat una casa al barri de Carmel, on assegura que pagava un 
lloguer simbòlic de poc més de 100€. “Era una casa petita envoltada d’altres de grans, ens 
agradava molt i els meus fills podien dormir en habitacions separades i tot”. Quan va donar 
a llum a la seva filla petita, la tercera criatura a la família, va haver d’ingressar a l’hospital 
durant dies i deixar la casa. Això sumat a desavinences entre la propietària i la seva 
germana van fer que la Jimena no hi pogués tornar i hagués d’anar a viure a una nau. 
 

 
Façana de la casa on havia viscut la Jimena / Google Maps 

 
 
“3 dies en una pensió no serveixen de res si ens desallotgen de la nau” 
 
Segons xifres de l’Ajuntament, al desembre del 2020 a la ciutat de Barcelona hi havia 
localitzats 75 assentaments diferents en solars buits, en els quals hi haurien viscut 392 
persones procedents de 40 països diferents. González, coordinadora tècnica de l’associació 
Amics del Moviment Quart Món, creu que aquesta xifra pot ser molt més alta tenint en 
compte el número de persones que acompanyen des de l’entitat. D’acord amb el consistori, 
en moltes ocasions es tracta de persones a les quals és difícil apropar-se perquè “mantenen 
reticències als canals oficials, ja que no consten a les estadístiques oficials ni tan sols dels 
seus països originaris i no mostren interès a establir contacte amb l’administració perquè 
històricament això els ha suposat més problemes que solucions”. En aquest sentit, la 
Jimena assegura que les opcions que se’ls ofereixen no els són suficients. “En alguna 
ocasió ens havien ofert tres dies en una pensió si ens havien de desallotjar d’allà on vivíem, 
però com havíem d’acceptar això si implica no poder-te endur el teu llit i les teves coses? No 
ens soluciona gaire res estar tres dies en una pensió i després a buscar-te la vida i trobar 
mobles i tot de nou”, argumenta.  
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Solar desallotjat el 14 d’abril a Glòries © Claudia Frontino 

 
Aquesta falta de comunicació amb les famílies en assentaments, la manca de recursos per 
part de l’administració local i la presència mediàtica estigmatizant fa que s’incrementi la 
invisibilització d’un col·lectiu marginalitzat ja des d’un inici. A més, d’aquestes 392 persones 
comptabilitzades per l’Ajuntament en assentaments, només el 25% són dones. “Si jo 
estigués a l’altra banda intentaria comunicar-me amb les persones i famílies que estan vivint 
en assentaments, intentaria entendre-les, preguntar què necessiten i a partir d’aquí ajudar-
les”, proposa la Jimena. 
  
“Els meus fills no poden convidar amics a casa perquè no en tenim, de casa” 
 
Situacions com la de la Carmen i la Jimena són ignorades per gran part de la societat i se’n 
parla només quan els incendis i desallotjaments ocupen portades i telenotícies, com el 
passat mes d’abril en què es va desmantellar un solar ocupat a Glòries. Viure sota un sostre 
–de plàstic, alumini o fusta- però sense accés a aigua potable i llum, sense tenir la seguretat 
que ningú et farà fora i sense poder fer un projecte de vida també és sensellarisme. “Els 
meus fills no poden convidar amics a casa perquè no en tenim, de casa. No els he preguntat 
mai, però crec que a l’escola no diuen on i com vivim per vergonya”, reconeix la Jimena. 
 
“L’Ajuntament diu que no té pisos buits i que hi ha llista d’espera per la mesa d’emergència, 
d’acord, però què en fan dels solars buits? No s’hi podria fer alguna cosa allà i que 
deixéssim de deambular d’un lloc a l’altre?” es pregunta la Jimena mentre ensenya 
documents i notificacions d’anteriors desnonaments.  
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La Carmen davant de la caravana on viu un familiar © Claudia Frontino 

 
“Viure a les naus era un privilegi en comparació amb viure al carrer. Allà estàvem tranquils”, 
diu la Carmen recordant el passat i comparant la seva situació a la de qui passa la nit al ras. 
Assegura que el canvi de Barcelona a Montcada va ser una mica difícil al principi perquè 
aquí ho té tot una mica més lluny i els fills han d’agafar el transport públic per anar a l’escola 
o els porta ella en cotxe, però que no canvia casa seva ara per res del món. “Vaig passar fa 
poc per la zona dels Encants i està tot igual de malament”, assegura. 
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“Vaig arribar a Barcelona amb 100€ a la butxaca i em van tancar 
moltes portes” - NORA 
    
“Si caus i no t’aixeques tu sola no ho farà ningú per tu”. Així de contundent és la Nora, una 
jove rifenya que viu des de la tardor de 2020 a un dels pisos del Servei de Transició a 
l’Autonomia del Casal dels Infants. Actualment estudia grau mig d’atenció a persones amb 
dependència i s’esforça per acabar els estudis i buscar feina. “El català no l’entenc gaire i 
em costa seguir les classes, però mica en mica vaig fent”, explica. Des dels 15 anys que es 
busca la vida per tirar endavant, periple que inclou viure en un centre de menors a Melilla, 
treballar quatre anys a Cadis i arribar a Barcelona l’agost de 2020 amb poc més de 100€ a 
la butxaca.  
 

 
 La Nora, un any després d’haver arribat a Barcelona © Claudia Frontino 

 
 
Amb només 22 anys ha viscut en primera persona el que vol dir ser una jove en situació de 
sensellarisme. “Quan vaig arribar vaig trucar moltes portes i me les trobava totes tancades, 
em van dir fins i tot “marxa per on has vingut”. No sé què hauria sigut de mi si el Casal no 
m’hagués ajudat”, assegura.  En el seu cas s’hi afegeix el factor migratori, ja que segons 
explica, el rebuig que va sentir quan buscava entitats que l’ajudessin venia motivat per altes 
dosis de racisme. “Les persones migrades hem de fer triples esforços per aconseguir el 
mateix que la resta i a vegades ens costa relacionar-nos amb la gent local perquè tenen 
molts prejudicis i no ens sentim còmodes amb segons quins comentaris o actituds”, 
argumenta. 
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Peus de la Nora, que esmorza pastes dolces celebrant el Eid al Fitr © Claudia Frontino 

 
 
“Estem veient com està canviant el flux de migració i cada vegada arriben més noies” 
  
El Servei de Transició a l’Autonomia (STA) del Casal dels Infants acompanya joves sense 
habitatge estable que volen adaptar-se a la seva nova realitat després d’un procés migratori, 
teixir una xarxa de suport i valer-se per si mateixos econòmicament. Actualment aquesta 
branca de l’entitat compta amb sis pisos, dos dels quals estan destinats a noies. Es tracta 
d’un tipus d’habitatge d’una durada de 12 a 18 mesos en què els i les joves es poden 
dedicar a estudiar o buscar feina. Els requisits per optar-hi són que han de tenir 
documentació o tenir la possibilitat d’aconseguir-la i no tenir antecedents penals. La 
responsable del STA, Silvia Azabal, lamenta que “estem vivint un dels moments socials més 
difícils” i que això dificulta encara més el procés vital de la població jove i especialment les 
noies. “Normalment arriben menys noies que nois, però no vol dir que n’hi hagi poques. De 
fet, estem veient com està canviant el flux de migració i cada vegada hi ha més noies. Elles 
fugen per violències, abusos, poques oportunitats als països d’origen i molta solitud. També 
estem veiem que comença a haver-hi noies locals que marxen de casa per problemes 
familiars”, sosté Azabal. 
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La Nora, la Linda i les altres companyes de pis són una pinya © Claudia Frontino 

 
Compartint pis a Joanic amb la Nora també hi ha la Linda. Originària de Guinea Bissau, fa 
sis anys que viu a Barcelona i també s’ha de buscar la vida per tirar endavant el seu itinerari 
d’estudis i feina. Parla seriosa i una mica retreta, però es deixa anar a mida que agafa 
confiança. “La Linda sempre riu a casa, riu per tot. Li cau un boli a terra i riu!”, comenta 
animada la Nora. Viuen juntes des del febrer de 2021 i en sis mesos la Linda ha de trobar 
feina i independitzar-se, mentre acaba els seus estudis de la ESO. Ha treballat de cambrera 
de pis però ho va acabar deixant perquè li feia molt mal l’esquena i tenia formigueig a les 
mans i braços. “Havia de fer una habitació en dos minuts, això és impossible. No li desitjo 
aquesta feina a ningú, ni al meu pitjor enemic”, sentencia. 
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Les quatre companyes de pis miren per la finestra mentre riuen © Claudia Frontino 

