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Presentació
Laia Ortiz  

Ajuntament de Barcelona

Barcelona 

Societat, amb el qual l’Ajuntament de Barcelona reprèn 

una publicació de referència per a la divulgació d’estudis 

relacionats directament amb la ciutat de Barcelona. 

Barcelona Societat va néixer l’any 1993 amb la voluntat 

de ser un instrument de divulgació i difusió de la recerca 

social que es realitza a la ciutat amb l’objectiu de millorar 

les polítiques socials i la vida dels seus habitants. 

Partim del convenciment que el desenvolupament 

de polítiques públiques en una societat cada dia més 

complexa, en la qual es donen fenòmens interdependents 

i apareixen noves realitats, exigeix un bon coneixement 

de la realitat social. Barcelona Societat vol ser una eina que 

doni a conèixer la tasca que realitzen persones expertes i 

professionals que des de l’àmbit acadèmic o des de la gestió 

pública, des del nivell polític o tècnic, des del sector públic, 

privat o associatiu intervenen en la creació de coneixement 

al voltant de la realitat social de la ciutat.

etapa amb un número dedicat al sensellarisme i a l’exclusió 

habitacional, una expressió de la pobresa que està esdevenint 

cada cop més rellevant a les grans ciutats occidentals. Al 

mateix temps que creixen els  recursos destinats per les 

administracions municipals i per entitats socials a atendre les 

persones sense llar, augmenta el nombre de gent que queda 

exclosa del mercat de l’habitatge de manera permanent. 

A Barcelona, els recomptes ciutadans i les dades del 

Servei d’Inserció Social de l’Ajuntament indiquen un 

creixement del nombre de persones que dormen al carrer. 

Si en el primer recompte exhaustiu realitzat l’11 de 

pernoctaven  a l’espai públic, en el recompte del 18 de 

increment del 37% en vuit anys. En el mateix període, el 

nombre de persones que dormien en recursos residencials 

especialitzats d’entitats socials i de l’administració 

L’increment evident de la pressió sobre el sistema 

d’atenció a les persones sense llar ens obliga a tenir una 

mirada complexa i rigorosa sobre el fenomen de l’exclusió 

habitacional severa que permeti trencar estereotips 

i proposar noves metodologies d’intervenció social 

dirigides a recuperar l’estabilitat habitacional, econòmica 

i emocional de les persones que passen pel dur episodi 

de vida que suposa quedar-se sense habitatge o haver de 

dormir al carrer. 

L’Ajuntament de Barcelona i totes les entitats socials que 

formen part de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense 

durament colpejades per l’empobriment amb l’elaboració 

i la presentació del Pla de lluita contra el sensellarisme. 

Un full de ruta per aprofundir i accelerar la transformació 

de les polítiques d’atenció a les persones sense sostre i per 

impulsar el disseny d’actuacions que pivotin sobre l’accés 

a l’habitatge i l’estabilitat emocional i econòmica de qui ho 

ha perdut tot i ha de reconstruir la seva llar. 
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Editorial
Albert Sales

La revista Barcelona Societat reprèn la seva activitat després 
d’una aturada de cinc anys. Torna amb un nou format, 
amb una aposta per la difusió digital dels continguts, però 
mantenint el compromís de sempre amb el rigor tècnic i 
acadèmic, i amb el servei a la ciutat i a les persones. És en 
el marc d’aquest compromís que iniciem l’etapa dedicant el 

un dels reptes als qual s’enfronten totes les grans ciutats 
europees i davant del qual el teixit associatiu, la ciutadania 
i l’administració municipal de Barcelona sempre s’han 
mostrat sensibles. 

Barcelona, formada per 31 entitats socials i l’Ajuntament, 
va posar en marxa un esforç de sistematització de dades i 
de coneixement de la situació del sensellarisme a la ciutat, 
que s’ha concretat en una sèrie d’informes periòdics i amb 
l’impuls de diverses metodologies de recerca i d’explotació 
dels registres dels serveis públics i privats que atenen les 
persones amb problemes d’exclusió residencial severa. 

