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Abstract 

 

El present treball posa de manifest la invisibilitat que pateixen les dones en situació de 

sense llar amb l’objectiu de mostrar que el sensellarisme femení i el sensellarisme 

masculí són fenòmens diferents, amb diferents característiques i per tant s’han d’abordar 

de manera diferent. A partir d’entrevistes i una recerca bibliogràfica  s’ha arribat a la 

conclusió que, efectivament, hi ha  diferencia entre aquests fenòmens i s’ha intentat 

entendre la invisibilitat que pateixen les dones en aquesta situació davant la dominació 

masculina tenint en compte que una persona sense llar no és només aquella que dorm al 

carrer, sinó que, basant-nos en la categoria ETHOS (European Typology of 

Homelessness and Housing Exclusion), hi ha moltes més persones que formen aquest 

col·lectiu. Hem de destacar que una part important d’aquest grup està format  

principalment per dones  que viuen sota un sostre  però en una situació d’exclusió i sense 

una llar estable i segura. En ser un fenomen que no sempre és manifesta als carrers, sinó 

molts cops de portes endins, hi ha dificultat a l’hora d’aconseguir dades i poder fer 

estudis. Aquest treball posa en relleu la necessitat de fer més investigacions sobre el tema 

i expressa la importància que té aquest fenomen per poder abordar l’exclusió residencial.  

The present work presents the invisibility that suffer the women in a homeless situation 

with the aim to show that female homelessness  and male homelessness are different 

phenomenons, with distinct characteristics and, therefore, have to be approached in 

diferent ways. From interviews and  bibliographic  enquiry I have reached the conclusion 

that there is, indeed, a difference between these phenomenons; I have noticed the 

invisibility that the women in this situation suffer  in front of the masculine dominance, 

taking into account that a homeless person  is not only the one that sleeps in the street, 

but that, according to the cathegory ETHOS (European Typology of Homelessness and 

Housing Exclusion), there are a lot more persons that form this community. We must 

highlight that a part of this community consists predominately of women that live under 

a ceiling  but in a situation of exclusion and without a stable and safe home. As it is a 

phenomenon  that is not always self-evident in the streets, since most of the cases are 

found indoors, it is difficult to gather data and make surveys. This work emphasizes the 

necessity to make more inquests on the issue and stresses the importance that this 

phenomenon has in order to be able to understand the topic of home exclusion. 
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1. Introducció 
 

Vivim en una societat on hi ha presents uns valors neoliberals lligats a la ideologia 

dominant. Això es projecta en molts pensaments i actituds, però quan es manifesta de 

manera radical és davant del fenomen social del sensellarisme. S’ha arribat a un punt on 

aquesta gent ja no se’ls considera ni d’una classe social, formen part d’una underclass 

invisible per a la societat. No sorprèn veure una persona dormint o demanant diners al 

carrer, de fet s’ha tornat quotidià. Els carrers estan fets, certament per estar-hi, però d’una 

manera transitòria; entesos com un espai perquè anem d’un lloc a un altre: de casa a la 

feina, de la feina a la universitat, del bar a casa..., però no un lloc per instal·lar-s’hi. Està 

mal vist, i en alguns casos això també està projectat en la llei: No es pot asseure d’una 

determinada manera a un banc públic, no es pot beure al carrer, i de fet a molts llocs és 

il·legal dormir al carrer. Les persones en situació de sense llar han passat a ser vistes com 

a problemàtiques, vagues, alcohòliques o drogoaddictes. Una societat on inclús les 

persones empàtiques no volen donar diners a les persones en situació de sense llar, 

prefereixen donar-los menjar. Partim de la lògica hegemònica de que les persones en 

situació de pobresa  malgasten els diners o s’ho gasten en addiccions. El pensament 

neoliberal ens porta a pensar que les persones si estan al carrer és perquè no es valen per 

si soles, i la resta de ciutadans sabem millor que ells el que necessiten, perquè d’alguna 

manera acabem culpant a l’individu per vagància o addicció, considerant-lo responsable 

individualment de la seva situació i de la mateixa manera acabem invisibilitzant el 

problema estructural. Aquests tòpics respecte a aquest col·lectiu són molt presents i els 

tenim arrelats, en part també perquè aquest col·lectiu no té l’oportunitat ni els recursos de 

rebatre aquests pensaments i arguments. Els acadèmics i els columnistes de diaris poden 

dir el que volen, que el col·lectiu no s’adonarà i menys encara tindrà l’oportunitat de 

rebatre-ho. A diferència d’altres col·lectius oprimits com els negres o les dones que, per 

sort, tenen recursos i oportunitats per posar en qüestió els tòpics que perpetuen aquesta 

opressió.  

La ciutat de Barcelona, com quasi totes les grans ciutats europees, acumula 20 anys 

d’augment progressiu de recursos enfocats  a l’atenció de persones sense llar. El disseny 

d'aquestes polítiques xoca amb la falta d'anàlisi de l'evidència empírica existent sobre les 

característiques i vivències de les persones en aquesta situació. Les dades disponibles en 

l'actualitat sobre exclusió residencial són encara molt descriptives i es limiten a l'evolució 
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del nombre de persones afectades que viuen al carrer i en les seves característiques 

sociodemogràfiques recollides pels equips del Servei d'Inserció Social al medi Obert o 

pels recomptes de ciutadans voluntaris efectuats en 2008, 2011, 2016, 2017 i 2018 (D'Inés 

et al., 2017; Sales et al., 2015). Els estudis són escassos, hi ha poca anàlisi en profunditat 

i estan fragmentats. El fet que l'atenció social a les persones sense llar sigui competència 

municipal i la inexistència d'un pla d'actuació a escala estatal té com a conseqüència que 

la sistematització de la informació depengui en gran manera de la voluntat política de les 

administracions locals, que estan molt limitades. L'única institució que genera dades 

quantitatives a escala supramunicipal és l'Institut Nacional d'Estadística (INE) a través de 

dues eines: l'Enquesta a Persones Sense Llar i l'Enquesta sobre Centres i Serveis d'Atenció 

a Persones Sense Llar. Aquestes dades van dirigides únicament a les persones ateses en 

centres i equipaments especialitzats a prestar serveis a persones sense sostre, sense tenir 

en compte situacions d’habitatge insegur, habitatge massificat o altres persones en 

situació de sensellarisme que no accedeixen als serveis a persones sense sostre, que 

majoritàriament són les dones. 

Hi ha informes que intenten anar més enllà de la reducció del fenomen a la seva expressió 

als carrers i intentant quantificar l'abast de les situacions recollides en les categories 

ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion). Aquests 

informes que han aportant dades sobre diferents dimensions del sensellarisme han estat 

per part de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar).  

També ajuden a entendre les diferents realitats d’aquests fenòmens informes com 

l’informe ¿Quién duerme en la calle en Barcelona? (Sales, 2019).1 

 

 

 

 
1 Sales, A (2019). Qui dorm al carrer a Barcelona. Característiques de la població sense sostre de la 

ciutat segons les dades dels equips municipals d’intervenció social a l’espai públic. IERMB. 

Ajuntament de Barcelona. 
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2. Marc teòric 

2.1. Que és el sensellarisme? 

La primera qüestió que s’ha d’aclarir és què entenem per una persona en situació de 

sensellarisme. És important remarcar que el sensellarisme és una situació en la qual es 

troba una persona i no una característica inherent arrelada a la persona, és a dir que fa 

referència al “estar” i no al “ser”. A priori semblaria que hauríem d’incloure només a les 

persones que  que dormen al carrer, però aquesta és una definició molt poc acurada i 

representativa d’aquest col·lectiu. Ja que en realitat això és la punta de l’iceberg. El 

sensellarisme és pot projectar també de portes endins: viure en un pis sobreocupat, residir 

de forma temporal en un refugi per a dones o passar les nits a un pis a canvi de favors 

sexuals són també situacions de sensellarisme. Ho és perquè la persona no disposa d’un 

habitatge digne, adequat i estable.  

Per a poder entendre millor de qui parlarem, es crea la categoria ETHOS (European 

Typology of Homelessness and Housing Exclusion), a proposta de la Federació Europea 

d’Organitzacions Nacionals que treballen amb Persones Sense llar (FEANTSA), on es 

classifiquen les persones sense llar segons la seva situació residencial. 

Categoria ETHOS: 

1. SENSE SOSTRE - En un espai públic (sense domicili). 

2. SENSE SOSTRE - Estada en alberg o centre CPA de 8h (forçat/a a passar la resta 

del dia 

en un espai públic). És a dir, passar les nits “en albergs o allotjaments de baixa 

qualitat” que, per exemple, no ofereixen intimitat ni privacitat a la persona. 

3. SENSE HABITATGE - Estada en alberg o centre CPA 24h per a persones sense 

llar (allotjaments temporals). De manera que  viuen en un recurs residencial per a 

persones sense llar o en allotjaments amb suport social durant un període de temps 

inferior a un any. 