  
Tant la Nora com la Linda poden comptar ara amb un habitatge i un equip que les ajuda a 
fer realitat el seu projecte vital, però sense el suport de les seves famílies i unes garanties 
laborals ho tenen complicat per independitzar-se una vegada finalitzat el termini al pis. Què 
els espera a les noies joves que volen treballar i regularitzar la seva situació però topen amb 
una administració de ferro? Què farien elles si tinguessin el poder de canviar les coses? “Jo 
faria més senzill el procés d’aconseguir la documentació perquè genera molt estrès i 
preocupació”, respon la Nora. En la mateixa línia, la Linda assegura que “sense documents 
és molt difícil conseguir allò que vols”. S’hi suma Azabal lamentant la llei d’estrangeria 
actual, pedra a la sabata de qualsevol jove migrant. “És absurd totes les condicions que els 
reclamen en relació a la documentació, la feina, el sou..”. 
 
Dones invisibles, problemes enquistats 
 
Estar en situació de sensellar no és sinònim només de no tenir sostre, vol dir viure en 
infrahabitatge, viure amb la parella agressora, ocupar un pis per necessitat, compartir pis 
amb desconegudes o residir a casa de la família per la qual treballes. Infinitat d’escenaris 
que romanen ocults a ulls de la població i també de l’administració. Les estadístiques que 
fan referència al sensellarisme femení sovint ho fan només en dues de les quatre categories 
ETHOS, European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, proposat per 
FEANTSA, la Federació Europea d’Associacions de Persones Sense Sostre. Un sistema 
que classifica les situacions segons el nivell d’exclusió residencial en quatre categories. 
  
La primera fa referència a qui no té sostre: persones vivint al ras o en albergs nocturns. La 
segona a qui no té un habitatge: inclou albergs per a persones sensellar, centres 
penitenciaris, cases d’acollida per a joves o institucions mèdiques. La tercera es refereix a 
l’habitatge insegur: viure de relloguer, cases de familiars i amics, ocupant, en procés de 
desnonament o execució hipotecària o viure sota amenaça de violència. La quarta se centra 
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en l’habitatge inadequat, és a dir, en caravanes, naus o assentaments, edificacions no 
convencionals o temporals, i habitatges massificats.  D’aquestes quatre categories, el gruix 
d’estadístiques i polítiques se centren en les dues primeres, les més extremes. Això provoca 
que existeixi el que s’anomena sensellarisme femení ocult on s’engloben la tercera i quarta 
categoria ETHOS. La manca de dades i estadístiques sobre les categories 3 i 4 provoca una 
dificultat afegida per comptabilitzar, detectar i treballar per eradicar el sensellarisme femení. 
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“Sempre amb el puny alçat”, diu l’Ana Maria orgullosa de la lluita © Claudia Frontino 

 
“Fa temps vaig decidir ocupar perquè un banc no em treiés ni més 
salut ni més diners” - ANA MARIA 
 
Nota de veu de Whatsapp. “Perdona, et fa res si quedem més a prop? El meu fill no es troba 
bé i així estic a tocar de casa per si necessita res”. L’endemà, entre pauses d’un tallat amb 
llet calenta, l’Ana Maria narra el seus 20 anys a Barcelona. Vinguda de Bolivia amb dos fills 
petits, va treballar a un restaurant de Gràcia, va aconseguir regularitzar la seva situació però 
des de llavors la seva relació amb l’habitatge ha sigut convulsa. Va passar de dormir al 
traster del restaurant on treballava a aconseguir una hipoteca de 1.300€ amb la seva 
parella. “Llavors els lloguers no eren tan comuns i des de Tecnocasa ens van convèncer”, 
explica. D’un dia per l’altre els van apujar la quota a 2.400€. “Estalló la burbuja”, que diu 
l’Ana Maria referint-se a la crisi immobiliària, i els van voler fer fora. Van arribar a un acord 
de dació en pagament amb el banc i van marxar a viure de lloguer a un altre pis del carrer 
Torrijos també a Gràcia. D’aquí va passar a un altre immoble, aquesta vegada del carrer 
Perill, però els tallaven la llum constantment. A més, la seva parella començava a tenir 
greus problemes d'addicció a l’alcohol i el joc, fet que complicava la convivència i l’entrada 
de diners. 
 
“Serveis Socials aconsellava famílies que s’informessin al Banc Expropiat per 
ocupar” 
 
L’any 2012 li ofereixen un pis d’emergència social a Baró de Viver al qual renuncia. “Només 
arribar allà em vaig posar a plorar, ja vaig veure clar que estaria sola amb els meus fills, 
sense diners pel metro i lluny de la gent i el barri que m’havia acollit. Jo el barri de Gràcia el 
sento casa meva i quan estàs a gust on estàs i la gent et dóna suport ets més forta per 
encarar el que vingui”. És llavors quan s’interessa per les ocupacions i s’apropa al Banc 
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Expropiat de Gràcia. Allà li plantegen l’opció d’ocupar al bloc L’Armadillo al C/Sant Salvador 
i s’hi va passar 6 anys fins que va ser desallotjat a principis de 2019. El pis era propietat 
llavors del fons d'inversió estatunidenc Cerberus. “Hi havia molta gent en la mateixa situació 
que nosaltres i quan ens reuníem venien famílies dient que Serveis Socials les enviava al 
Banc Expropiat perquè els assessoressim per ocupar”. 
 
Avui l’Ana Maria segueix ocupant per necessitat, però també per decisió política davant la 
insostenible situació habitacional que, com ella, viuen milers de persones a la ciutat. Amb un 
tercer fill i sent des de fa anys mare soltera, no ha volgut renunciar a estar amb la seva 
família i assegura que ja no té forces per treballar, perquè la lluita de tants anys li ha xuclat 
les energies. “Per a mi, l’ocupació és la manera de sobreviure i dedicar-li temps als meus 
fills. No m’importa què dirà la gent, jo el que tinc clar és que un banc no s’acabarà de 
carregar la meva salut i els meus diners. Ja quan estava a Bolivia no els vaig poder dedicar 
tot el temps que hagués volgut perquè passava el dia treballant i aquí, després de com ha 
anat tot, vaig decidir que volia estar amb ells i cuidar-los i educar-los”, comenta.  
 

 

L’Ana Maria s’imagina la vida al bloc La Ruth, edifici ocupat pel Sindicat el mes juny © Claudia Frontino 

 
“Ja n’hi ha prou de que rescatin bancs, ens haurien de rescatar a nosaltres, a la gent” 
 
L’Ana Maria és membre del Sindicat per l’Habitatge de Gràcia i ha passat de ser desnonada 
a convertir-se en una de les portaveus de la campanya Guerra a Cerberus. Una campanya 
que està sent la primera gran ofensiva coordinada de tots els col·lectius que a finals de 
2019 van impulsar el primer Congrés d'Habitatge de Catalunya. Per a l’Anna Maria, els 
moviments pel dret a l’habitatge digne són imprescindibles i no concep viure d’una altra 
manera si no és amb la gent que lluita per unes condicions de vida millors. “El meu suport 
han sigut els meus fills i el sindicat d’habitatge de Gràcia”, comenta mentre apura el cafè. 



Sensellarisme Femení, històries de supervivència - Claudia Frontino - 24 

Ho diu emocionada perquè darrere d’aquestes paraules s’amaguen anys de nervis, moltes 
mudances i cops que tiren portes avall. Però sempre acompanyada de la gent.  