en recursos residencials especialitzats d’entitats i de 

Aquest creixement ha contribuït a contenir els efectes de 
l’exclusió residencial però no ha comportat una reducció 
del nombre de persones que dormen al carrer. Mentre que 

es van comptabilitzar 658 persones pernoctant a l’espai 

localitzaven 941 persones dormint al ras. Un increment 
del 37% en 8 anys. Les dades d’aquests recomptes 



serveis municipals i coincideixen amb les tendències que 
assenyalen els informes dels equips de carrer del Servei 
d’Inserció Social de l’Ajuntament. 

problema del sensellarisme en la seva expressió al carrer 
tot considerant que la clau de volta del sistema d’atenció 
era tractar les persones en situació de carrer com si patissin 
una patologia social i estiguessin necessitades d’un estret 
acompanyament social. En conseqüència, s’ha considerat 
que l’acollida d’emergència en albergs és un bon moment 
perquè els serveis socials restableixin vincles amb la 
persona atesa a través de la cobertura de les necessitats 

proporció de població que no pot accedir a un habitatge i 
que es troba en situacions de forta vulnerabilitat social és 
un fenomen comú a la majoria de grans ciutats occidentals. 

Les polítiques orientades per imatges estereotipades 
i adreçades a la provisió d’allotjaments d’emergència 
impliquen aproximar-se a les víctimes de l’exclusió com 
si fossin persones afectades per una patologia social per 
a la qual cal prescriure tractament. Les proves empíriques 
revelen que la diversitat d’itineraris que porten cap a 
l’exclusió residencial i la complexa interacció entre factors 
estructurals i personals que impacten sobre les trajectòries 
vitals de les persones afectades pel sensellarisme i per la 
pobresa extrema, ens obliguen a trencar amb els tòpics 
i a assumir que les persones sense llar comparteixen, 
precisament, la impossibilitat de fer valdre el dret a 
l’habitatge. Els autors i les autores que participen en aquest 

número ens ajuden a comprendre el sensellarisme com la 
conseqüència del fracàs de la nostra societat per garantir 

situacions que tenen com a punta visible de l’iceberg la 
vida als carrers de la ciutat, i a trencar amb els paradigmes 

serveis socials per acompanyar les persones ateses. 

Les pàgines que segueixen fan un repàs a la perspectiva dels 
drets a l’hora d’aproximar-nos al problema del sensellarisme, 
expliquen l’evolució de les polítiques d’atenció a les persones 
sense llar a la ciutat de Barcelona, obren el focus cap a formes 
de sensellarisme vinculades a la mobilitat internacional i a 
l’exclusió administrativa que pateixen cada cop més persones 
migrants, i analitzen la revolució que suposa posar l’accés a 
l’habitatge al centre del sistema d’atenció a persones sense 

Housing First per generar canvis en el disseny de polítiques 
socials i en la praxi quotidiana dels serveis. 

La maquinària que empeny la gent al carrer està greixada 
per un mercat de l’habitatge altament excloent, per un 
mercat laboral inaccessible per a moltes persones, per 
un sistema de garantia de rendes precari i per una gestió 

administrativa molts veïns i veïnes. Però malgrat que moltes 
de les causes estructurals del sensellarisme sobrepassen 
l’àmbit d’actuació de les polítiques locals, un millor disseny 
de la intervenció dels actors que treballen a diari amb qui 
pateix les conseqüències del sensellarisme té la capacitat 
d’evitar molt patiment, de transformar la percepció social 
de la problemàtica i de generar espais de cohesió social 
imprescindibles per construir el dret a la ciutat.
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l’habitatge i l’estabilitat emocional i econòmica de qui ho 

ha perdut tot i ha de reconstruir la seva llar. 
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Sensellarisme:  
Crisi de drets humans

Leilani Farha, relatora especial de les Nacions Unides  

Paraules clau: sensellarisme, drets humans, societat, 

pobresa, especulació

El sensellarisme és una crisi global dels drets humans 

que exigeix una resposta urgent. Existeix en tots els 

contextos socioeconòmics (en economies desenvolupades, 

emergents i en vies de desenvolupament, en entorns  

de prosperitat i d’austeritat) i s’esdevé amb total 

impunitat. 

El terme sensellarisme resulta indeterminat ja que intenta 
aplegar diverses declaracions del fenomen sota un mateix 
concepte, en designar no només la falta d’habitatge, sinó 
també un grup social. Allò que uneix les persones sense 
llar és la privació dels drets i la carència de la dignitat 
necessària que experimenten dia a dia. Erròniament entesa 
a nivell mundial com si fos una simple qüestió política o un 
problema social, la situació de les persones sense llar és un 
senyal d’alarma indicador que els estats han fracassat en 
la protecció dels drets humans dels més vulnerables de la 
societat.  