4. SENSE HABITATGE - Viure de forma temporal en un refugi per a dones després 

d’haver patit una situació de violència domèstica. L’estada és inferior a un any. 

5. SENSE HABITATGE - Dormir en centres d’acollida o en allotjaments de curta 

durada per a persones immigrants i demandants d’asil. 

6. SENSE HABITATGE - En institucions: presons, centres d'atenció sanitària, 

hospitals sense tenir on anar, etc. 
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7. SENSE HABITATGE - En allotjaments de suport sostingut per a persones sense 

llar (pis d'una institució...).  

8. HABITATGE INSEGUR - En un habitatge sense títol legal (viure temporalment 

amb familiars o amics de manera involuntària, viure en un habitatge sense 

contracte de arrendament, pisos ocupats, etc.). 

9. HABITATGE INSEGUR - En un habitatge però amb notificació legal 

d'abandonament de l'habitatge i trobant-se en una situació de sense llar per no 

poder disposar d’un habitatge segur. 

10. HABITATGE INSEGUR - En un habitatge sota amenaça de violència per part 

d’alguna de les persones que conviuen en el mateix habitatge, com la parella o la 

família. 

11. HABITATGE INADEQUAT - En una estructura temporal o barraca. 

12. HABITATGE INADEQUAT - En un habitatge no apropiat segons la legislació 

estatal. 

13. HABITATGE INADEQUAT - En un habitatge massificat. 

Així doncs, aquesta categoria és la màxima mesura de precisió d’avui en dia per entendre 

de qui parlem quan ens referim al sensellarisme. Tot i tenir alguns punts febles com la no 

comptabilització de totes les persones afectades. 

 

2.2. Sensellarisme femení 

La integració de la perspectiva de gènere “ha d'entendre's com un mètode a través del 

qual s'evidencien les relacions entre tots dos gèneres, generalment desiguals, i com 

qualsevol acció afecta de manera diferent a homes i dones. No obstant això, en la pràctica 

–a vegades– semblés que introduir la perspectiva de gènere en les accions/recerques es 

redueix a atendre i cobrir les necessitats bàsiques específiques de les dones, a vegades 

tractades com un element aïllat, sense tenir en compte veritablement les relacions 

desiguals entre homes i dones”.2 

Identifiquem el sensellarisme com un fenomen majoritàriament masculí. Però la realitat 

és una altra. És important veure el paper de les dones dintre d’aquesta situació de 

vulnerabilitat. Les dones representen el 13% del conjunt de persones que viuen al carrer 

 
2 Alonso,B., Astray,A. (2013). ¿Y ellos qué? Opiniones y actitudes de los hombres ante la violencia de 

género. CEPAIM 
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a Barcelona, segons l'informe Qui dorm al carrer a Barcelona?; però en canvi, són 

majoria entre els usuaris d'ajudes de l'Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 

enfocades als allotjaments temporals en pensions i hotels. I, també, entre les persones 

ateses pel Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) i entre les que 

demanen un pis de protecció oficial. El 70% de les persones titulars d'ajudes per pagar 

pensions com allotjament d'emergència, són dones. També són un 60% de les sol·licitants 

d'Habitatge Socials en els trams d'ingressos més baixos. 

Les dones exprimeixen molt més les seves xarxes socials per evitar el perill que comporta 

per aquestes dormir al carrer. Varies investigacions3 mostren que les dones acudeixen a 

serveis socials a demanar ajuda només quan les xarxes socials de suport han fallat i no 

tenen cap més alternativa. Soporten  més situacions d'abusos, amenaces, infrahabitatge o 

violència dintre d’un habitatge per tal d’evitar quedar-se al carrer; però si hi arriben ho 

fan en una situació de deteriorament físic i emocional més greu que els homes. Segons 

l’estudi de camp de Sonia Panadero (professora de la Facultat de Sociologia a la 

Universidad Complutense de Madrid) ha  fet a la ciutat de Madrid4, les dones en situació 

de sense llar pateixen més successos vitals estressants que els homes en aquesta mateixa 

situació. Aquests successos vitals estressants es donen en tant a la infància/adolescència 

com al llarg de la vida, que porta en una situació de vulnerabilitat i pot desembocar 

l’exclusió residencial. Les conclusions d’aquesta recerca manifesten que les dones en 

aquesta situació presenten percentatges molt elevats d'experiències d'abús per part del seu 

cònjuge o parella, problemes de violència domèstica i hospitalitzacions psiquiàtriques. A 

més, en la línia dels resultats de Coates i McKenzie-Mohr (2010)5 les dades presentades 

mostren elevades prevalences d'abusos mentals, no exclusivament d'abusos físics. 

Al carrer se senten més vulnerables -"Tens por que et violin o es fiquin amb tu", explica 

la Gemma que ha viscut en caixers automàtics- i als espais que se'ls ofereixen per dormir, 

menjar i dutxar-se se senten en clara minoria i amb poca intimitat. Pateixen unes vivències 

 
3 Sales, A., Uribe, J., Marco, I., (2015). Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. 

Evolució i polítiques d’intervenció. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, XAPSLL 

Passaro, J. (2014). The unequal homeless: Men on the streets, women in their place. Routledge. 

Mayock, P., Parker, S., Sheridan, S. (2015). Women, Homelessness and Service Provision. Simon 

Communities in Ireland, Dublin. 
4 Panadero Herrero, Sonia (2016). SUCESOS VITALES ESTRESANTES EN MUJERES 

EN SITUACIÓN SIN HOGAR en Mujeres e investigación. Aportaciones interdisciplinares : VI 

Congreso Universitario Internacional Investigación y Género (2016), p 611-624. 
5 Coates, J. y McKenzie-Mohr, S (2010). Out of the frying pan, into the fire: Trauma in the lives of 

homeless youth prior to and during homelessness. Journal of Sociology & Social Welfare, 37 

(65). 
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a partir del sensellarisme que estan profundament invisibilitzades. Està fortament vinculat 

amb la violència masclista, des del fet de dormir al carrer, fins a dormir en un habitatge 

insegur on s’estableixen relacions de poder que acaben en situacions d’explotació laboral, 

sexual i relacions d’abús. Dones que es veuen obligades a “ocupar” el sofà de familiars, 

amics i coneguts i fins i tot que inicien o mantenen relacions tòxiques per tal de no acabar 

al carrer. L’evidència empírica6 ens demostra que les experiències d’abús, de violència 

intrafamiliar i de violència masclista són factors clau desencadenants de situacions de 

sensellarisme entre les dones. I aquest fenomen queda amagat de portes endins dels 

immobles en situacions d'infrahabitatge o d'habitatge insegur. La realitat queda molts 

cops amagada i pràcticament no disposem d’informació.  

En els països europeus que adopten les dades a partir de les categories ETHOS, la 

presència del sensellarisme femení es fa més visible, tot i que encara es poden trobar 

variacions en les definicions en les quals no totes les dones sense llar estan representades. 

Aquest fenomen no es classifica sempre com a tal en serveis de salut o exclusius a dones 

que han patit violència de gènere. De fet, una dona que s’ha vist amb l’obligació 

d’abandonar la seva casa per culpa de la violència exercida per la seva parella, és 

classificada com una dona en risc de violència i no com una dona sense llar, o aquelles 

que viuen en cases d’acollida per a dones maltractades no són definides com a persones 

sense llar tot i haver perdut l’espai de seguretat que proporciona un habitatge. 

 

Segons FEANTSA (2010): “While homelessness is often perceived as affecting mostly 

men, research has shown that the typical form of homelessness among women appears 

to be “hidden homelessness”. The majority of people sleeping rough are men, while 

women are more likely to try and find coping strategies to avoid ending up in the street, 

including staying at family and friends’ or enduring unacceptable situations of 

domestic violence.”7 

 
6 Quilgars, D., Pleace, N. (2010). Meeting the needs of households at risk of domestic violence in 

England: The role of accommodation and housing related support services. Communities and Local 

Government. 
7 “Si bé el sensellarisme és sovint percebut com que afecta principalment als homes, la recerca ha demostrat 

que la forma típica de sensellarisme entre les dones sembla ser “el sensellarisme ocult”. La majoria de les 

persones dormen al carrer són homes, mentre que les dones tenen més probabilitats d’intentar trobar 

estratègies d'afrontament per a evitar acabar al carrer, incloent la seva estada en cases d'amics i família o 

suportar situacions inacceptables de violència domèstica” (traducció pròpia) 
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Les dades recollides anualment dels centres i serveis per a persones sense llar a la ciutat 

de Barcelona manifesten com la proporció de dones sobre el total de persones que 

dormien al carrer el passat més de maig era d’un 13% (categoria 1: viure en un espai 

públic); la proporció de dones en els centres de primera acollida era de prop del 14% 

(categoria 2: pernoctar en un alberg i/o forçat a passar la resta del dia en un espai públic); 

la proporció de dones en centres residencials d’inclusió o centres integrals era del 26% 

(categoria 3: viure en albergs o centres per a persones sense llar de manera temporal); la 

proporció de dones en allotjaments per a persones sense llar amb temporalitat indefinida 

era del 24% (categoria 7: viure en un En allotjaments de suport sostingut per a persones 

sense llar); la proporció de dones en pensions pagades per serveis i entitats de la xarxa 

era del 23,5% (categoria 8: viure en un habitatge però amb notificació legal 

d'abandonament de l'habitatge i trobant-se en una situació de sense llar per no poder 

disposar d’un habitatge segur.). 