Què en penses del discurs que assenyala les persones que ocupeu, la por de qui té 
segones residències i tota la campanya per vendre alarmes?, li demano. “Si tothom tingués 
accés a un lloguer digne, tant joves com gent gran, no estariem ocupant. El problema és 
que si les persones de classe obrera som les més castigades aquest país no tirarà mai 
endavant i ens veurem obligades a seguir igual”, sentencia. És conscient que potser molta 
gent no entèn ni comparteix la seva decisió d’ocupar amb els fills, però també està farta de 
passar de pensió en pensió, com ja ha fet anteriorment, o d’haver de rebutjar solucions 
habitacionals que implicaven deixar algun dels seus fills majors d’edat sols i marxar del barri 
on se sent segura.  “Ja n’hi ha prou de rescatar bancs, ens hauríen de rescatar a nosaltres, 
a la gent. Som la força que ho mou tot i ens abandonen”, lamenta.  

Dilluns a quarts de set del matí una cinquantena de joves fan guàrdia i esmorzen a una de 
les voreres del carrer Nàpols. L’Anna Maria entra i surt de l’edifici, mira el mòbil, seu a la 
vorera i s’aixeca. Fa un glop en got de plàstic de festa major i s’avé a xerrar sobre com 
estan sent les hores prèvies a l’ocupació oficial del bloc. El Sindicat per l’Habitatge de 
Gràcia ha estat el cap de setmana previ fent pressió i defensant l’immoble que pertany al 
fons voltor Cerberus i on asseguren que no hi viu ningú.  

 
L’Ana Maria mira pel balcó del bloc La Ruth © Claudia Frontino 

 
“Mira, aquesta en aquesta habitació hi dormia algun nen o nena”, comenta ensenyant la 
decoració d’una de les estances amb estrelles al sostre i un arbre fet de vinil en una 
cantonada de la paret. Matalassos i màrfegues d’acampada a terra evidencien que 
integrants del sindicat hi han passat la nit i l’Ana Maria s’afanya a apartar-los per no trepitar-
los. “La cuina, un lavabo, l’altre, el menjador, dos balcons petits…” segueix enumerant. 
Vistes a una escola al davant i jovent organitzat mirant avall al carrer. “Seria fantàstic viure 
aquí i que tinguem cadascú una habitació”, diu mirant pel balcó i pensant en dos dels seus 
fills.  
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Dies després, l’Ana Maria ensenya feliç les claus del seu pis i assegura sentir-se contenta i 
tranquil·la, encara que sigui temporalment. A mitjans de setembre ha sigut citada al jutjat 
per l’ocupació de la casa -encara sense resoldre en el moment d’escriure el reportatge-, 
però mentrestant gaudeix del moment. “Un pis et dóna llibertat en tots els sentits. 
Necessites pau mental, un sostre, espai per a tu i la teva família, i després ja pots treballar 
tota la resta”.  

 

 
L’Ana Maria ensenya les claus del seu pis al bloc La Ruth © Claudia Frontino 
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L’Anna Maria a la seva habitació del pis del Poblesec © Claudia Frontino 

 

“Cada vegada es veuen més persones dormint al carrer, no és just” 
- ANNA MARIA 
  
A l’estiu, a la platja. La resta de l’any a mig camí entre la plaça Vicenç Martorell, alguns 
caixers els dies de fred i, amb sort, de tant en tant en una pensió. Amunt i avall amb les 
poques pertinences que tenia i dormint en grup per sentir-se més segura. Així va passar 10 
anys de la seva vida l’Anna Maria, una manresana de 63 anys que va acabar vivint al carrer 
després de quedar-se vídua, patir un accident, perdre el negoci i la xarxa familiar, caure en 
l’alcoholisme i enamorar-se d’un holandès. Moltes peces que es van desmuntar una rere 
l’altra i sembla que es van recomponent mica en mica des que, fa més de 7 anys, viu en un 
pis d’Arrels Fundació.  
 
“Saps? Quan vivia a la plaça hi havia un veí que em portava cafè amb llet, ell em veia des 
del seu balcó allà on el carrer Elisabets. Li ho agraïa molt, la veritat”, recorda. En els 10 
anys que va viure al carrer, l’Anna Maria es va poder permetre de tant en tant dormir en una 
pensió i menjar en algun bar amb la seva parella de llavors. “Sempre dèiem “un dia més, 
que s’hi està bé”, però quan s’acabaven els diners tornàvem al carrer”, relata. Aquests petits 
oasis de pau eren possibles gràcies a les dues pagues que rep, la de viudetat i la de llarga 
malaltia. Aquesta última arran d’un accident de cotxe que va patir de jove que la va tenir 
gairebé un mes en coma. Malgrat aquestes dues assignacions, l’Anna Maria no va poder 
sortir-se sola de la situació en què es trobava perquè la suma total no li arribava per llogar 
un pis ni pagar-se les necessitats bàsiques, perquè la precarietat s’havia convertit en la 
norma. Actualment, però, també li seria gairebé impossible perquè el preu mitjà del lloguer a 
la ciutat s’estima d’uns 905€ al mes.  
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Cartrons i mantes a mode de llit a la plaça Vicenç Martorell © Claudia Frontino 

 
 

“És molt fort que hi hagi tants pisos buits” 
 
Mentre caminem pel Poblesec, l’Anna Maria s’atura i, mirant un bloc buit a tocar de les 
xemeneies del Paral·lel, diu mig emprenyada: “És molt fort que hi hagi tants pisos buits a 
Barcelona. Passejant és fàcil veure edificis sencers on no hi viu ningú i cada vegada es 
veuen més persones dormint al carrer…no és just”.  
 
Albert Sales, investigador expert en exclusió residencial de l’Institut d’Estudis Regionals i 
Metropolitans de Barcelona (IERMB) i assessor de l'Ajuntament de Barcelona, assegura que 
no hi ha tants pisos buits com la gent pot pensar. “El lema ‘gent sense casa i cases sense 
gent’ està molt bé però la gran majoria dels pisos buits que hi ha a Barcelona estan 
subjectes a la propietat privada, que a la vegada està protegida per la llei", explica. Aquest 
fet dificulta una possible expropiació dels immobles encara que estiguin en desús i, en 
conseqüència "que no puguin formar-ne part del parc d’habitatge com ens agradaria”, 
justifica. L’altra part dels pisos, comenta, va directament a la mesa d’emergència social. 
 
Segons dades del Consell de l'Habitatge Social de Barcelona, però, a l’any 2018 més de la 
meitat de famílies amb dret a un pis d’emergència a Barcelona encara no l’havien rebut. 
Durant el mateix any, el Consell havia detectat 10.052 habitatges buits, el que representa el 
2% del total d’immobles a la ciutat. “Això són polítiques estructurals i les heredem amb una 
situació escasa i que no permet fer un canvi. El creixement de parc públic és molt limitat, i el 
poc habitatge públic està en mans d’algú privat i no tenim la capacitat de generar rotació per 
blindar situacions de màxima emergència”, assegura Laura Pérez, Regidora de feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona. Pérez afegeix que la situació per a un ajuntament o un 
govern és diferent per la urgència a l’hora d’actuar. “L’administració local té una demanda i 
la té davant de la porta i li ha de donar resposta immediata. Demanem emparament 
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institucional en matèria d’habitatge perquè és la Generalitat qui en té la competència a 
Catalunya”. 
 

 
Una dona aguanta un cartell el dia que es presenta el Sindicat de Persones Sense Llar © Claudia Frontino 

 
 
Segons el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024 de la Generalitat de Catalunya, es 
preveu l’aprovació d’un acord de govern de l’estratègia integral per abordar el sensellarisme 
a Catalunya i  l’increment del parc social d’habitatge amb reserva específica de 
sensellarisme. Malgrat aquest pla, Pérez considera que “la Generalitat comença a donar 
passos però no són suficients”. 
 
A la vegada, Sales reconeix que regular els preus de lloguer o disposar d’un parc 
d’habitatge públic i social no és una qüestió de voluntat individual. “No espero que la gent 
que té habitatges els posin voluntàriament més barats, però em sembla molt cínic que hi 
hagi persones que lloguin el seu pis de 60m2 a 1000€ i mentrestant facin donatius a entitats 
o fundacions per a persones sense llar”, insisteix.   
  