El sensellarisme és una de les conseqüències menys 
tractades de la desigualtat creixent, del repartiment injust 
de la terra i de la propietat, i de la pobresa a escala mundial. 
És el resultat de l’aquiescència de l’estat amb l’especulació 
i els mercats no regulats. L’efecte de tractar l’habitatge 
com un producte de consum i no com un dret humà. Es 
fonamenta en la consideració de riquesa i poder com a 
privilegis globals, ignorant i menyspreant aquells que no 
tenen una llar.

En tractar-se d’una violació dels drets humans, per encarar 
la situació de les persones sense llar són necessàries 
respostes que afrontin les causes sistèmiques de la situació 
d’aquestes persones. A més, s’han de canviar les actituds 



9

e 
persones busquen refugi en diferents països, desesperades 
per tenir l’oportunitat de reincorporar-se a la societat i 
prosperar.

Una dona de la ciutat de Rio de Janeiro, al Brasil, recorre 

antiga comunitat és només un record després de ser 
enderrocada per deixar pas als Jocs Olímpics. Ella i la seva 
família estan obligades a viure als afores de la ciutat, lluny 
de les relacions socials, les escoles i dels llocs de treball.

Segons el meu punt de vista com a relatora especial, el 
sensellarisme, en tots els seus aspectes, és un símptoma del 
fracàs dels governs per fer front a la creixent desigualtat en 
ingressos, en salut i en accés a la propietat. Senzillament, 
és el fracàs dels governs per dur a la pràctica el dret de 
l’habitatge. 

Què entenem per sensellarisme?

 suggereix dues condicions: 
una falta d’habitatge i una pèrdua del sentit de pertinença 
social. En català, altres termes per parlar de sensellarisme 
podrien ser sense sostre, indigent o vagabund. En francès, es 
fa referència a la situació de les persones sense llar de dues 
maneres:  o sans-abrisme. En castellà, es 
fa referència al sinhogarismo, a la situació de les persones 
sense llar com a sin hogar, en situación de calle, poblaciones 

callejeras.

 el sensellarisme només per les persones sense 
sostre limita la comprensió d’un problema molt més 
ampli. Els conceptes com ara dormir a cel obert o persones 

i les estructures socials per garantir que el problema sigui 
erradicat. 

mesura invisible. El sensellarisme, un fenomen del qual cap 
país s’allibera, té moltes cares i matisos, però està subjecte 
a lluites comunes per la dignitat i el reconeixement dels 
drets humans.

manera:

A la costa oest del Canadà s’ha aixecat un campament on 
la gent viu essencialment sota les lones, sense cap servei 
bàsic, amb estructures improvisades i atestades d’insectes.

on es paguen quantitats abusives per unes condicions 
d’habitatge deplorables, es troben algunes de les persones 
sense llar del país, amb una demanda molt simple: opcions 
reals d’habitatges assequibles.

A les grans ciutats de l’Índia s’enfronten constantment a 
grans desigualtats i conviuen les noves construccions, que 
prometen un estil de vida de luxe, amb mobiliari de gamma 
alta i amb la sensació d’un estatus social elevat, al costat 
mateix dels suburbis més grans del món, on l’accés a l’aigua 
potable i a instal·lacions d’higiene són un miratge. Les 
famílies viuen sense cap sensació de seguretat ni esperança 
d’accedir a la propietat.

A Europa, moltes històries i imatges de la crisi dels 
refugiats ens mostren vides que s’han aturat, famílies que 
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sense llar que viuen al carrer fan referència a una proporció 
petita de la població sense llar, la majoria de la qual són 
homes. Això pot conduir a unes solucions polítiques 
distorsionades i a subestimar el problema, com en el cas 

té en compte només els individus que viuen al carrer, les 
dades proporcionades indiquen un descens en el nombre de 
persones d’aquest col·lectiu com a resultat dels programes 

la profunditat de la discriminació i de l’exclusió que 
diàriament han d’afrontar algunes persones sense llar en la 
seva lluita per la dignitat.

senceres. Per exemple, en zones rurals de Bangladesh, 
on l’avaluació de si una persona està sense llar o no va 
en funció de l’accés a una parcel·la regularitzada, a més 
d’un sostre.1 

d’una mínima qualitat d’habitatge, en què les persones 

considerar com a persones sense llar, per la falta d’un 
habitatge segur i propi.