Taula 1 

 

Aquestes dades proporcionades per les entitats de la XAPSLL no inclouen el nombre de 

dones allotjades pels serveis d’atenció a dones que han patit violència masclista. Tampoc 

les dades dels serveis i entitats que ofereixen allotjament temporal a persones migrades i 
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a sol·licitants de protecció internacional. La òptica a l’hora d’agrupar aquests col·lectius 

es basa en un anàlisis parcial, on es projecta la tradicional consideració del arquetip on 

les persones sense llar són vistes com un col·lectiu homogeni amb característiques 

uniformes. La qüestió és que realment es tracta d’un grup heterogeni on les causes i les 

conseqüències de la seva situació actual és diferent, i amb necessitats molt diverses. 

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) manifesta que 3.218 persones va percebre 

ajuts en forma d’allotjament temporal en pensions i hotels del setembre de 2018 a l’agost 

del 2019. D’aquestes persones el 72% eren dones titulars de l’ajut i, en molts casos, n’eren 

beneficiàries juntament amb la resta de components del seu nucli familiar.  

El Servei d’Atenció a Immigrats, Emigrants i Refugiats (SAIER) va allotjar a 915 

persones diferents en el període que va de febrer de 2018 a desembre de 2019. Un 52,5% 

d’aquestes persones eren dones. Aquestes persones formaven part de 385 nuclis familiars. 

En un 64,4% dels casos l’ajut per l’allotjament el sol·licitava una dona. 

El Servei d’Atenció Recuperació i Acollida de dones víctimes de violència masclista va 

allotjar en pensions i hotels a 772 persones entre gener i setembre de 2019. D’aquestes, 

401 eren les titulars de l’ajuda i la resta infants i adolescents al seu càrrec. 

Les dades del Registre d’Habitatges amb Protecció Oficial de Barcelona (RHPO) mostren 

que les unitats de convivència inscrites al registre amb uns ingressos inferiors a 1,4 

vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), en un 60% dels casos els 

titulars de la sol·licitud són dones. 

Així doncs, les dades manifesten una clara sobrerepresentació femenina en els serveis i 

recursos derivats de polítiques preventives, és a dir enfocats a evitar la categoria 1 (viure 

en un espai públic) i la categoria 2 (pernoctar en un alberg i/o forçat a passar la resta del 

dia en un espai públic). 

Per altra banda, la invisibilitat que tenen les dones en aquesta situació porta a un disseny 

de les polítiques d’atenció a les persones sense llar que segueixen responent a les 

necessitats d’aquells que estan en una situació de sense sostre (categoria 1 i 2) i els homes 

en siguin els protagonistes, perpetuant així aquesta falta de visibilitat cap aquell 

sensellarisme femení que  es manifesta d’una manera diferent i portes endins. Sumant-li 

també el paper que tenen els mitjans de comunicació a l’hora d’invisibilitzar aquest 
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fenomen femení, a partir de la propagació d’estereotips, deformant la realitat d’alguns 

aspectes dels grups vulnerables. 

D’aquesta manera, les dades mostren una majoria masculina en els espais per a persones 

sense llar. Investigacions realitzades a varies ciutats d’Europa i els Estats Units 

evidencien que els equipaments d’atenció a persones sense llar no estan preparats per 

atendre a dones que han patit violència masclista i que experimenten algun tipus de 

trauma8. Com a conseqüència, les dones que es troben en aquesta situació presenten un 

risc més elevat de quedar atrapades dins del sistema9. En el conjunt dels equipaments de 

la XAPSLL, la proporció de dones mai ha arribat a superar el 30% de les persones 

usuàries. Per tant, aquest estudi també pretén entendre perquè es dóna aquest fet, per tal 

de poder contribuir a fer un acompanyament adequat a les persones en aquesta situació 

per part dels equipaments, incorporant una perspectiva de gènere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Mayock, P., Parker, S., Sheridan, S. (2015). Women, Homelessness and Service Provision. Simon 

Communities in Ireland, Dublin. 
9 Mayock, P., Sheridan, S. (2012). Women’s Journeys to Homelessness: Key Findings form a 

Biographical Study of Homeless Women in Ireland. Women and Homelessness in Ireland. Research 

paper 1. School of Social Work and Social Policy and Children’s Research Center. Trinity College, 

Dublin. 
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3. Justificació Metodologia 

 

Després de la revisió bibliogràfica per la construcció d’un marc teòric conceptual per 

analitzar el sensellarisme femení, es plantejarà la metodologia per tal de poder explicar 

les conclusions sobre si sensellarimisme femení i el masculí són el mateix fenomen. En 

un inici aquest treball anava enfocat exclusivament a sensellarisme femení, i perquè les 

dones en aquesta situació són una minoria en els equipaments, però en canvi són una 

majoria en els recursos i serveis de prevenció, és a dir per no acabar al carrer.  

A l’hora de portar endavant el treball, he pogut consultar amb professionals experts en 

exclusió residencial. En concret, he tingut l’oportunitat de parlar amb treballadores 

socials del Centre d’Acollida Assís de Barcelona i amb l’Albert Sales, politòleg i sociòleg 

expert en la temàtica. Coincideixen amb la importància que té aquest tema per al fenomen 

del sensellarisme, però destaquen la dificultat que pot existir en la part metodològica. Una 

dificultat que pot donar-se si les entrevistes estan fetes per part d’un home, i no una dona, 

que pot afectar el resultat. Les dones poden no sentir-se a gust a l’hora d’explicar les seves 

vivències personals, i pot provocar una alteració del discurs, creant així un biaix i afectant 

a les conclusions del treball. 

Davant d’aquesta situació, la primera opció va ser la idea de tenir el suport d’una segona 

persona, una dona que fes les entrevistes amb dones per mi i que m’ho transmetés  

després. Però aquest mètode implicava una possible distorsió involuntària per part 

d’aquesta persona que també pot esbiaixar les conclusions i la dependència d’una altra 

persona, que ho hauria de fer de forma voluntària, ja que no hi havia els suficients recursos 

per fer-ho d’altra forma. De manera que aquesta primera opció va ser descartada.  

Així doncs, davant d’aquests impediments, aquest treball de recerca farà una anàlisi del 

sensellarisme femení, però no d’una manera exclusiva ni especialment exhaustiva 

d’aquest tipus d’exclusió residencial. L’estudi es basarà en una anàlisis comparatiu del 

sensellarisme femení i sensellarisme masculí, per tal d’entendre si realment són dos 

fenòmens diferents, amb diferents característiques i necessitats.  Amb aquesta solució 

s’intentarà, per una banda, plantejar com reduir al màxim aquest possible biaix; i per altra 

banda, s’abordarà el sensellarisme masculí i com els rols de gènere afecten aquest a l’hora 

d’entendre les causes i les conseqüències d’aquesta situació. 



15 
 

El treball estudiarà totes aquelles persones que es consideren dintre del sensellarisme. No 

només aquelles que estan al carrer (categories 1 i 2), sinó també aquell sensellarisme que 

es manifesta de portes endins. Ja que molts cops no es considera com a tal i s’invisibilitza 

aquesta problemàtica, on les dones són les víctimes principals.  

Aquest Treball de Fi de Grau s’ha vist limitat a causa de la crisi del Covid-19 i les 

dificultats que ha comportat el context a l’hora de poder fer entrevistes i treball de camp. 

He hagut de fer menys entrevistes, tant a professionals com a persones en situació de 

sense llar. A més a més, es volia utilitzar un quart mètode que era a partir de l’observació 

participant. Una observació directa de grups d’homes i grups de dones en situació de 

sense llar com a tècnica de concentració sistemàtica i detinguda del desenvolupament de 

la realitat social, sense manipular-la ni modificar-la, sense cap intervenció directa de 

l’analista. Fet que permet que es segueixi el curs de l’acció natural10, tot i que sempre hi 

ha influència de l'observador sobre la realitat o acció observada.. Però per culpa del 

context excepcional arrel del covid-19, en el que es porta a terme aquest treball no es 

podrà fer. També es volia traspassar les observacions de l’entrevistador després de cada 

entrevista, fent referència al llenguatge corporal, reaccions de l’entrevistat en certes 

preguntes o impressions subjectives de l’analista. Però no s’ha pogut fer perquè les 

entrevistes no han estat fetes de manera presencial, sinó a partir de trucades telefòniques 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 HAMMERSLEY, M; ATKINSON, P. Ethnography: Principles in practice. London: Taylor & Francis, 

2007. 
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4. Hipòtesis  

 

A partir de la revisió bibliogràfica del marc teòric i el plantejament anterior sobre 

l’enfocament del treball, podem formular una sèrie d’hipòtesis al voltant de les possibles 

diferències entre el sensellarisme masculí i el femení. 

a) Polítiques d’atenció a persones en situació de sense llar 

En visibilitzar-se una cara del sensellarisme que està altament masculinitzada present als 

espais públics, les polítiques d’atenció a persones sense llar han definit una cartera de 

serveis i unes metodologies d’intervenció que s’adapten millor a necessitats vinculades a 

estils de vida tradicionalment masculins que a estils de vida femenins. 