El sensellarisme és conseqüència d’un model d’habitatge especulatiu 
 
“Ostres, havíem quedat? Puja puja, que m’acabo de vestir”, s’excusa l’Ana Maria. De tant en 
tant se li obliden les coses, tot i que s’esforça a apuntar-ho tot en una llibreta. En pocs 
minuts canvia el barnús i la melena gris sense recollir per uns pantalons llargs i clars, 
samarreta, sandàlies i bossa lila, tota aconjuntada i preparada per sortir a fer un volt. “És el 
meu color preferit, em queda bé oi?”, demana. Abans de sortir, es posa una mica de crema 
hidratant facial i es fa un monyo. “El ritual de cada dia”, explica amb un somriure.  
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L’Anna Maria es posa la crema hidratant abans de sortir al carrer © Claudia Frontino 

 
 
“No sé com, però al final t’acostumes a estar al carrer”, reconeix l’Anna Maria. “Els 
voluntaris d’Arrels em van haver d’insistir moltíssimes vegades perquè accedís a deixar el 
carrer. Els deia que no cada vegada que se m’apropaven fins que un dia, no sé ben bé per 
què, hi vaig acabar accedint”, recorda. “No sé com vaig aguantar tant de temps dient que 
no, el dia que vaig dir que si devia estar baixa d’ànims o jo què sé..., però sort que ho vaig 
fer”, afegeix. En aquell moment va passar a viure durant un mes en una pensió i després al 
pis al Poblesec on encara resideix. “Quan em van dir que em donarien les claus d’un pis 
només pensava en tenir un llit i menjar calent, però he de dir que, malgrat tot, em va costar 
canviar la rutina d’estar al carrer”, assegura. 
 
L’accés a l’habitatge digne és una qüestió que travessa tots els casos de sensellarisme, tant 
masculí com femení. En el cas de les dones, però, s’agreuja per la discriminació que 
pateixen al mercat laboral i la dependència econòmica derivada de l’alta ocupació en feines 
informals i de cures. Aquests factors sumats al seu rol cultural i el masclisme del sistema 
capitalista i productiu fan que les dones ho tinguin encara més difícil per accedir a un pis o 
casa. “Estic convençuda que la vulneració de dret a l’habitatge és la causa principal del 
sensellarisme femení”, assegura Elena Sala, responsable del projecte Dones Amb Llar 
d'Assís. “S’han de cobrir i garantir les necessitats bàsiques com els ingressos mínims vitals, 
l’habitatge digne per a tothom i recursos per fer projecte de vida”, demana Fina Contreras, 
responsable del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona i membre de la 
Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL). “Les dones necessiten reestablir la seva 
xarxa i per fer-ho cal més habitatge públic i accés a un lloguer amb preus raonables”, 
comenta. “El sensellarisme és conseqüència d’un model d’habitatge especulatiu i un 
sistema econòmic desigual”, afegeix Contreras. Un model que, només durant el 2020 i 
malgrat que molts jutjats van romandre tancats per la pandèmia i del decret llei que havia 
d’assegurar un lloguer social a persones en situació de vulnerabilitat, va desnonar 1.028 
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famílies a Barcelona. En aquest 2021 de moment i a la província de Barcelona ja s’han 
executat 1.653 desnonaments el primer trimestre i 1.766 el segon trimestre. 
 
 

 
Pintada a la façana d’una entitat bancària © Claudia Frontino 

 
  
“Moltes dones han hagut de triar si menjar o comprar una compresa” 
  
“Quan vius al carrer i tens la regla t’has de buscar la vida com sigui”, adverteix l’Anna Maria. 
Ella explica que s’havia fet amiga de propietaris o treballadors de diversos bars perquè la 
deixessin anar al lavabo. “Jo per sort podia comprar-me compreses de tant en tant amb els 
diners de les pagues, però la majoria no tenen aquesta sort”, lamenta. Per obvi que sembli, 
si no tens diners per menjar tampoc en tindràs per comprar tampons o compreses, fet que 
posa en risc les vides de les persones menstruants quan fan servir estratègies alternatives 
com són posar-se tovallons apilats en contacte amb la roba interior o paper de vàter 
enrotllat dins la vagina a mode de tampó.  
 
La pobresa menstrual, terme per denunciar la manca d'accés a productes sanitaris, banys i 
instal·lacions, és una realitat cada vegada més present fins i tot en societats suposadament 
benestants. “Les dones que atenem a La Llavor han hagut d’escollir si menjar aquell dia o 
comprar-se una compresa. Si estàs a carrer o en un espai insegur no és fàcil aconseguir 
compreses i tampons, i això que estem parlant de coses bàsiques, és una necessitat com 
qualsevol altra”, explica la directora del recurs, Charo Sillero.  
 
Durant el confinament en 2020 i els primers mesos de pandèmia va créixer l’ús de les 
dutxes i els banys dels recursos que es van mantenir oberts, i també la demanda de 
productes menstruals a l'espai Metzineres, segons la seva directora Aura Roig. 
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Productes menstruals al Lokal de Lola No Estás Sola © Claudia Frontino 

 
  
“Veig una Voll Damm i m’emociono!” 
  
“A vegades passava por dormint al carrer, però amb l'alcohol t’acabes evadint de tot, no 
t’adones del que passa realment”, admet l’Anna Maria. En el seu cas, l’addicció va anar 
lligada a una sèrie de fets traumàtics en el seu recorregut vital, que la van dur a una situació 
extrema psicològica i econòmicament. Va ser llavors quan va trobar refugi en l’alcohol i en 
va continuar prenent estant ja al carrer. 
  
“Moltes vegades hem constatat com la droga i les addiccions no són el problema principal 
de les dones en situació de carrer. Algunes quan deixen de consumir creuen que tot se 
solucionarà però veuen que els problemes de feina, habitatge o relacionals persisteixen i 
són més conscients de tot, i se senten encara pitjor”, argumenta Roig. A Metzineres 
acompanyen dones que usen drogues i, com indica la seva directora, “el que pateixen 
primer de tot és la violència i després ve el consum de substàncies i la situació de carrer o 
sensellarisme”. 
   
Superar una addicció sense suport és complicadíssim. I si no tens les necessitats bàsiques 
cobertes com són l’habitatge, la higiene o l’alimentació encara més. L’Anna Maria va 
comptar amb l’ajuda de professionals i va ingressar en diverses ocasions en centres de 
desintoxicació fins que, amb molta força de voluntat i energia, ho ha aconseguit. “Sort que 
he deixat l’alcohol! Però encara hi penso… Veig una Voll Damm i m’emociono!”, reconeix. 
Actualment diu prendre l’Antabus, una pastilla que recepten a les persones que fan 
tractament per a la dependència de l’alcohol. “A aquestes alçades crec que ja no me l’hauria 
de prendre, però així m’asseguro que no recaic”, diu en veu baixa gairebé com si fos un 
secret. 
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La Sofia s’agafa al rosari que duu sempre amb ella © Claudia Frontino 

 
“Sóc dona, negra, trans, migrada i ara exconvicta… però 
m’ensortiré” - SOFIA  
 
Arriba tota vestida de negre. Saluda i seu al sofà. Duu doble mascareta, una quirúrgica 
blava i l’altra de tela negra amb la bandera de l’orgull LGTBI cosida. Ara es troba millor, diu. 
Ha passat uns dies a l’hospital recuperant-se d’una pneumònia mal curada a la presó. No 
vol aparèixer al reportatge amb un nom fictici qualsevol, ella no creu en etiquetes. Tot just fa 
10 dies que és a Llar Betània, un recurs habitacional que permet les dones acabar de 
complir la seva condemna en un centre educatiu o en una comunitat terapèutica. 
L’acompanya la seva “bossa penitenciària”, com ella s’hi refereix, plena de roba, objectes 
personals i il·lusió per començar de nou. 

 
En el seu cas, no tindrà gaire temps d’acostumar-s’hi perquè el seu últim mes de condemna 
el passarà aquí, però després no sap què farà. El rellotge li va a la contra. No té relació amb 
la seva família i es pregunta què serà d’ella a partir d’ara. Vinguda de Colòmbia fa més de 
vint anys com a demandant d’asil polític, ha passat els últims cinc a Brians I complint 
condemna per un delicte que obviem durant la conversa. “Jo he tingut feina, casa, cotxe, 
marit...podríem dir que tenia una bona vida. Però va arribar la crisi del 2008 i em vaig 
quedar sense feina, després em vaig divorciar i els últims cinc anys ja saps on els he 
passat”, explica com a introducció del que serà un llarg relat sobre la vida entre reixes. 
 