En el meu informe sobre aquest tema, he escollit una 

problema de les persones sense llar té una relació amb les 
circumstàncies personals, però també reconeix les causes 
estructurals d’aquesta situació. Aquest plantejament es 
basa en tres aspectes fonamentals: 

1. Falta de llar, tenint en compte tant l’aspecte material 
com social de l’habitatge.

constitueixen com a grup social subjecte a la discriminació 
i a l’estigmatització. 

3. Reconeixement de les persones sense llar com a 

deneguen aquests drets.

Un model fonamentat en els drets humans

El sensellarisme és una violació dels drets humans i, com a 
tal, requereix una resposta que estigui basada en ells.

La llei internacional estableix les obligacions dels estats. 

Culturals (CESCR, per les seves sigles en anglès), organisme 
de les Nacions Unides que s’encarrega del compliment dels 
drets humans i del dret de l’habitatge per part dels estats, 

de persones estan “privades [...] d’habitatge bàsic i 
digne, prima facie està, incomplint les seves obligacions 
establertes en el Pacte.”2 Els estats han de “demostrar que 
han fet tots els esforços possibles per utilitzar els recursos 
que tenen a disposició per satisfer, de manera prioritària, 
les seves obligacions mínimes.»3 

La llei internacional ho deixa clar: els estats tenen 
responsabilitats en matèria de drets humans que cal que 

1. Graham Tipple i Suzanne Speak, «Definitions of homelessness in 

developing countries», dins Habitat International, vol. 29, pàgines 337-342, 

2005.

2. Comitè dels Drets Econòmics, Socials i Culturals, comentari general número 3 

(1990), sobre la naturalesa dels Estat Part, paràgraf 10. 

3. Ibídem
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compleixin de manera immediata. Fer front a la situació de 
les persones sense llar és una d’aquestes responsabilitats.

Les obligacions immediates en relació amb la situació 
del sensellarisme són adoptar i implementar estratègies 
contundents basades en els drets humans per fer front a 

I el que és més important, aquestes estratègies les han de 
desenvolupar, posar en pràctica i avaluar les persones sense 
llar, un principi bàsic d’un model fonamentat en els drets 
humans.

Mesurar la magnitud del sensellarisme i informar dels 
resultats ajudarà a garantir la responsabilitat que s’haurà 
d’incloure en qualsevol estratègia. Tanmateix, les xifres 
només expliquen una part de la història. Testimonis 
i material visual complementaran les estadístiques 
recollides i donaran sentit a l’aspecte humà de la situació 
de les persones sense llar, així com a les circumstàncies 
que condueixen a aquesta situació. Això aportarà una 

que descriuen les condicions indescriptibles dels llocs 
on la gent s’allotja, la por de ser desallotjats o l’angoixa 
de ser tractats com si fossin paràsits. Les associacions de 
ciutadans poden contribuir a observar aquesta realitat 
amb l’objectiu d’oferir un coneixement més detallat del 
problema.

Un model fonamentat en el drets humans fa que les 
persones, i particularment les més vulnerables, siguin el 
centre d’atenció. És el reconeixement que els sense llar 
són individus, titulars de drets, i determinarà el punt de 

partida de totes les accions de l’estat en relació amb la 
situació d’aquest col·lectiu. Aquest reconeixement obliga a 
fer un canvi en el qual totes les decisions s’adoptin tenint 
en compte com afecten els drets de les persones i amb 

Segons aquest plantejament, combatre la discriminació és 
una prioritat màxima. És imperatiu que les polítiques dels 
estats, les lleis i els programes s’adaptin a les obligacions 

Pel que fa als desnonaments forçats, els estats haurien de 
prohibir-los quan comporten una situació de sensellarisme. 
Caldria seguir un procés de seguiment de les persones i oferir 
opcions per a una reubicació adequada. No hi ha excuses.

el compliment dels drets humans. Els estats tenen la 
ferma obligació legal de regular i comprometre’s amb les 

totes les seves accions i polítiques estiguin d’acord amb 
el dret d’un habitatge adequat i amb la prevenció i la 
millora de la situació del sensellarisme. L’especulació de la 
propietat immobiliària, el desenvolupament urbanístic i les 
inversions no poden passar per sobre dels drets humans.

