
 
 
 

 

“Ningú dormint al carrer” 
                    Manifest 25 anys Arrels Fundació 

Barcelona 12 novembre 2012 
 

Avui, reunits al mateix lloc on un grup de persones ara fa 25 anys va 
obrir les portes d’un petit local, per acollir i atendre homes i dones que 
dormien al carrer, volem manifestar que creiem, amb més força que 
mai, que la vida de les persones val molt més que les pa raules, 
els discursos i la retòrica. Ningú dormint al carre r! 
 
El carrer mata. Arribar-hi costa molt poc. Sortir-ne és un malson. Avui 
volem dir a qui ens vulgui escoltar que és una vergonya que en una 
societat evolucionada com la nostra hi hagi persone s vivint al 
carrer.   A Barcelona hi ha prop de 3.000 persones que depenen de 
centres públics i privats per passar la nit; 800 dormen al carrer. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Perdre la feina, una ruptura familiar, una malaltia. Durant 25 anys hem 
vist moltes històries, molts drames. Si no hi posem remei, moltes 
persones, veïns, amics i familiars nostres, enfilaran el mateix camí. No 
ho podem permetre . 
 
 
Arrels acompanya els últims dels últims, els que no els queda res de 
res, els que estan totalment sols. Ho fem amb el suport i la 
col·laboració de moltes persones, entitats, empreses i administracions, 
però ara cal un canvi .  
 
I el canvi resideix en una única pregunta: “Què em correspon fer?” 
Com a ciutadà, com a veí, com a pare, com a empresari, com a 
treballador, com a polític. Es necessiten persones que vulguin aportar 
el millor d’elles mateixes. 
 
Demanem disculpes pels errors, per les torpeses. 25 anys és un camí 
molt llarg. I, d’alguna manera, ens agradaria poder desaparèixer, que 
no calgués la nostra tasca.  
 
Dit això, demanem:  
 
• Promoure polítiques justes per evitar que les persones i les 
famílies acabin al carrer . 
 
• Eliminar el requisit d’acreditar uns ingressos míni ms  per 
accedir a un habitatge protegit, per a les persones que viuen en 
exclusió. 
 
• Permetre que les persones immigrades en situació irregular , 
moltes de les quals viuen al carrer, puguin accedir als serveis públics 
com qualsevol ciutadà. 
 
• Establir una renda bàsica de suficiència  que permeti viure  
d’una manera digna, sobretot a les persones d’edat avançada i amb 
problemes de salut, i que mai podran ser econòmicament 
independents. 
 
• Eximir  a les persones amb pocs recursos dels increments del 
cost de farmàcia aprovats aquest any 2012.  
 



 
 
 
 
• Instar el Govern espanyol a ratificar la Carta Social Europea 
en matèria d’habitatge.  Aquesta ratificació implica estàndards sobre 
els preus no abusius de l’habitatge, el nombre d’habitatges suficients 
per a la població i la prevenció del fenomen sense sostre. 
 
 

 
Ho tornem a repetir: 

Ningú dormint al carrer! 