“Cal oferir alternatives a qui roba de forma sistemàtica per tornar a la presó” 
 
“Les dones a presó necessitem moltes coses, no només que ens diguin que hem d’inserir-
nos a la societat, perquè tampoc ens és tan fàcil una vegada fora. Mentre estàs allà dins és 
molt difícil sentir que no has perdut la teva dignitat”, lamenta. Així mateix i basant-se en la 
realitat de companyes del mòdul, explica que moltes anaven i tornen al centre penitenciari 
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repetidament perquè era la seva manera de tenir un lloc on estar-se si la família els havia 
donat l’esquena i no tenien feina. “Cal oferir alternatives a qui roba per entrar a la presó de 
nou, per exemple, perquè tu no pots anar dient “no robis que està malament” si després no 
pots oferir res millor”, sentencia.  
 
 

 
La Sofia reposa els peus sobre la bossa penitenciària mentre viu a Llar Betània © Claudia Frontino 

 
En la mateixa línia, Aura Roig, directora de Metzineres, assegura que moltes dones amb 
permís del centre penitenciari sovint no volen fer-lo servir perquè no tenen a on anar. “És 
molt trist que aquestes dones diguin que prefereixen quedar-se, però és l’únic espai on 
podran dormir, menjar i descansar una estona. Tenim un problema molt greu quan estem 
optant per presó en comptes de polítiques d’acompanyament holístiques i integrals”, alerta 
Roig. 
  
La directora de Llar Betània, Lourdes Ginesta, es mostra satisfeta de l’efectivitat del projecte 
que coordina, però alerta de l’estat anímic i de salut en què arriben la majoria de les dones 
quan surten de presó. “Gairebé totes pateixen algun problema de salut mental i de gestió 
emocional, fins i tot algunes estan diagnosticades amb TLP, el que es coneix com trastorn 
límit de personalitat”. “De les primeres coses que necessita una persona que està en una 
situació de sensellarisme és estar bé psicològicament i això s’aconsegueix, entre d’altres, 
oferint-li un habitatge segur, estable i tranquil perquè després puguin treballar altres 
aspectes”, afirma Guijarro. “Hem d’oferir espais de seguretat on puguin rebre visites de 
familiars si ho volen i se sentin tranquil·les, llocs on es puguin involucrar en activitats i 
preses de decisions del barri i que formin part dels grups de suport”, apunta Guijarro.  
 
“M’adono que en cinc anys he perdut tot el que tenia. He treballat a la presó per mantenir-
me i tenir una mica de diners i el finiquito que m’han donat és de 200€. Què faig jo amb això 
ara que tindré la llibertat? Ara tinc menys d’un mes per buscar-me la vida després d’estar 
tancada 5 anys”, relata. Ho diu amb una veu aparentment forta i decidida a fer front al que 
sigui que vingui. Perquè ella ha construït xarxa i assegura no caure davant les adversitats.  
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“Les dones a presó necessiten resetejar-se, començar de zero i que les presons no es 
converteixin en una fossa, com el Mediterrani. Els professionals s’haurien de comprometre a 
oferir-nos oportunitats a totes”, conclou. 
 

 
La Sofia penja la bandera LGTBIQ+ interseccional © Claudia Frontino 

 
Nova vida i reptes per endavant 
 
Sona el telèfon. Algú de l’oficina bancària. Sona de nou el telèfon. El senyor del SEPE. 
Tràmits amunt i tràmits avall per deixar-ho tot lligat per poder cobrar el subsidi per a 
persones que surten de la presó. Després de deixar Llar Betània, la Sofia ha trobat 
allotjament en un pis d’ACATHI, l’associació per a persones refugiades i demandants d’asil 
LGTBI. De moment s’hi queda fins passat l’estiu i ja comença a maquinar què fer amb tant 
de temps lliure. Està pensant en tornar a treballar i fins i tot muntar una empresa dins del 
sector del porno amb webcam. “Jo el que vull és treballar i tenir una vida digna. Si per tirar 
endavant m’he de tornar a prostituir ho faré”, diu convençuda.  
 
“Les dones quan sortim de la presó volem ser tractades com a éssers humans i tenir 
oportunitats de feina i habitatge com tothom”, comenta amb certa fatiga. Des que ha sortit 
s’està trobant amb persones que la jutgen per la seva trajectòria vital. “Estic cansada 
d’estigmes i etiquetes, quan dius que has sortit de la presó tothom et mira i et jutja. Ara ja si 
que ho tinc tot: sóc dona migrada, trans, negra i ara també exconvicta”, diu amb una barreja 
d’indignació i ironia.  
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La Beatriz agafa la mà de la dona que cuida a les tardes © Claudia Frontino 

 
 

“No venim dels nostres països amb el somni de netejar, cuidar o 
estar tancades les 24h” - BEATRIZ I DAYBELIN 
 
Missatge de WhatsApp. “Disculpa, ens podem veure a les 13.30h? Estic amb una 
companya i no la vull deixar sola. Moltes gràcies”. La Beatriz puja ràpid les escales del 
metro de Verdaguer i truca. Ens hem confós de sortida i cadascuna està en una diferent. 
Quan ens trobem, explica que ha fet tard perquè una de les noies de l’Asociación de 
Mujeres Migrantes Diversas tenia hora amb el psicòleg i li volia donar suport. “És molt comú 
que ens fem costat entre nosaltres, ens ajudem molt”, diu orgullosa. L’associació la van 
crear cinc “paisanas” hondurenyes que treballaven com a internes de la llar i les cures per 
ajudar-se entre elles, “evitar estafes” i compartir informació sobre l’homologació d’estudis, 
l’empadronament i els cursos de català, explica l’actual coordinadora, Daybelin Juares. 
  
La Beatriz va arribar l’any 2011 d’Hondures, un país amb alts índex de violència, fugint de 
pandillas i en la recerca d’unes condicions de vida millors per a ella i la seva família que 
deixava allà. En el seu primer mes a Barcelona va dormir en nombroses ocasions a 
l’església de Sarrià per no estar al carrer. Posteriorment ha treballat per a famílies com a 
cuidadora i actualment és una de les 600 dones que formen l’associació i també una de 
moltes que ha patit vexacions i vulneracions dels seus drets per estar en situació 
administrativa irregular i treballar com a interna en una casa. “Molta gent s’aprofita de la 
nostra situació. Quan vaig arribar no sabia que era tan important empadronar-se, ningú 
m’ho va explicar. Molts patrons no volen empadronar a la noies que treballen per a ells 
perquè així les tenen sotmeses”, assegura la Beatriz. Actualment ja no treballa d’interna a la 
llar i a la primavera va passar l’examen per aconseguir la nacionalitat espanyola. “M’ha anat 



Sensellarisme Femení, històries de supervivència - Claudia Frontino - 36 

molt bé, sóc apta! Gràcies a Déu que ho he aconseguit i ara toca seguir endavant i estic 
més tranquil·la” deia clarament alleugida en una nota de veu.  
 