Les persones sense llar: estigmatitzades, discriminades, 

excloses i criminalitzades

Les persones sense llar es perceben com a grup social. S’ha 
creat una identitat a escala mundial reforçada per la gent 
del més

viciós. Les lleis, les polítiques, els negocis i els mitjans de 
comunicació mostren i tracten les persones sense llar com 
a éssers moralment inferiors, que no mereixen assistència, 
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mesures reals (el dret a viure) segons l’article 6 dirigides 
a millorar la situació de les persones sense llar.4 Aquest 
reconeixement encara no ha provocat cap actuació a nivell 

No es tracta tan sols d’una història ocasional, sinó que és 
l’experiència personal de milers de milions de persones 
sense llar o que s’allotgen en un habitatge de manera 
inadequada. M’han explicat, sovint entre llàgrimes, que més 
que qualsevol cobertura material, el que aquestes persones 
anhelen és reconeixement i tracte per part de la societat com 
a éssers humans, amb la dignitat i el respecte inherents. 

En comptes de rebre suport, les persones sense llar cada 
vegada són més penalitzades mitjançant lleis i polítiques 
que, en lloc de protegir els seus drets, les converteixen en 
criminals. Es fan lleis per fer invisibles les persones sense 
llar, per allunyar-les de les seves terres o de l’habitatge i per 
destruir els seus refugis improvisats. Per exemple, en molts 
llocs, els hàbits de supervivència, com ara menjar i dormir a 
l’espai públic, poden comportar multes. 5 Les lleis permeten 
a les autoritats rescatar els menors del carrer i privar-los de 
la seva llibertat sense un procés legal o sense respecte per a 
les xarxes socials en què s’integren. 

La trista realitat és que la discriminació inherent al 

culpables de la seva mala sort i dels problemes socials que 
representen. Un cop estigmatitzades aquestes persones, 
les seves necessitats es descuiden i la desigualtat i la 
discriminació augmenten. 

He rebut incomptables testimonis de persones sense llar, 
que expliquen la intimidació i assetjament que reben 
de les autoritats i del conjunt de la societat. Se’ls nega 
l’accés als serveis bàsics o a instal·lacions per dutxar-se, 
orinar i defecar. Se senten acorralades, són expulsades 
de les ciutats i reubicades en llocs inhabitables, són 
maltractades i passen desapercebudes, estan subjectes 
a formes de violència extrema, que inclouen crims d’odi 
i de violència sexual, i sovint són denigrades. Algunes 

zones de l’hemisferi sud, on el fenomen es desconeix o on 
la diferència entre les condicions d’habitatge precari i la 
situació d’estar sense llar no és evident. 

Tractades com a residus humans i sovint excloses de la 
societat, les persones sense llar pateixen humiliacions 
quotidianament. Etiquetes com legal/il·legal, formal/
informal, apte/no apte, augmenten la dicotomia amb la 
qual s’han d’enfrontar aquestes persones. Els drets de les 
persones no formen part del guió.

violència, tenir una esperança de vida reduïda a la meitat, 
més probabilitats de tenir mala salut i malalties cròniques 

tot pel fet de menjar i dormir en un espai públic. El Comitè 

forma generalitzada comporta serioses conseqüències per 

4. Vegeu, per exemple, CCPR/C/79/Add.105 (1999), paràgraf 12. 

5. Vegeu el document «National Coalition for the Homeless, Share No 

More: The Criminalization of Efforts to Feed People in Need» (2014), en 

línia: < http://nationalhomeless.org/wp-content/uploads/2014/10/Food-

Sharing2014.pdf>.  
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part de les institucions nacionals de drets humans, pels 

humans apunta cap a una intervenció immediata dels 
estats per resoldre el problema. 

Com hem arribat a aquest punt?

La ràpida urbanització a escala mundial ha produït una 
sorprenent acumulació de riquesa en mans de pocs, 
acompanyada per l’augment de pobresa per a molts altres. 
L’especulació en la propietat immobiliària i el concepte 
d’habitatge com a producte de consum han fet que el 
desenvolupament urbanístic sigui contrari a les necessitats, 
poc assequible i contrari al respecte dels drets humans. 

