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1. Introducció  

 

L’informe que  presentem a continuació descriu la situació del sensellarisme de la ciutat de Girona a 
partir del recompte realitzat, exactament la del 25 de maig de 2022.  

 
El sensellarisme és considerat com a un procés divers i dinàmic.  

Part de la informació que es descriu al llarg del document està basada en el model creat per la 
Federació Europea d’Associacions Nacionals que Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA) .  

Aquest model de classificació, defineix les diferents casuístiques que poden incloure el concepte de 
persones sense llar i és anomenat per les sigles ETHOS (European Typology of Homelessness and 
Housing Exclusion). Aquest model contempla quatre categories que abasten  diferents graus d'exclusió 
residencial: sense sostre (rooflessness), sense habitatge (houselessness), habitatge insegur (insecure 
housing) i habitatge inadequat (inadequate housing). 

 

Així aquest informe consta de dues parts.  

1. Dades relatives al cens-recompte.  
2. Dades relatives a les tipologies de persones en situació de sensellarisme. (categories l’ETHOS) 

del conjunt de la ciutat.  

 
Consideracions prèvies :  

La nit del  25 de maig del 2022 es va portar a terme un cens – recompte de les persones sense sostre 
que viuen a la ciutat de Girona, amb la col·laboració d’entitats socials de la ciutat i de voluntariat.  
Algunes d’aquestes entitats treballen amb el col·lectiu de persones sense llar.  

Relació :  

Caritas de Girona, Creu Roja, Traçant Camins, Pan i Caldo, voluntaris de l’UdG, i professionals dels 
serveis de la SOPA, dels Serveis Socials Municipals, i dels serveis de la Xarxa de Salut.  

 
En el recompte es va dur a terme una entrevista a les persones sense sostre que voluntàriament van 
acceptar realitzar-la, on es recollien dades referents a cinc grans  blocs: 

- Dades sociodemogràfiques 
- Situació d’habitatge 
- Riscos 
- Socialització i activitats diàries 
- Benestar 

 

Enquesta :  
Es varen localitzar un total de 86 persones ( 82 homes i 4 dones). 

D’aquest número de persones varen contestar a l’entrevista de forma total o parcial unes 53 persones.  

 



 
2. Recompte persones sense sostre. Evolució maig 2016-2022. 

El cens - recompte es va iniciar entre les 20:30 h i les 20:45 h de la nit del dia 25 de maig de 2022 fins 
acabar a les 23 -24 h. El motiu és perquè hi ha zones on no hi ha llum o són de difícil accés i calia poder 
utilitzar la llum del dia. A més a més, cal donar temps suficient per a que les persones sense sostre, 
que estan en trànsit fins el lloc on passaran la nit, s’hi hagin establert. Hi havia equips que iniciaven el 
recompte abans que altres, segons la proximitat o la llunyania del sector respecte del sector 0, punt 
de partida dels equips. 

Persones sense sostre 2016 2022 
Dones 3 4 
Homes 57 81 
Gènere no identificat - 1 
Nacionalitat espanyola - 10% 
Nacionalitat no espanyola 62% 53% 
Nacionalitat desconeguda - 37% 
Total 60 86 

 

En el període 2016 al 2022 hi ha hagut una augment del 43% de persones sense sostre detectades en 
el recompte realitzat.  

Ubicació de les localitzacions 

Per a la realització del cens de persones sense sostre de Girona s’ha parcel·lat la ciutat en 33 sectors. 
Per a definir amb més precisió la distribució territorial de les persones detectades, mostrem la seva 
ubicació i evolució en els diferents sectors: 

Barris 2016 2022 
Dones Homes Total Dones  Homes No 

identificat 
Total  

Sta. 
Eugènia i 
Can Gibert 

2 11 11  22  22 

Mas Xirgu    1 1     
Fontajau   1  1  4  4 
Palau i 
Avellaneda 

 4 4     

Montilivi- 
La Creueta    

 1 1     

Barri Vell i 
Centre       

 14 14 2 9  11 

Sant Daniel 
i Torre 
Gironella   

 9 9  2  2 

Eixample 
Sud 

   1 2  3 

Eixample 
Nord 

1   11  12 1 20  21 

Vista 
Alegre-
Carme 

      1  1  11  11 



 
Parc 
Devesa- 
Mercadal 

      4   4  4  4 

Pont Major     1  1 
Germans 
Sàbat 

    1  1 

Domeny     3 1 4 
Sant Narcís     2  2 
Total  3 57 60 4 81 1 86 

 

Cal tenir en compte que la divisió de sectors realitzada l’any 2016 (25 sectors) no coincideix exactament 
amb la realitzada el 2022, on s’ha augmentat en 8 sectors. El motiu d’aquesta ampliació s’ha fet per 
tal d’optimitzar el recorregut de  l’espai  i fer més eficaçment la detecció per persones sense sostre. Es 
va fer el  càlcul per tal de que les zones poguessin ser recorregudes en un temps màxim de dues hores. 
Per tant,  la comparativa establerta en aquesta taula és aproximada, ja que s’ha fet coincidir al màxim 
els sectors del 2016 amb els del 2022. 

S’han detectat persones en situació de sense sostre en  15 sectors,  d’un total dels 33 sectors en els 
que s’ha dividit la ciutat.  

 Cal esmentar també,  que als 17 sectors restants, on no s’hi ha comptabilitzat a cap persona, són les 
zones més allunyades de la ciutat 

 

 



 
3.Ethos del sensellarisme a Girona 

Tot i que tradicionalment s’ha considerat que persones sense llar son només aquelles que veiem pernoctant a la via 
pública, la realitat és que hi ha altres formes de sensellarisme derivades de l'exclusió residencial que no tenen perquè ser 
visibles al carrer. Davant de les diferents definicions i conceptes, la Federació Europea d'Entitats Nacionals que treballen 
en l'àmbit de sensellarisme, FEANTSA, va elaborar una tipologia europea de definició de situacions de sensellarisme. 

Es coneix com a les tipologies ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) i l’objectiu és cobrir 
totes les situacions i variants derivades de l'exclusió residencial.  

Aquests categories es divideixen en: 

•    Persones sense sostre 
•    Persones sense Habitatge 
•    Persones que viuen en habitatge insegur 
•    Persones que viuen en un habitatge inadequat. 

 
 

TIPOLOGIA DE SENSELLARISME I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL (ETHOS, FEANTSA) 

CATEGORIA CONCEPTUAL DESCRIPCIÓ UNITATS 
FAMILIAR 

TOTAL 
INDIVIDUS 

SENSE SOSTRE 
 

Dormir al carrer, alberg baixa exigència, 
pensions barates, hostal,.. 

25 191 

SENSE HABITATGE Alberg persones sense llar, alberg per a dones, 
sol·licitants asil, allotjament amb suport 

20 132 

HABITATGE INSEGUR Sense pagar lloguer, ocupacions, viure acollit, 
compartir pis, ordre desnonament, deutes en 
lloguer, violència part parella ( amb denúncia ) 

1.121 3.821 

HABITATGE INADEQUAT Casa mòbil, caravana, barraquisme, viure en 
espais no considerables habitatge com naus,...  

 28 

Total persones situació sensellarisme o exclusió residencial 1.166 4.172 
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