“Els patrons de comportament de dones i homes quan viuen situacions d’exclusió 

residencial i la seva relació amb els recursos residencials d’emergència estan condicionats 

per un disseny androcèntric dels equipaments i pel fet que les dones es trobin en evident 

minoria”.11 “La sensació de por i de falta d’intimitat que ocasiona la manca de llar 

persisteix, de manera molt intensa, entre les dones que han de fer ús d’aquest tipus de 

recursos, afavorint la cronificació de les dones en situació de sense llar”.12 

b) Recursos/serveis socials preventius 

Les dones en aquesta situació acostumen a utilitzar més recursos/serveis socials 

preventius per evitar estar al carrer que els homes, ja que el carrer és molt més dur i estan 

molt més exposades que els homes. 

Al trobar-se en una situació de més risc, és mobilitzen més per tal d’evitar dormir al 

carrer. 

c) Xarxes socials i familiars 

Les dones espremen molts més les seves xarxes socials i familiar que els homes com a 

recurs per a no acabar dormint al carrer, ja que el carrer és molt més dur i estan molt més 

exposades que els homes. 

 
11 Pleace, N. (2016). Exclusion by Definition: The Under-representation of Women in European 
Homelessness Statistics. In Women’s Homelessness in Europe(pp. 105-126). Palgrave Macmillan UK. 
12 Sales, A., Guijarro, L., (2017). Dones sense llar: la invisibilització de l’exclusió residencial femenina. 

Revista Barcelona Societat, numero 21. 
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Les dones ultimen els seus recursos fins al final per tal de no acabar al sense sostre. El 

carrer és una situació molt més dura per a una dona, trobar-se en una situació d’exclusió 

a l’hora que patir una opressió pel gènere comporta una situació de més inseguretat i més 

risc i estan més exposades a la violència i a la victimització. Les dones tenen una sensació 

molt acusada d’inseguretat que les empeny a buscar refugi malgrat les opcions. I aquestes 

mateixes xarxes informals de relació poden col·locar a les dones en situacions d’abús, 

d’explotació, de precarietat o d’inseguretat durant llargs períodes de temps impedint que 

reconstrueixin un projecte de vida autònom.  

L’erosió fins a la ruptura de les relacions familiars és viscuda com a fracàs personal per 

les dones sense sostre i pel seu entorn.13En canvi per els homes no hi ha una sensació de 

culpabilitat de fracàs personal dels mateix gruix. 

d) Rol de gènere associat al mercat laboral 

L’home té un rol de gènere associat al mercat laboral i a l’obtenció d’ingressos, i 

d’aquesta forma un trencament o exclusió del mercat laboral pot derivar en una percepció 

de fracàs personal, i en trastorns emocionals i psicològics 

L’home té un rol de gènere fortament lligat amb el mercat laboral i l’ètica del treball14. 

La seva concepció de fracàs està directament relacionada amb la idea de no treballar i el 

valor moral que això comporta. Entenent el treball com a principal factor d’ubicació 

social i avaluació individual, capaç de dignificar o no a un individu.  

e) Pèrdua d’autonomia 

La pèrdua d’autonomia que comporta trobar-se en una situació de sensellarisme afecta en 

menys mesura a les dones, a causa dal seu rol de gènere associat a la subordinació i 

opressió per part de l’home. 

Les dones ja pateixen de per si una reducció d’autonomia i subordinació pel seu rol de 

gènere dintre d’una societat patriarcal. A més a més, les persones en situació de sense llar 

es troben en una situació de molta dependència. Perden l’autonomia financera i la seva 

capacitat de decisió. Juntament amb l’acceptació de relacions de jerarquia en contextos 

com els serveis socials entre professionals  i usuaris, “vist com una incapacitació o una 

 
13 Van den Dries, L., Mayock, P., Gerull, S., van Loenen, T., van Hulst, B., & Wolf, J. (2016). Mothers 

Who Experience Homelessness. In Women’s Homelessness in Europe (pp. 179-208). Palgrave Macmillan 

UK. 
14 Buaman, Z., (2000). Trabajo, Consumo y nuevos pobres. Gedisa Editorial, 1998. 
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infantilització de la persona atesa que perd autonomia personal quelcom, per altra part, 

inherent a la contextualització generalitzada dels grups anomenats exclosos en tant que 

desviats de la societat i no plenament capaços de regir sobre les seves vides”. 15 

f) Addiccions a drogues 

Les dones en situació de sense llar no tendeixen a patir addiccions cap a les drogues. 

Dintre dels mitjans de comunicació i el pensament hegemònic està present la vinculació 

entre addiccions i sensellarisme, sobretot entenent la primera com una causa de la segona. 

Per contra les dones no acostumen a patir addiccions, molts cops per causa perquè es 

veurien més exposades a la violència i les agressions sexuals.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 Sales, A., Uribe, J., Marco, I., (2015). Diagnosi 2015. La situació del sensellarisme a Barcelona. 

Evolució i polítiques d’intervenció. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, XAPSLL. 
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5.  Anàlisis metodològic 

 

L’Anàlisi metodològic s’estructurarà en tres parts: 

- Entrevistes a professionals 

- Enquestes de perfil a usuaris del Centre d’Acollida Assís 

- Entrevistes personals a usuaris del Centre d’Acollida Assís 

 

Anàlisis metodològic     

Técnica Que analitzem? 

Entrevista a professionals Aprofundiment a partir del coneixement 

dels professionals 

Enquestes de perfil Dimensions dels diferents perfils i 

vivències entre homes i dones sense llar 

Entrevistes personals Informació de tipus biogràfic 

Elaboració pròpia 

 

5.1. Entrevistes professionals 

La primera part d’anàlisi es basarà en entrevistes a professionals experts en el 

sensellarisme femení. Permetent entendre amb més profunditat la temàtica i responent a 

les hipòtesis plantejades. Les entrevistes s’han fet en un format semiestructurat i consten 

d’una gravació sonora i la posterior transcripció en dades textuals d’aquestes. Tot això 

amb els respectius permisos. 

Entrevista 1 

A Albert Sales, assessor de drets socials i sensellarisme a l'Ajuntament de Barcelona i 

Professor associat en el departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) i en el departament de Dret Públic de la Universitat de Girona 

(UdG). 

Destaca que el sensellarisme masculí i el femení són dos fenòmens diferents. Les persones 

dormint al carrer com la punta de l’iceberg, que sorgeix com a conseqüència d’un seguit 
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de problemes globals vinculats amb l’habitatge i la pobresa. Una punta de l’iceberg que 

s’intenta resoldre de manera local. La creació de centres per allotjar a les persones que 

dormen al carrer ha estat la principal política contra el sensellarisme quan realment va 

molt més enllà de les polítiques socials de nivell municipal. 

Aquesta punta de l’iceberg posa en manifest una cara del sensellarisme, la de les persones 

que viuen en espais públics, que acostumen a ser homes. És per això que les polítiques 

d’atenció a persones sense llar només s’han dedicat a solucionar aquest problema que és 

visibilitzat als espais públics i no anar més enllà del sensellarisme. És per això que els 

serveis i les metodologies d’intervenció s’adapten millor a les necessitats vinculades a 

estils de vida tradicionalment masculins i no femenins. Perquè s’ha partit de la premisa 

que els homes eren la majoria de les persones en situació de sense llar, sense tenir en 

compte l’altra cara del sensellarisime, la de les dones invisibilitzades que no acostumen 

a pernoctar en espais públics. 

Les dones tenen molta més capacitat d’articular xarxes socials de suport per una qüestió 

de construcció social del rol de gènere i en el moment en què es queden sense res troben 

una ubicació on pernoctar amb més facilitat. 

Els homes quan estan dormint a casa d’algú, perquè s’han quedat sense res, si no poden 

aportar diners se senten molt inútils i humiliats en aquella casa i acaben marxant o 

generant conflicte. Mentre que les dones, també exposades a aquestes situacions, molts 

casos acaben trobant maneres d’aportar a aquella llar, recursos que no han de ser 

pròpiament monetaris. Per exemple en forma tasques de cura, de neteja o altres formes 

d’ajudar a la llar. En aquest cas les dones no es senten una càrrega o inútils per aquella 

llar. Aquest factor fa que les dones puguin mobilitzar xarxes de suport amb més facilitat.  