 
La Beatriz una de les tardes que surt a passejar amb la dona que cuida © Claudia Frontino 

 
 

“Les dones que treballem a les cures estem amb un peu al carrer sempre” 
  
“Quan et dediques a les cures i vius a la casa de la família per la qual treballes estàs en una 
posició doblement vulnerable perquè la teva feina i la casa van lligades”, argumenta Juares. 
Moltes de les dones que es dediquen a cuidar familiars d’altres ho fan en qualitat d’internes, 
el que vol dir que viuen i treballen al mateix lloc i tenen un o dos dies lliures a la setmana. 
Aquestes 24 o 48 hores les passen en habitacions rellogades o cases de familiars i amics. 
En el primer dels casos, pagant fins a 200€ per només tres o quatre dies al mes. En el 
segon, sentint-se una càrrega, rotant de sofà en sofà i acceptant, en ocasions, situacions 
d’abusos a canvi de no quedar al ras. “Les dones que treballem a les cures estem amb un 
peu al carrer sempre, perquè si ens quedem sense feina ens quedem sense casa. Tenim 
companyes que, en perdre la feina, han hagut d’anar a dormir sota un pont”, narra Juares. 
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La Daybelin és integradora social i també lluita pels drets de les treballadores de la llar i les cures © Claudia Frontino 

 
“Vaig trigar 4 anys en aconseguir que em fessin els papers a una casa on treballava. Llavors 
em van dir que m’havia de pagar jo la seguretat social. Però és que sense papers no tens 
opcions a res”, lamenta la Beatriz.  Segons dades del 2017 de CCOO, el 23,8% de les 
dones estrangeres a Catalunya es dediquen a les feines de la llar i les cures. Juares 
remarca, però, que aquesta xifra respon només a les dones que tenen contracte i que en 
realitat podria ser molt més alta. De fet, d’acord amb dades de l’Ajuntament de Barcelona, 
de les 52.000 treballadores de la llar comptabilitzades a la ciutat durant el 2020, el 30% no 
tenia contracte de feina. “Tenim un règim especial i paguem la nostra seguretat social, però 
no tenim dret a Fogasa ni baixa per maternitat, per exemple”, denuncia Juares. En aquest 
sentit, el passat 30 de març, el mateix sindicat reclamava la ratificació immediata del 
Conveni 189 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) per part de l’Estat per “garantir 
l’equiparació de drets per a les treballadores de la llar i les cures”. Una petició per fer front a 
una situació actual que, segons CCOO, “margina, subprotegeix i discrimina les 
treballadores” excloent-les de la prestacions i drets que comentava Juares. Són moltes 
organitzacions pels drets laborals les que venen demanant aquesta mesura, sobretot 
després que el govern espanyol l’anunciés com una de les grans fites a complir durant el 
mandat. 
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La Daybelin l’any 2016 (esquerra) amb un vestit que li va regalar i robar posteriorment la família per la qual treballava. 

A la dreta, la Daybelin el 2021 © Claudia Frontino 
  
 
“En la nostra feina de les cures es manté el país. Perquè si tu ets autòcton i estàs fora de 
casa tot el dia necessites a algú que cuidi dels teus fills, o els teus pares”, assegura Juares. 
“L'estat de benestar no està preparat per a aquestes situacions, per això existeix la maleïda 
llei d'estrangeria, perquè ens explotin a nosaltres i ens veiem obligades a fer aquest tipus de 
feines”, continua. “Nosaltres no venim dels nostres països d’origen amb el somni de netejar, 
cuidar o estar tancades les 24h. Algunes tenim carreres de matemàtiques, som comptables, 
som dentistes…”, puntualitza Juares. 

“Una de les treballadores va ser violada a la casa on treballava i no tenia diners per 
deixar la feina i llogar una habitació” 

Més enllà de les vulneracions dels drets laborals, que no són poques, les dones que 
treballen com internes a la llar i les cures també estan exposades a abusos i humiliacions a 
les cases on treballen. Juares recorda com una dona, abans d’entrar a formar part de 
l’associació, va explicar que l’havien violat a la casa on treballava. “No tenia diners per a 
deixar la casa i llogar una habitació. Va estar convivint amb la persona que l'havia agredit 
sexualment i no va poder dir el que li havia passat i denunciar-ho per por de que la fessin 
fora o no la creguessin. Quan va poder estalviar va marxar sense denunciar. Quan ens ho 
va explicar la vaig abraçar”, relata.  Davant de casos així des de l’Asociación Mujeres 
Migrantes Diversas busquen ajuda en el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) i 
altres recursos, però Juares lamenta no tenir “cap altra ajuda psicològica” més enllà d’elles 
mateixes, la seva xarxa. “Sovint ens enviem missatges de WhatsApp de bon matí per donar-
nos suport i animar-nos entre nosaltres”, explica. 
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La Beatriz ensenya un dels grups de Whatsapp de la ‘aso’ en què s’envien ofertes de feina © Claudia Frontino 

 
 

El cas que comenta Juares no és anecdòtic. Les dones, treballin del que treballin i vinguin 
d’on vinguin, han pogut viure o viuen violència física, psicològica, sexual, econòmica i altres 
manifestacions en contra de la seva integritat o llibertat en gairebé qualsevol situació. Les 
violències patides en l’àmbit de la parella, de la família, en l’entorn laboral o social i 
comunitari al llarg de les seves vides marquen el present d’aquestes dones condicionant-ne 
el futur posteriorment. L’any 2020, el 65% de les dones que va atendre Assís havien patit 
violència masclista; el 31% violència sexual, i el 98% agressions físiques o psicològiques al 
llarg de la seva vida. Durant el 2020, al centre Residencial de Inclusió La Llavor, el 49% de 
dones van manifestar haver patit algun tipus de violència i, com diu la seva directora, Charo 
Sillero, “és un percentatge que podria ser més alt si descobríssim situacions que per a elles 
encara no són considerades greus”.  
  
Supervivents de violència masclista 
  
Al barri del Raval hi ha un espai per a que les dones que pateixen o han patit violències 
puguin trobar suport i comunitat. Metzineres és aquest entorn d’aixopluc i atenen entre 30 i 
40 dones i persones de gènere fluid al dia. Una gran part d’elles ha patit violència durant la 
infància o per part de les parelles, i fins i tot de desconeguts. Segons calcula la seva 
directora, Aura Roig, de les més de 300 usuàries anuals, un 30% ha passat per presó, un 
20% són treballadores sexuals i el 50% dorm al carrer però el 80% no té una llar segura. 
Dormen en tendes de campanya, a casa d’algú a canvi de sexe o amb la parella agressora, 
tot de situacions que les posen en risc constant de seguir patint encara més violències. 

  
A Nou Barris fa més de cinc anys que existeix Lola No Estás Sola, una entitat que dóna 
suport a dones del barri que ho necessiten. “Les dones que acompanyem es troben en 
diferents situacions de sensellar: n’hi ha que no tenen feina, d’altres que viuen en 
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habitacions rellogades i que necessiten aliments o productes d’higiene, moltes dormen en 
albergs i venen a dutxar-se i posar una rentadora”, relata la seva coordinadora Clara Naya.  
 

 
Dues dones es pinten les ungles i comparteixen una estona al Lokal de Lola No Estás Sola © Claudia Frontino 

 
 
A l’entrada del local s’hi llegeix un cartell que diu “Lolos No”, amb la imatge d’un pingüí 
tatxat. La presència d’homes està vetada i només hi pot entrar un si l’assemblea hi està 
d’acord. És un espai segur on elles saben que poden trobar una estona de calma, suport i 
comunitat lluny de figures masculines. Algunes d’elles s’avenen a parlar de les seves vides 
quan apareix un mitjà de comunicació, molt presents en els darrers mesos, i la violència 
masclista travessa la gran majoria de les històries que expliquen. 
  
Laura Guijarro, antropòloga experta en sensellarisme, assegura que hi ha països en què 
quan una dona denuncia maltractament automàticament se la considera sensellar. “Si a 
Espanya se les considerés en situació de sensellar se’ls donaria més recursos i es 
visibilitzaria encara més aquesta problemàtica”, afirma.  
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La Julia dins del Centre Obert d’Arrels Fundació, al Raval © Claudia Frontino 

 
 
“Hi ha homes que t’ajuden només a canvi de sexe” - JULIA 
  
“Quan vius al carrer, i més sent una dona, estàs exposada a tot. Jo dormia en grup per estar 
més protegida, perquè cada vegada hi ha més gent dolenta”, recorda l’Anna Maria. En la 
mateixa línia, la Julia assegura que sent dona “tens més números de ser violada, pegada i 
insultada”. Arribada del Perú fa més de 5 anys, la Julia va dormir durant molt de temps al 
Maremagnum fins que va trobar un traster pel qual paga 30€ al mes. “Abans sempre dormia 
en grup al carrer per sentir-me més segura”, relata i assegura que ara, com que té 
problemes de convivència amb persones que també volen dormir al traster amb ella, a 
vegades se’n va a l’aeroport a dormir. “Veig noies molt joves i guapes dormint allà. Conec 
una que dorm al lavabo dels taxistes”. 
 