El sensellarisme és una de les conseqüències menys 
examinades de la desigualtat creixent, del repartiment 
injust de la terra i de la propietat, i de la pobresa a escala 
mundial. És una conseqüència de l’aquiescència de l’estat 
cap a l’especulació i els mercats no regulats, el resultat de 
tractar l’habitatge com un producte de consum i no com un 
dret humà. És el resultat de privilegiar la riquesa i el poder i 
menysprear i estigmatitzar aquells que no tenen una llar.

lloc a una nova categoria d’aquest grup: persones formades 

que, a causa de la crisi econòmica, s’han quedat a l’atur 

mesures d’austeritat que la van acompanyar van provocar 
un increment massiu de sensellarisme en moltes ciutats 

6

A escala mundial hi ha proves d’un patró constant: 
els governs han abandonat el seu paper fonamental 
com a garants de la protecció social –inclòs l’habitatge 
assequible–, han reduït o privatitzat les prestacions socials i 
han transferit competències al mercat privat, permetent que 
les elits i els agents privats amb accés al poder i als diners 
controlin els òrgans principals en la presa de decisions.7

Si bé les causes del sensellarisme varien en funció dels 
grups, sovint és el més vulnerable el primer afectat: dones 
que fugen de la violència, comunitats senceres desarrelades 

tenen accés a l’habitatge per la seva edat o per falta de 
documentació, accés desigual a la terra i lleis de propietat 
discriminatòries, o persones discapacitades que no poden 
obtenir una feina adequada.  

El denominador comú de totes les causes estructurals del 
sensellarisme són les decisions i polítiques dels governs 
contradictòries amb els drets humans.

Política estratègica: una eina per al canvi 

depenen de circumstàncies personals, les estratègies sempre 
han de ser multifactorials. Han de comprometre una sèrie 
de polítiques i programes i han de corregir simultàniament 

6. Vegeu, per exemple, la resposta al qüestionari del Defensor del Poble 

espanyol; Olga Theodorikakou i altres, «‘Neo-homelessness’ and the Greek 

Crisis» (2013) 7:2, European Homelessness, pàgines 203-205; Comissió 

Europea, «Homelessness during the crisis» Nota de recerca 8/2011 en línia:  

<http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=9847&langId=en> al 4, 8, 15.  

7. Resposta al Qüestionari de l’Institut Danès per als Drets Humans 
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l’exclusió social i la privació de l’habitatge. I el que és més 
important, els agents implicats han de dirigir les estratègies, 
que han de fonamentar-se en els drets humans. 

El CESCR s’ha focalitzat en la necessitat d’establir unes 
estratègies d’habitatge contundents per fer front a 
la situació del sensellarisme en el context del dret de 
l’habitatge, amb garanties de seguiment i responsabilitat 

manera semblant, en el cas dels menors del carrer, l’Alt 

propugna un plantejament integral que reconeix els drets 
com a interdependents i interconnectats mitjançant un 
plantejament coordinat entre els departaments de govern i 
amb la implicació de la família i la comunitat.8

l’aplicació del programa Primer la Llar (Housing First), de 
moviments socials i accions legals per al desenvolupament 
de consells civils de participació, no existeix una política 
universal o una solució legislativa per a la situació de les 
persones sense llar. S’ha de tractar de diverses maneres, amb 
un compromís amb les causes estructurals del sensellarisme 
i amb consideració a les circumstàncies particulars.

escrits però són impossibles de dur a terme a la pràctica. 

Econòmics, Socials i Culturals pel que fa als procediments 

 9 El Comitè va aclarir que, 

adequat, és una obligació immediata dels estats, ja que 
un dret no pot existir sense una solució per protegir-lo. A 
més manté que l’Estat ha violat l’obligació de proporcionar 
solucions efectives en el marc dels procediments d’execució 
hipotecària. 

els seus drets, algunes persones sense llar han portat la 
seva lluita als tribunals. A l’Argentina, les persones sense 
llar tenen dret a assistència, però aquest dret es reclama 
cas per cas davant dels tribunals. Per exemple, en el cas de 
Q.C.S.Y. contra el Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos 
Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación va ordenar 
al govern de Buenos Aires proporcionar una atenció 

va assenyalar que s’hauria de donar una mínima garantia 
d’accés a l’habitatge per a aquelles persones que es troben 
en situacions d’extrema vulnerabilitat.