“A una dona li han hagut de passar moltes més coses fotudes a la vida per 

acabar al carrer, per tant quan acabi al carrer estarà molt pitjor que els homes 

sense sostre”. 

A més a més, en tots els estrats socials i situacions de pobresa sobrevinguda, s’observa 

que les dones tenen molta més facilitat per establir un vincle amb els serveis socials, 

explicar les seves vulnerabilitats i demanar ajuda en serveis de prevenció. Als homes els 

hi costa molt més explicar les seves vulnerabilitats i demanar ajuda, i de vegades quan 

accepten aquesta ajuda ja és en situacions molt critiques  de carrer. Aquesta situació es 
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dóna per la construcció social de rol masculí i de breadwinners (proveïdors del 

manteniment material de la família), en què els homes són definits per ells mateixos i per 

la societat amb relació a la seva vida laboral. 

“Els homes sense una feina assalariada sempre són sospitosos  de vagància. 

Les dones sense una feina assalariada de vegades sí, però no sempre ho són. 

La construcció social de la relació amb el món laboral és diferent pels homes 

que per les dones i això marca que els processos d’exclusió social siguin 

molt diferent per homes i per dones”. 

L’assessor de drets socials i sensellarisme constata que no hi ha una evidència clara entre 

addicions i gènere. Hi ha una important addicció tant per dones com per homes en 

exclusió residencial. 

Pel que fa a la pèrdua d’autonomia, l’Albert Sales afirma que no hi ha molta evidència en 

aquest tema. Però destaca que, per la seva experiència, a les dones els hi molesta més que 

els hi treguin autonomia. Ja que aquestes tenen molta més autonomia personal quan estan 

en una situació sense ingressos econòmics. La prova està en els mateixos equipaments: 

Arreu d’Europa, els equipaments que són únicament per dones, es poden permetre 

funcionar d’una manera molt més participativa i autogestionada que els equipaments on 

hi ha homes.  

“És una evidència en les ciutats Europees que els equipaments per a dones 

sense llar requereixen molta menys intervenció de personal extern en les 

tasques quotidianes que en els equipaments amb homes”. 

 

Entrevista 2 

A Laura Guijarro, responsable d’Incidència als Serveis Socials de Sant Joan de Déu i 

membre de GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Controls Socials). 

Exposa que tradicionalment s’ha vist el sensellarisme com un fenomen on englobava 

únicament les persones que dormen al carrer i la majoria són homes. De manera que els 

serveis encara estan molt masculinitzats i avui en dia encara les polítiques estan 

dissenyades per homes, i per tant amb falta de perspectiva de gènere. A més a més, 
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confirma la hipòtesi del treball de que el sensellarisme femení i el masculí són fenòmens 

diferents amb diferents necessitats. Posa èmfasi en l’estigmatització i la incomoditat que 

pateixen les dones en els serveis socials d’alta presencia masculina i la necessitats de crear 

espais únicament per dones, ja que arriben a aquests serveis després d’unes viure unes 

experiències molt dures i uns successos vitals estressants. 

Les dones tenen més por d’acabar al carrer i articulen altres recursos abans d’acabar 

dormint en un espai públic. Especialment tenen recursos a partir de les relacions familiars 

i/o socials amb l’àmbit familiar i amb els cercles de relació de proximitat, que són més 

sòlides que les dels homes. Això es dona, en part, pel rol assignat que tenen de 

responsabilitat en l’àmbit privat i en les relacions, que es diferencia del rol assignat de 

l’home estretament vinculat amb el mercat laboral i amb el treball remunerat com a 

definició de la seva persona. Per altra banda, el trencament de les relacions familiar i/o 

socials es vist com un fracàs personal en major mesura per les dones que pels homes, pel 

mateix motiu: els rols de gènere assignats. També passa el mateix amb els fills: a les 

dones els hi afecta més la pèrdua de la custodia dels fills o el trencament de una relació 

amorosa i ho veuen com un fracàs personal més greu que en el cas dels homes. 

“Els homes se’ls ha educat per ser breadwinners, els que porten el pa a casa, 

mentre que les dones han estat educades per fer feines no remunerades en 

l’àmbit privat”. 

Un home que ha perdut un treball remunerat ho viu com un fracàs personal, mentre que 

en el cas de les dones també es dóna però no d’una manera tan greu, moltes han treballat 

en economia submergida i fent tasques feminitzades que no s’han considerat treballs, ja 

que no han estat remunerats. 

Per a la responsable d’Incidència de Sant Joan de Déu, la pèrdua d’autonomia afecta per 

igual a homes i a dones. Afegeix que aquesta pèrdua de capacitat que molts cops es dóna 

als albergs i serveis d’atenció per coses tan simples com voler escollir què dinar o a quina 

hora anar a dormir són un problema per els usuaris en general, independentment del 

gènere. 

De la mateixa manera creu que no hi ha una evidència clara entre addiccions i gènere. 

Però exposa la possibilitat d’una relació entre addiccions-gènere-nacionalitat. És a dir, les 

variables de cultura i gènere si que tenen una relació amb el consum de drogues. Les 
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dones del Marroc o de països africans, per exemple, no acostumen a prendre drogues, en 

canvi les dones europees sí. Per contra, els homes consumeixen independentment de la 

nacionalitat i la cultura; els homes del Marroc o països africans, seguint l’exemple, poden 

trobar-se en situació d’addicció a drogues. 

 

Entrevista 3 

A Roger Fer, educador social i cap de l’Àrea Social del Centre d’Acollida Assís. 

Coincideix amb la idea de que el sensellarisme masculí i el sensellarisme femení son dos 

fenòmens diferents, amb diferents característiques. Destaca que els serveis i les 

metodologies d’intervenció han estat sempre pensat des de un punt de vista únicament 

masculí, com a conseqüència d’una societat patriarcal i masclista. Tot i així, destaca que 

últimament s’està començant a treballar en clau de perspectiva de gènere en molts 

d’aquests serveis, especialment aquells gestionats per l’Ajuntament de Barcelona. 

“Acabar al carrer és el pànic més gran que pot tenir una dona. Exposar-se 

en un espai regnat per homes. Les dones mai han tingut lloc a l’espai públic, 

han tingut un rol de gènere associat a l’espai privat”. 

És per això que les dones en exclusió residencial es busquen una situació de portes endins, 

en habitatges de amics o famílies, molt més que els homes. 

Comenta que en la seva experiència com a educador social, observa com els homes 

acostumen a tenir converses sempre relacionades amb el mercat laboral. Sigui veritat o 

mentida, molts homes en exclusió social potencien en les converses feines que han fet, 

com a recurs per autodefinir-se i en molts casos presumir. En canvi, les dones acostumen 

a tenir converses no relacionades amb el mercat laboral, i més relacionades amb l’àmbit 

privat i les relacions socials/familiars. Afegeix que molts cops els homes que estan al 

carrer perden el que els identifica amb el rol de gènere masculí, ja que trenquen amb un 

estil de vida vinculat a ser breadwinners. En aquest moment passen per una crisi de 

masculinitat i tracten de compensar aquesta trencament amb la vida de breadwinner a 

partir de potencia el caràcter associats al rol de gènere masculins. 
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Entrevista 4 

A Elena Sala, responsable del programa de Centre Obert i “Dones amb llar” al Centre 

d’Acollida Assís. 

“El sensellarisme no és un estat intrínsec en les persones, ni en el cas dels 

homes ni les dones, és un procés llarg de pèrdues i privacions”. 

Remarca que no és exactament que els serveis i les metodologies d’intervenció s’adaptin 

millor a necessitats vinculades a estils de vida tradicionalment masculins que a estils de 

vida femenins, sinó que s’adapten millor a les necessitats i les característiques dels homes 

en situació de sense llar. Es dona per dos motius: com a fruit d’una clara mirada 

androcèntrica en tota la cultura i producció de serveis, i per un tema d’eficiència a l’hora 

d’abordar la situació de carrer (no en conjunt del sensellarisme), ja que no hi ha gaires 

recursos i aquests estan pensats per atendre a una majoria d’homes que no de dones. 

Explica que les dones arriben més tard a una situació de carrer perquè les dones, per raons 

de gènere, tenen més capacitat de mobilitzar recursos personals i institucionals, i perquè 

tenen més capacitat de “resistència”, són capaces d’aguantar situacions molt extremes 

abans d’acabar en una situació de carrer. 

“El fet d’arribar més tard a una situació de carrer pot ser percebut com un 

factor protector, però s’acaba convertint en un factor de risc. En aquestes 

trajectòries femenines de supervivència que poden arribar a ser molt 

extremes, acaben convertint-se en successos traumàtics que no fan més que 

afegir pedres a una motxilla que cada cop pesa més”. 