S’abaixa la mascareta i fa un glop a la camamilla que ha demanat en got de plàstic. “Mira, jo 
et diré la veritat. Quan demanes favors a amics per a intentar sortir d'aquesta situació 
només et diuen que sí si és a canvi de sexe”, reconeix la Julia una mica accelerada. No li 
tremola la veu, és més aviat que ha agafat embranzida sincerant-se i vol explicar la seva 
experiència per “ajudar altres dones”, diu. Com ella, són moltes les dones que suporten 
situacions límit per evitar acabar al carrer i posen en pràctica estratègies diferents a les dels 
homes. 
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La Julia davant del traster on dorm i guarda les seves pertinences © Claudia Frontino 

 
 

“Les dones posen en marxa altres mecanismes per no acabar al carrer” 
  
“Estem parlant de violència directa, d’abús, de manca de drets laborals, d’escletxa salarial, 
en definitiva, de patriarcat”, assegura Charo Sillero, directora de La Llavor. Situacions que, 
comparades amb les característiques de sensellarisme masculí denoten que el procés és 
diferent. Per contextualitzar una mica, les dades de l’estudi “La situació de desigualtat 
salarial a Catalunya entre homes i dones", de l'Observatori del Treball i Model Productiu del 
Departament de Treball actualitzat el febrer de 2021, indiquen que les dones a Catalunya 
cobren a l'any 6.350 euros menys que els homes. En concret, el salari mitjà de les dones a 
Barcelona l’any 2018 era de 27.203 euros, situant-se un 21,2% per sota al dels homes 
(34.534 euros), segons un informe del Departament d’Anàlisi Oficina Municipal de Dades 
publicat el febrer de 2020.  
 
“Les dones tenen més habilitats per sostenir situacions de pobresa i posen en marxa altres 
mecanismes per no acabar al ras”, adverteix Sillero. Segons Sales i Guijarro, les dones 
mantenen vincles socials més sòlids amb l’àmbit familiar i les amistats pels rols de gènere 
històricament assignats. Això les col·loca en “situacions d’explotació i precarietat” i les 
empeny a viure en pisos sobreocupats sense contracte, habitacions de relloguer o cases de 
coneguts. 
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 Consignes del Centre Obert d’Arrels Fundació, al Raval, on cada persona pot deixar-hi una bossa © Claudia Frontino 

 
 

“El que passen les dones abans d’arribar a carrer és molt dur, aguanten situacions d’abusos 
i violència que es normalitzen per necessitat fins al punt que algunes diuen “prefereixo que 
em violi un home enlloc de vint””, assegura Roig. “Hem normalitzat que les dones es vegin 
abocades a tenir relacions sexuals forçades a canvi d’un sostre, que pateixin violència 
sexual de tot tipus, que se les exploti laboralment… aquesta és la realitat de moltes dones 
que sostenen relacions tòxiques per no acabar al carrer o suportar violències perquè ja està 
al carrer. Mentre no puguem oferir alternatives i situacions haurem d’acceptar que això està 
passant”, es lamenta Elena Sala. “Les dones quan arriben a serveis socials ho fan en pitjors 
condicions que els homes, perquè han aguantat molt i quan piquen a la porta a vegades ja 
és tard per actuar”, assegura Laura Guijarro, fent referència per exemple a casos 
d’imminent desnonament o pèrdua de custòdia dels fills. 
 
“Quan apareix una dona hem d’actuar ràpid perquè si no ho fem se’ns moren. I tot i així, a 
vegades també es moren fins i tot quan actuem ràpid”, adverteix Laia Vila, responsable de 
la Llar Pere Barnés d’Arrels Fundació. L’entitat treballa des de 1987 per atendre persones 
en situació de sensellarisme per a la seva autonomia i, tot i no estar especialitzats en 
l’atenció a dones, la realitat és que n’atenen cada vegada més i més joves. “Cal explicar que 
a Barcelona moren dones violades a carrer, d’això se’n parla poc”, lamenta Vila.  
 
“Jo el que vull és una habitació amb lavabo, atenció psicològica i una petita paga” 
 
“A mi el que m’agradaria és poder tenir alguna ajuda per sobreviure ja que no puc treballar, 
una habitació i un lavabo on poder-me rentar i també que em visiti un psicòleg”, demana la 
Julia. Peticions que responen a satisfer necessitats bàsiques però que per a ella són ara 
mateix un impossible. “Des del confinament hem notat que les dones necessiten més 
atenció psicològica”, assegura Naya. I ho fa explicant que ja no només demanen poder-se 
dutxar al Lokal de Lola o menjar alguna cosa quan hi arriben, sinó que necessiten 
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“sosteniment psicològic” derivat de la pandèmia vigent. “Hem d’aconseguir que les dones 
tinguin aquesta ajuda psicològica i que es treballi des del seu apoderament. Si a nosaltres 
ens està removent viure en pandèmia imagina’t a elles”, adverteix Naya. 
 

 
La Julia passeja amunt i avall de La Rambla amb el seu carro © Claudia Frontino 

 
 
Dutxa al centre obert d’Arrels al barri del Raval. Dinar al menjador del Paral·lel. Volta pel 
carrer amb el carro recollint trastos. Dormir. Dutxa a Assís al Districte de Sarrià-Sant 
Gervasi. Dinar al menjador de Santa Anna al Gòtic. Volta pel carrer amb el carro recollint 
trastos. Dormir. La rutina de la Julia, que fa 4 anys que viu al carrer, es repeteix mentre 
resa, literalment, perquè no li passi res aquell dia i refusa anar a dormir a un alberg per les 
històries que li han explicat i pel seu estat de salut delicat. “No hi he anat mai, però no m’hi 
veig allà tancada pels meus problemes de salut mental, és que no estic gaire bé, saps?”, 
s’excusa. La Julia guarda el carro, agafa la tovallola que li han donat avui i les seves 
pertinences rebregades i marxa a dutxar-se. Comença un dia més per a ella. 
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La Juana al passadís de la Llar Núria Marcet, a La Llavor © Claudia Frontino 

 

“Vull treballar per sentir-me una persona normal” - JUANA 
  
Es despenja les claus del coll, en fica una al pany i obre la porta a la seva petita i blanca 
habitació. Li ha tocat la cambra que duu el nom de Clara Campoamor, situada a la part de 
mar de l’edifici. S’excusa per no haver fet gaire bé el llit i s’afanya a arreglar-ho. Ho té tot 
endreçat, diu que li agrada l’ordre. Valora molt tenir aquest espai d’intimitat i tranquil·litat per 
a ella sola. Com la Julia, la Juana va dormir durant molt de temps al Maremagnum perquè 
era un lloc cobert i on hi cabia molta gent. Ara sent que la vida li ha donat una nova 
oportunitat a La Llavor, on hi viu des de l’octubre de 2020, i s’està esforçant per no tornar al 
carrer. 

 
“Vull treballar per sentir-me una persona normal i amb una vida normal. Estic acostumada a 
treballar, a estar fent coses i ara la meva vida és molt avorrida”, diu la Juana de 55 anys i 
natural de Barakaldo. Actualment està fent cursets d'inserció laboral però no se sent gaire 
optimista perquè n’ha suspès un i creu que no ho aconseguirà. La Juana cobra la Renda 
Garantida de Ciutadania, paga que mantindrà si pot demostrar que està buscant feina. “Si 
estigués en el meu poder fer alguna cosa per canviar la situació de les dones que estan 
com jo els donaria feina i casa a totes. És el que necessitem per tenir una vida normal”, 
assegura. “Això de quedar-te al carrer li pot passar a qualsevol i cada vegada és més difícil 
sobreviure”, adverteix. 
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La Juana refà el seu llit a l’habitació de La Llavor © Claudia Frontino 

 
“Es pot arribar a la conclusió equivocada de que no hi ha dones en situació de pobresa, 
perquè estadísticament les que acaben a carrer es converteixen en un fenomen extrem i 
petit, però la pobresa està molt feminitzada”, assegura Albert Sales. “No hi ha tantes dones 
que acabin vivint al ras perquè tenen altres mecanismes per evitar-ho, però aquests no 
necessàriament són millors que estar al carrer”, alerta. En aquest sentit, Sales admet que el 
sensellarisme es veu com un fracàs de l’administració pública local però hauria d’escalar 
posicions en l’agenda catalana. “El sensellarisme de carrer sempre és un tema de debat al 
plenari municipal però mai al Parlament, i això que els municipis tenen eines per atendre 
però no per solucionar”, puntualitza.   
 