Per contra, en el moment les dones arriben al carrer amb la motxilla plena, la situació de 

tenir la capacitat d’explicar i demanar ajuda als serveis socials canvia respecte al principi. 

En una situació de carrer cauen en una total desconfiança cap a les persones i institucions, 

que fa molt més difícil arribar a treballar amb elles. 

Exposa que no hi ha una única causa desencadenant per acabar en situació sense llar, sinó 

moltes. En el cas de les dones, les causes percebudes com a desencadenants de la seva 

situació són diferents que en el cas dels homes. En el Centre d’Acollida Assís, la principal 

causa de sensellarsime l’any passat percebuda pels homes estava vinculada amb el 

trencament amb el mercat laboral; i en el cas de la percepció de les dones estava vinculada 
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amb la ruptura sentimental i la violència de gènere. Aquest any, en el cas dels homes es 

manté la percepció, mentre que en el cas de les dones hi ha hagut una petita modificació, 

que té a veure amb el canvi de perfil que s’ha vist al centre: han arribat moltes dones 

migrants. La percepció de la causa principal per a les dones de la seva situació està 

vinculada a falta de xarxes socials primàries i el canvi de domicili, malgrat que les dades 

de violència de gènere no han variat. És a dir, no ha desaparegut la violència però si la 

causa percebuda. 

Conclou afirmant que hi ha molta més violència de gènere amagada en les dades. La 

violència física es normalitza molt en l’àmbit de la parella i no acaba en format de pallissa. 

“La meva experiència, en l’àmbit professional, em diu que la violència 

sexual no s’expressa, es descobreix.” 

Una dona no ve i exposa que ha estat víctima de violència sexual, a no ser que acabi de 

ser víctima d’un delicte de violència sexual i tingui prou confiança amb la persona per 

explicar-ho. Per tant aquestes vivències es van descobrint quan reflexiones amb elles, en 

un cercle de confiança, sobre que vol dir violència sexual, en l’àmbit de la parella i en el 

laboral. 
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5.2. Enquestes de perfil durant les pràctiques al Centre d’Acollida Assís 

Mostra 

Hem entrevistat a 121 persones que utilitzen els recursos i/o serveis del Centre d’Acollida 

Assís. Per tal d’assegurar la variabilitat de la mostra s’han pogut entrevistar a homes i 

dones.  

Taula 2 

Perfil participant     

Sexe/Gènere  

Homes cisgènere 101 

Dones cisgènere 20 

Nacionalitat  

Del País 56 

Estranger 56 

Les dues 9 

Edat  

18 a 30 7 

31 a 45 26 

46 a 60 56 

61 a 64 14 

Més de 65 17 

Sense informació 1 

Lloc de pernoctació en el moment de l’entrevista (Categoria ETHOS)  

SENSE SOSTRE - En un espai públic 

(sense domicili) 

38 

SENSE SOSTRE - Estada en alberg o 

centre CPA de 8h (forçat/a a passar la resta 

del dia 

en un espai públic) 

13 

SENSE HABITATGE - Estada en alberg o 

centre CPA 24h per a persones sense llar 

(allotjaments temporals) 

10 
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SENSE HABITATGE - A allotjament 

temporal reservat a immigrants i a 

demandants d'asil 

(CIE...) 

1 

SENSE HABITATGE - En institucions: 

presons, centres d'atenció sanitària, 

hospitals sense 

tenir on anar, etc.) 

1 

SENSE HABITATGE - En allotjaments de 

suport sostingut per a persones sense llar 

(pis d'una 

institució...) 

8 

HABITATGE INSEGUR - En un 

habitatge sense títol legal (viure 

temporalment amb 

familiars o amics de manera involuntària, 

viure en un habitatge sense contracte de 

arrendament, 

pisos ocupats, etc.) 

11 

HABITATGE INSEGUR - En un habitatge 

però amb notificació legal d'abandó de 

l'habitatge. 

1 

HABITATGE INSEGUR - En un 

habitatge sota l'amenaça de violència per 

part de la 

família o de la parella 

1 

HABITATGE INADEQUAT - En una 

estructura temporal o barraca 

3 

HABITATGE INADEQUAT - En un 

habitatge no apropiat segons la legislació 

estatal 

1 

HABITATGE INADEQUAT - En un 

habitatge massificada 

3 

ALTRES - Habitatge protegit 1 

ALTRES - Pis/habitació de lloguer 22 

Altres no mencionats 2 
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NS/NC 5 

Font: Enquestes de perfil; Elaboració pròpia 

Aquestes enquestes de perfil s’han fet als usuaris del Centre d’Acollida Assís durant el 

període 2019/2020 (entre novembre del 2019 fins a febrer de 2020). Els entrevistadors 

hem estat quatre alumnes en pràctiques. Per a fer l’anàlisi de les enquestes de perfil s’han 

transcrit i codificat les dades al programa estadístic SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences). 

Durant les enquestes ens hem trobat amb varies dificultats que, si més no, han de ser 

esmentades. En alguns casos ens hem trobat amb una barrera idiomàtica que ha dificultat 

la fluïdesa de la conversa. També s’ha intentat sempre que les entrevistes a dones es 

donessin per part de una entrevistadora per tal de que la conversa sigui més còmode i hi 

hagi un relat biogràfic el màxim sincer. Tot i que en ocasions puntuals no s’ha pogut fer 

per limitacions en l’equip entrevistador (no sempre estaven les dones de l’equip). Malgrat 

aquestes dificultats en la realització, s’han pogut fer les entrevistes i els perfils han 

compartit les problemàtiques generals derivades del context o la situació d’exclusió. 
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Taula 3 

Tabla cruzada ¿Dónde ha dormido durante la última noche?*Género entrevistado16 

 

Género entrevistado 

Total Hombre Mujer 

¿Dónde ha dormido durante 

la última noche? 

SIN TECHO Recuento 48 3 51 

% dentro de Género 

entrevistado 

47,5% 15,0% 42,1% 

SIN VIVIENDA Recuento 17 3 20 

% dentro de Género 

entrevistado 

16,8% 15,0% 16,5% 

VIVIENDA INSEGURA Recuento 7 6 13 

% dentro de Género 

entrevistado 

6,9% 30,0% 10,7% 

VIVIENDA INADECUADA Recuento 6 1 7 

% dentro de Género 

entrevistado 

5,9% 5,0% 5,8% 

OTROS Recuento 16 7 23 

% dentro de Género 

entrevistado 

15,8% 35,0% 19,0% 

Otros no mencionados Recuento 2 0 2 

% dentro de Género 

entrevistado 

2,0% 0,0% 1,7% 

NS/NC Recuento 5 0 5 

% dentro de Género 

entrevistado 

5,0% 0,0% 4,1% 

Total Recuento 101 20 121 

% dentro de Género 

entrevistado 

100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Enquestes de perfil; Elaboració pròpia 

La proporció entre homes i dones atesos pel Centre d’Acollida Assís és molt desigual. Es 

constatant la invisibilitat de les dones als centres per a persones en aquesta situació. 

Tanmateix, es reafirma la diferència de llocs de pernoctació entre homes i dones. Per una 

banda existeix una majoria masculina dormint en un espai públic (categoria 1). I en canvi, 

tal com es comentava al marc teòric, hi ha una majoria femenina en situació de 

sensellarisme de portes endins. En proporció hi ha més dones que homes vivint en un 

habitatge sense títol legal (categoria 8), és a dir vivint temporalment amb familiars o 

 
16 Enquesta de perfil sintetitzada. La taula desglossada és troba a l’annex. 
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Taula 4 

amics de manera involuntària, vivint en un habitatge sense contracte d’arrendament, pisos 

ocupats o similars; vivint en allotjaments de suport sostingut per a persones sense llar 

(categoria 7) i en pis/habitació de lloguer. Així doncs, la majoria dels usuaris homes es 

troben en una situació d’exclusió, mentre que la majoria de les usuàries dones es troben 

en una situació de vulnerabilitat17.  

 

 

Tabla cruzada Acoso e intimidación (por ejemplo, amenazas y/o comportamientos que le 

provocaran miedo).*Género entrevistado 

 
Género entrevistado 

Total Hombre Mujer 

Acoso e intimidación (por 

ejemplo, amenazas y/o 

comportamientos que le 

provocaran miedo). 

Si Recuento 12 9 21 

% dentro de Género 

entrevistado 

27,9% 81,8% 38,9% 

No Recuento 29 2 31 

% dentro de Género 

entrevistado 

67,4% 18,2% 57,4% 

NS/NC Recuento 2 0 2 

% dentro de Género 

entrevistado 

4,7% 0,0% 3,7% 

Total Recuento 43 11 54 

% dentro de Género 

entrevistado 

100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Enquestes de perfil; Elaboració pròpia a SPSS 

        

 

 

 

 

 

 

 

 
17 Castel, R. (1997) Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del salariado. Paidós, Buenos 

Aires. 
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Taula 5 

Tabla cruzada Agresión sexual (por ejemplo, tocamientos, violación, exhibicionismo, 

etc.).*Género entrevistado 

 
Género entrevistado 

Total Hombre Mujer 

Agresión sexual (por ejemplo, 

tocamientos, violación, 

exhibicionismo, etc.). 

Si Recuento 1 4 5 

% dentro de Género 

entrevistado 

2,3% 36,4% 9,3% 

No Recuento 41 7 48 

% dentro de Género 

entrevistado 

95,3% 63,6% 88,9% 

NS/NC Recuento 1 0 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

2,3% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 43 11 54 

% dentro de Género 

entrevistado 

100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Enquestes de perfil; Elaboració pròpia a SPSS 

 

Les dones en situació de sense llar són víctimes de més assetjament, intimidació i 

agressions sexuals que els homes. No només aquelles que dormen al carrer, també 

aquelles que dormen en espais privats, però que molts cops acaben sent víctimes de 

situacions d’abús i d’inseguretat. A més a més, destacar que hi ha molta violència sexual 

normalitzada i, tal com afirma Elena Sala, hi ha molta més violència sexual amagada. 
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5.3. Entrevistes personals 

Aquesta última part tracte de complementar tota la informació extreta fins aquí a partir 

d’entrevistes profundes i personals amb persones en situació de sense llar. Aquesta 

investigació inductiva es basa en la informació obtinguda a partir del diàleg. En forma de 

metodologia qualitativa, i s’ha optat per l’entrevista com a format principal. Aquestes 

entrevistes s’han fet de forma individual, per tal d’aconseguir informació detallada i més 

profunda. En un format semiestructurat, les preguntes de l’entrevista i l’ordre estaven 

determinades prèviament i, per tant, els resultats són perfectament comparables. La 

matriu de preguntes en el guió d’aquestes entrevistes va enfocat en les 

experiències/comportament d’aquests entrevistats. Les entrevistes consten d’una 

gravació sonora i la posterior transcripció en dades textuals d’aquestes. Tot això amb els 

respectius permisos.. De manera es posa al centre la veu a les persones en situació de 

sense llar, a partir del seu testimoni directe i les seves vivències, per respondre les 

hipòtesis.  

Taula 6 

 Perfil A Perfil B 

Gènere Home Dona 

Any de naixement 1960 1960 

Estat civil Solter Divorciada 

Nacionalitat Espanya Colòmbia 

Empadronament Barcelona Terrassa 

Ubicació en les 

categories ETHOS 

Categoria 7 : 

SENSE 

HABITATGE - En 

allotjaments de 

suport sostingut per 

a persones sense 

llar 

Categoria 7 : 

SENSE 

HABITATGE - En 

allotjaments de 

suport sostingut per 

a persones sense 

llar. 

Temps en situació 

de sense llar 

11 anys 1 any i 2 mesos 
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Perfil A 

Manifesta que ens els espais d’atenció a persones en exclusió residencial mai et sents 

còmode del tot per la situació que comporta estar allà, preferiria no haver d’anar-hi ni 

demanar. Tot i això, no expressa una greu molèstia en relació a l’entorn masculinitzat.  

Afegeix que està bé que les dones tinguin centres únicament per elles, ja que elles estan 

exposades a més perills al carrer.  

Durant un temps va dormir al carrer. Durant aquests temps, va ser al cap de set dies d’estar 

en situació de sense sostre quan va decidir explicar les seves vulnerabilitats i demanar 

ajuda als serveis socials. De manera que li va costar explicar-ho i no va optar per serveis 

de prevenció fins que finalment es va trobar en una situació molt dura. A més a més diu 

que mai ha demanat de dormir a casa algun amic/familiar com a recurs per no dormir al 

carrer. 

No ha mantingut cap relació social o familiar que tenia abans de trobar-se en una situació 

d’exclusió residencial. La seva germana es va desentendre d’ell en un moment i les seus 

amics van intentar ajudar però fins a un límit. 

No creu que el treball assalariat sigui el components principal per a definir a una persona. 

Afegeix que el treball defineix més a un home que a una dona, ja que la dona agafa un 

paper secundari en la família i molts cop ha de fer feines de la llar, treballs en economia 

submergida o tasques de cura. 

Destaca que la pèrdua d’autonomia és dona de manera molt dura i rellevant. Sobretot a 

nivell de pèrdua de capacitat de decisió i infantilització als centres i serveis per a persones 

en exclusió residencial. No expressa una diferenciació entre homes i dones en aquest 

sentit, és igual de dur per a tots. 

 

Perfil B 

Expressa la dificultat que tenen les dones sense llar per a sentir-se segures i a gust en un 

espai d’atenció on la gran majoria són homes. Ella es sent “horrible” en un espai dominat 

per homes que la fa sentir intrusa i estigmatitzada. 

Ella arriba de Colòmbia, en una situació d’exili polític, i el primer dia que va arribar va 

acudir als serveis socials d’estrangeria per explicar la seva situació i demanar ajuda. 
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Estant en condicions de sensellarisme va ser usuària i a l’hora voluntària en un centre 

d’acollida. Assegura que, per tal de no dormir al carrer, va acudir a molts serveis socials 

a demanar ajuda i no es va rendir.  

Manté les relacions familiar en tot moment, esta en constant contacte amb els seus fills i 

la seva mare que estan a Colòmbia. A més a més, explica que el fet de ser nouvinguda no 

la va limitar en poder establir noves relacions socials, on podia compartir sentiments i 

l’angoixa que li provocava ser una dona immigrant en situació d’exclusió residencial. 

Per últim destaca la pèrdua d’autonomia i capacitat de decisió com el aspecte més dur 

d’estar en exclusió residencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

6. Conclusions 

 

La pregunta inicial que s’ha plantejat per aquest treball de fi de grau és la següent: 

 

El sensellarisme masculí i el sensellarisme femení són fenòmens diferents, amb 

diferents característiques i per tant s’han d’abordar de manera diferent? 

 

 

La informació presentada demostra, sens dubte, que el sensellarisme masculí i el femení 

són diferents. Els patrons que porten al carrer es distancien entre homes i dones. Els 

diferents elements que incideixen sobre les decisions vitals i les vulnerabilitats de les 

persones estan marcats pel gènere d’una manera decisiva. Per tal d’entendre el 

sensellarisme amb una perspectiva de gènere, aquest estudi ha diferenciat els homes i les 

dones que són usuaris del Centre d’Acollida Assís i ha reafirmat, seguint la línia del marc 

teòric, la invisibilitat que pateixen les dones quan no tenen una llar. Una invisibilitat que 

molts cops es manifesta de portes endins i és més difícil d’analitzar però no per això 

menys important. No és cert què el sensellarisme sigui un tema que afecti en major mesura 

a homes que a dones. De fet en les categories d’exclusió residencial més ocultes, aquelles 

vinculades a l’àmbit privat i no a l’espai públic, que són on hi ha una manca d’informació 

quantitativa i qualitativa, és on hi trobaríem un major nombre de representació femenina.  

Un cop resposta afirmativament la pregunta principal de la investigació, és moment 

d’avaluar les hipòtesis que s’han establert anteriorment. 

Polítiques d’atenció a persones en situació de sense llar. Les polítiques d’atenció a 

persones sense llar han definit uns serveis i unes metodologies d’intervenció que 

s’adapten millor a necessitats i les característiques vinculades als homes en situació de 

sense llar. Això sorgeix com a causa d’un seguit de polítiques androcèntriques que no han 

aprofundit en la problemàtica del sensellarisme, sense entendre què va més enllà de les 

persones que dormen al carrer i sense una perspectiva de gènere.  

Les dones se senten amb una sensació de falta d’intimitat i inseguretat en els recursos 

d’atenció de persones  en situació de sense llar en un entorn dominat per homes, on passen 

a un segon pla. Moltes dones en aquesta situació han estat víctimes d’agressions sexuals 
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i un entorn on la majoria d’usuaris són homes només fa que agreujar aquesta por i 

inseguretat. En el cas de les dones sense sostre, la incomoditat material de residir en un 

entorn masculí se li suma la doble estigmatització. L’estigma propi de la seva situació de 

sense sostre sumant la que prové del suposat abandonament del seu rol en l’àmbit privat. 

Recursos/serveis socials preventius. Les dones articulen abans recursos per a no acabar 

al carrer, ja que dormir en un espai públic és un perill on les dones estan més en risc que 

els homes. A més a més, com a resultat de la seva socialització de gènere, les dones són 

més proclius a explicar els seus problemes, demanar ajuda i ajudar els altres. Per a moltes 

d’elles, la sociabilitat és un recurs per legitimar-se i visibilitzar-se com a subjectes i trobar 

el seu lloc en la societat. En canvi, la trajectòria dels homes és molt diferent, no passa 

pels serveis socials fins que ja es troben en una situació molt critica i límit, tenen molta 

més dificultat per a expressar el seu problema i per a demanar ajuda. 