“Cap ciutat pot acabar amb el sensellarisme” 
 
“No estem acabant amb el sensellarisme, estem atenent persones sense llar”, continua 
Sales. “Cap ciutat pot acabar amb el sensellarisme, ni Barcelona ni Madrid, ni París, ni 
Berlín. Això s’ha de fer des de les polítiques públiques supramunicipal i estatals”, justifica. 
Laura Pérez, Regidora de feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, afegeix que 
des d’altres consistoris no s’està volent actuar per acabar amb el sensellarisme i s’està 
esquivant la situació perquè “la visibilització de la pobresa genera incomoditat”. A més, 
assegura que “no hi ha corresponsabilitat metropolitana”, fet que dificulta la coordinació 
entre municipis propers a Barcelona.  
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Matalàs a la part posterior del Port Vell © Claudia Frontino 

 
Un dels programes pels quals s’ha apostat a Barcelona en els darrers anys i que pren de 
model el que s’ha fet a ciutats com Madrid o països com Finlàndia és el Housing First. 
Aquesta iniciativa ofereix habitatge a persones en situació de sensellarisme cronificada 
perquè puguin treballar després la salut mental, les addiccions o la projecció laboral. Però 
primer garantir l’habitatge, un sostre i tranquil·litat. “La recuperació del vincle des de 
l’autonomia és molt bonic, el Housing First és un programa d’èxit tot i no haver crescut tant 
com ens agradaria. És evident que la recuperació és més ràpida quan tens una llar, es pot 
treballar millor l’autoestima i convidar la familia que et visiti”, explica Pérez. La regidora 
afegeix que es tracta d’un programa “molt costós” i apunta que si hi hagués millors 
polítiques supramunicipals en matèria d’habitatge “tot seria més fàcil”. 
 
“Està molt bé que hi hagi programes com el Housing First però no recull els problemes de 
les dones”, lamenta Guijarro. “Es parla molt del model de Finlàndia perquè es diu que han 
acabat amb el sensellarisme gràcies al Housing First, però el que han fet és oferir parc 
d’habitatge i treballar molt la prevenció”, continua. 
 
 
“Cal pensar en la prevenció perquè a vegades pot ser massa tard”  
 
Precisament la prevenció és un dels punts febles, segons Pérez, de la mesura de govern 
per la prevenció del sensellarisme femení de l’Ajuntament fins ara. “Durant la pandèmia ens 
hem centrat més en l’atenció que en la prevenció perquè no ens ha quedat una altra. De fet, 
hem avançat molt en atenció i hem repensat nous equipaments arran de la pandèmia i la 
prevenció ha quedat més relegada i és la part que volem impulsar ara. Tot i que quan 
parlem de prevenció, l’Ajuntament de Barcelona és l’actor que té menys eines per fer una 
aposta estructural que eviti que dones arribin situacions de sensellarisme”. Pérez, així 
mateix, afegeix que les polítiques de prevenció també passen per “regular els lloguers i 
apostar pel parc públic d’habitatge de lloguer”.  
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En relació al que comenta Pérez, Guijarro vaticina que els resultats de la prevenció es 
veuran a llarg termini. “Sempre estem amb solucions emergencialistes. Cal oferir solucions 
davant emergències perquè no pots descuidar les persones que ja estan en una situació de 
carrer o extrema, però no cal oblidar la prevenció. Les dones quan arriben a serveis socials 
arriben amb pitjors condicions que els homes, perquè han aguantat molt i quan piquen a la 
porta a vegades ja és tard per actuar”, adverteix.  
 

 
La Juana somriu a l’entrada de l’edifici de La Llavor © Claudia Frontino 

 
Sales, en referència també a la prevenció però més centrat en l’itinerari vital de les dones, fa 
èmfasi en que la protecció social actualment és “cosa de la seguretat social” i tal com està 
dissenyada en aquest país està vinculada a les cotitzacions a través del treball. “Si no estàs 
al món laboral de forma estable tens molts problemes per estar protegida i això afecta molt 
més a dones”, explica. Pérez s’hi afegeix afirmant que cal veure veure a on s’està 
concentrant la precarietat perquè “hi ha una bretxa de pensions del 35% on les dones sovint 
es queden sense reconeixement de la seva feina productiva i reproductiva al llarg de la vida 
i arriben a un moment en què no es poden pagar un lloguer, i noies joves sense oportunitats 
que els costa enlairar-se en l’àmbit laboral”. 
 
“No sento ni vergonya ni culpa, perquè estic lluitant per sortir-me’n” 
 
Ha canviat la placa de Clara Campoamor per la de Rosalind Franklin. Ha passat d’estar en 
una de les habitacions a viure a la llar Núria Marcet, també dins del Centre Residencial 
d'Inclusió (CRI) La Llavor. Comparteix pis amb 5 dones més i assegura que la convivència 
és tranquila i bona. “Passem la major part del temps cadascuna a la seva habitació, sortim a 
la terrassa a fumar de tant en tant i mirem moltes pel·lícules. Ens agraden les que 
s’emboliquen però acaben bé”, diu rient. Sobre el seu futur, la Juana se segueix mostrant 
bastant escèptica. Té esperances de sortir de La Llavor abans que acabi l’any gràcies a un 
dels cursos que farà i espera que li donin feina per poder llogar una habitació.  
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Amb molt d’esforç i no gaire confiança en si mateixa, la Juana vol refer un projecte vital lluny 
de l’alcoholisme, els intents de suïcidi, la ferralla i intentant recuperar la relació amb la seva 
filla. “Estic preocupada pel futur perquè no sé com m’aniran les coses però tinc clar que no 
vull tornar a carrer, espero aconseguir-ho”, desitja en veu alta. “Sento impotència perquè el 
procés és lent, però no sento ni vergonya ni culpa, perquè estic lluitant per sortir d’aquesta 
situació i és una cosa que li pot passar a qualsevol”, recorda.  
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Agraïments 
 
A les 10 dones que protagonitzen el reportatge: la Carmen, la Sonia, la Nora, l’Ana 
Maria, la Sofia, l’Anna Maria, la Beatriz, la Daybelin, la Julia i la Juana. El meu 
agraïment a elles per obrir-se a parlar i denunciar, perquè sense els seus testimonis 
aquesta recerca no hagués estat possible ni hagués tingut sentit.   
 
A les entitats i professionals que treballen per acompanyar i ajudar les dones en situació 
de sensellarisme. Han participat directa o indirectament: Lola No Estás Sola, Amics del 
Moviment Quart Món, Càritas, Arrels Fundació, La Llavor, ASSÍS, Casal dels Infants, 
Mujeres Migrantes Diversas, Sindicat per l’Habitatge de Gràcia, Metzineres, ACATHI, 
XAPSLL, Heura, Albert Sales i Laura Guijarro. 
 
A l’Helena López Vallejo i l’Andreu Merino Vives pels consells, els contactes, les 
correccions i la paciència d’haver-s’ho llegit tot diverses vegades en aquests mesos.  
 
A la Silvia Omedes de Photographic Social Vision per l’edició fotogràfica.  
 
A l’Ajuntament de Barcelona, per l’oportunitat. 
 
A totes les dones. 
  



Sensellarisme Femení, històries de supervivència - Claudia Frontino - 52 

 
 

 
 

SENSELLARISME FEMENÍ, 
HISTÒRIES DE 

SUPERVIVÈNCIA 
Claudia Frontino Gutiérrez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premi Promoció de la investigació periodística en l’àmbit del benestar social a 
Barcelona - Montserrat Roig 2019 

 
 
 

Memòria setembre 2021 