Per contra, un cop les dones arriben al carrer amb una trajectòria més llarga i per tant, 

més dura, canvia aquest raonament. Es crea una gran desconfiança cap a les persones i 

les institucions que dificulta poder treballar amb elles. Així doncs, és important destacar, 

un cop més, la necessitat de poder abordar el sensellarsime femení d’una manera òptima 

i entenent les seves necessitats abans no sigui massa tard. 

Xarxes socials i familiars. Les dones, per les seves funcions de gènere tradicionalment 

assignades, mantenen vincles socials més sòlids amb l’àmbit familiar i amb els cercles de 

relació de proximitat no vinculats a l’entorn laboral. És per això que en el moment en què 

es queden sense res troben amb més facilitat una ubicació on pernoctar. 

En el moment que un home està dormint a casa algú perquè s’ha quedat sense res, si no 

pot aportar uns recursos monetaris a la llar se sent inútil i humiliat, una situació que molts 

cops acaba derivant en abandonament o generant un conflicte a la mateixa llar. Aquesta 

idea de recurs monetari com a única solució va estretament vinculat amb la relació rol de 

gènere de l’home i el mercat laboral. En canvi, una dona en aquest cas tendeix a trobar 

maneres d’aportar a aquella llar, recursos que no han de ser pròpiament monetaris. Que 

poden quedar-se en tasques de la llar però que també poden erosionar en favors sexuals o 

situacions de subordinació. Una situació dura per elles, però que és vista com a millor 

solució que acabar al carrer i exposar-se al que això comporta. 

El rol de gènere de les dones que les porta a mantenir uns vincles socials més sòlids amb 

l’àmbit familiar i amb els cercles de relació de proximitat, també les porta a pensar que 
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el trencament d’aquestes relacions és culpa seva i és vist com un fracàs personal. En el 

moment que una dona acaba al carrer i s’ha donat l’erosió d’aquestes relacions, aquesta 

trajectòria serà més llarga i per conseqüència, més dura per una dona que per a un home. 

Rol de gènere associat al mercat laboral. El treball ocupa una posició central pels 

homes, com a principal factor d’ubicació social. Dintre dels homes en situació d’exclusió 

social es manté el pensament hegemònic del treball com a màxim exponent per definir 

cada persona. Molts homes en aquesta situació acaben construint un discurs on utilitzen 

el treball com a forma d’elevar a la pròpia persona en converses per demostrar que ells 

estan en aquesta situació però que realment tenen uns estàndards de vida diferents i per 

això han de ser tractats com a diferents. Aquest mateix pensament pot derivar en una 

percepció de fracàs personal en el moment que trenquen o queden exclosos del mercat 

laboral. Una percepció que molts cops queda amagada i no s’expressa, un cop més, pels 

rols de gènere. En canvi, la relació de les dones amb el sistema productiu és diferent, la 

construcció social assigna a les dones un rol no vinculat amb el mercat laboral, sinó més 

aviat lligat amb tasques domèstiques i de cura que molts cops no són remunerades o es 

donen en economia submergida. 

Així doncs, els homes tenen un rol de gènere associat al mercat laboral mentre que les 

dones tenen un rol de gènere assocat a l’àmbit privat. Factors que son condicionant a 

l’hora d’entendre i abordar el sensellarisme en clau de gènere. 

Pèrdua d’autonomia. Les persones en situació de sense llar es troben en una situació de 

pèrdua d’autonomia, perden l’autonomia financera i la seva capacitat de decisió. A més 

a més molts cops han d’acceptar unes relacions de jerarquia en contextos com a els serveis 

socials.  

Pel que fa a la diferència entre homes i dones, per les dones és més dur perquè aquestes, 

arran dels rols adquirits, tenen més autonomia personal que els homes en una situació de 

no tenir ingressos econòmics. I en el moment que es dóna aquesta situació de pèrdua 

d’autonomia les dones arriben amb un recorregut més llarg, i per tant més dur que els 

homes. Els equipaments reflecteixen això, ja que els equipaments que són únicament per 

dones funcionen d’una manera molt més autogestionada i sense intervenció externa que 

la resta d’equipaments. Tot i això, és important destacar que no hi ha una bibliografia 

clara respecte a aquest tema i segueix sent un tema sense un estudi profund i amb poc 
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consens entre els professionals. De manera que tot i veure indicis, és preferible pensar 

que encara no hi ha una evidència clara. 

Addiccions a drogues. En aquest aspecte no hi ha un mínim consens entre professionals. 

De manera que és una hipòtesi interessant de relacionar en clau de gènere però complicat 

de definir sense una bibliografia clara del tema. 

En aquesta investigació m’hagués agradat aprofundir més en alguns aspectes de la 

temàtica. En especial en les agressions sexuals i la violència que pateixen les dones en 

situació de sense llar, molts cops normalitzada,. Però aquest treball s’ha vist limitat perquè 

es tracta d’un tema molt delicat, on fa falta un gruix de confiança com a element necessari, 

afegit d’un vincle que és difícil establir amb una persona de diferent gènere. 

En definitiva, el treball d’investigació han confirmat que hi ha una diferència entre el 

sensellarisme femení i el masculí, una diferència notable i significativa que manifesta 

unes necessitats diferents i per tant, cal abordar-ho de forma diferent. Per últim, cal 

destacar la falta d’investigació social i bibliogràfica sobre el sensellarisme en general. 
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8. Annexos 

8.1. Annex 1 

 

Tabla cruzada ¿Dónde ha dormido durante la última noche?*Género entrevistado 

 

Género entrevistado 

Total Hombre Mujer 

¿Dónde ha dormido durante 

la última noche? 

SIN TECHO - En un espacio 

público (sin domicilio) 

Recuento 37 1 38 

% dentro de Género 

entrevistado 

36,6% 5,0% 31,4% 

SIN TECHO - Estancia en 

albergue o centro CPA de 8h 

(forzado/a a pasar el resto del 

día en un espacio público) 

Recuento 11 2 13 

% dentro de Género 

entrevistado 

10,9% 10,0% 10,7% 

SIN VIVIENDA - Estancia en 

albergue o centro CPA 24h 

para personas sin hogar 

(alojamientos temporales) 

Recuento 10 0 10 

% dentro de Género 

entrevistado 

9,9% 0,0% 8,3% 

SIN VIVIENDA - En 

alojamiento temporal 

reservado a inmigrantes y a 

demandantes de asilo (CIE...) 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

1,0% 0,0% 0,8% 

SIN VIVIENDA - En 

instituciones: prisiones, 

centros de atención sanitaria, 

hospitales sin tener donde ir, 

etc.) 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

1,0% 0,0% 0,8% 

SIN VIVIENDA - En 

alojamientos de apoyo 

sostenido para personas sin 

hogar (piso de una 

institución...) 

Recuento 5 3 8 

% dentro de Género 

entrevistado 

5,0% 15,0% 6,6% 

VIVIENDA INSEGURA - En 

una vivienda sin título legal 

Recuento 6 5 11 

% dentro de Género 

entrevistado 

5,9% 25,0% 9,1% 

VIVIENDA INSEGURA - En 

una vivienda pero con 

notificación legal de 

abandono de la vivienda 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

1,0% 0,0% 0,8% 

 

Taula 7 
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Font: Enquestes de perfil; Elaboració pròpia a SPSS 

 

 

 

 
VIVIENDA INSEGURA - En 

una vivienda bajo la amenaza 

de violencia por parte de la 

familia o de la pareja 

Recuento 0 1 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

0,0% 5,0% 0,8% 

VIVIENDA INADECUADA - 

En una estructura temporal o 

chabola 

Recuento 3 0 3 

% dentro de Género 

entrevistado 

3,0% 0,0% 2,5% 

VIVIENDA INADECUADA - 

En una vivienda no apropiada 

según la legislación estatal 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

1,0% 0,0% 0,8% 

VIVIENDA INADECUADA - 

En una vivienda massificada 

Recuento 2 1 3 

% dentro de Género 

entrevistado 

2,0% 5,0% 2,5% 

OTROS - Vivienda de 

protección oficial 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Género 

entrevistado 

1,0% 0,0% 0,8% 

OTROS - Piso/habitación de 

alquiler 

Recuento 15 7 22 

% dentro de Género 

entrevistado 

14,9% 35,0% 18,2% 

Otros no mencionados Recuento 2 0 2 

% dentro de Género 

entrevistado 

2,0% 0,0% 1,7% 

NS/NC Recuento 5 0 5 

% dentro de Género 

entrevistado 

5,0% 0,0% 4,1% 

Total Recuento 101 20 121 

% dentro de Género 

entrevistado 

100,0% 100,0% 100,0% 

 