Qualsevol circuit legal o assistencial ha d’abordar els 
problemes que afecten diferents grups, donar suport a 
les persones en les seves lluites personals i reconèixer-
los com a subjectes de drets. Un estudi realitzat per la 
FEANTSA (Federació Europea d’Associacions Nacionals que 
Treballen amb les Persones Sense Llar), va concloure que 

8. A/HRC/19/35, paràgraf 30.

9. I.D.G. contra Espanya, Comunicat 2/2014. En la seva resposta al Qüestionari, 

Arrels Fundació, de Barcelona, estima que a Espanya, de cada 100.000 

persones, 71 són indigents. 

10. Corte Suprema de Justicia Nacional, Q.C., S.Y. c/GCBA s/amparo, 24 April 

2012. Vegeu Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, «Economic, Social and Cultural Rights in the City of Buenos 

Aires». October 2015, pages 64-67.  
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globals, multidimensionals, basades en drets, participatives, 
recolzades en estatuts i en la legislació, sostenibles, 
fonamentades en les necessitats i en criteris ascendents.

Tots els nivells de govern haurien de dissenyar i establir 
polítiques, lleis i estratègies per prevenir el sensellarisme 
i afrontar-lo. El fracàs demostra que la situació de les 
persones sense llar ni ha estat reconeguda ni tractada com 
una violació dels drets humans. El que falta en tots els 
nivells de govern és un compromís comú per garantir el 
compliment del dret a un habitatge adequat, i altres drets 

Garantir el compliment dels drets humans és una 
responsabilitat legal ferma de tots els nivells de govern. 
Els legisladors hauran d’incorporar els drets humans en 

assessorament de les persones sense llar en el procés de 

processos de seguiment i revisar els mecanismes per 

a les persones sense llar un mecanisme de reclamació 
de drets i un accés a les solucions. Aquests són requisits 
fonamentals de la inclusió de les persones sense llar en la 
dinàmica humana, per restablir la seva dignitat, el respecte 
i la protecció del principi de legalitat.

Conclusió

L’extens problema del sensellarisme és una prova del fracàs 
dels estats a l’hora de protegir i garantir els drets humans 
de les persones més desvalgudes de la societat. És un 

problema que existeix a tots els països, independentment 
de la fase de desenvolupament de la seva economia o dels 
sistemes de govern, i es dóna amb impunitat. L’origen i 
l’abast del problema del sensellarisme a escala mundial 
suggereix una falta de compassió per part de la societat del 
grau de pèrdua i privació de la dignitat que comporta el fet 
de ser una persona sense llar. És un fenomen que requereix 
d’accions urgents i immediates per part de la comunitat 
internacional i de tots els estats.

En lloc de ser tractats com a subjectes d’uns determinats 
drets que s’han violat de manera sistèmica, les persones 
sense llar s’han convertit en un grup estigmatitzat subjecte 
a penalitzacions, discriminació i exclusió social. Segons 
la llei internacional, això és simplement inacceptable. 
S’ha establert que els estats tenen unes obligacions 
immediates per fer front a la situació de les persones sense 
llar. Cal dir-ho amb claredat: tots els nivells de govern 
han de prioritzar la situació del sensellarisme i les seves 
necessitats.

ofert una oportunitat als estats de regular les polítiques 
d’habitatge i les lleis, i per adoptar un model centrat en els 
drets humans. El meu consell és que, d’acord amb l’objectiu 

és possible. Això és el que cal, si volem garantir que cap 
persona quedi exclosa del sistema.

Els drets humans ofereixen el coneixement, les bases i 
les normes per als estats, l’únic que fa falta és el desig de 
complir-los.
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Housing First a  
Arrels Fundació:
un viratge en procés

Arrels Fundació

Paraules clau: sense llar, Housing First, peer,  

accés a l’habitatge

model d’atenció a persones sense llar diferent i que posa 

l’accent en l’accés a l’habitatge individual, digne i estable 

i en una forma d’intervenció social que posa la persona en 

el centre. És el Housing First i funciona amb èxit a altres 

ciutats del món.

restructuració interna dels seus equips, un aprenentatge 

en les maneres de treballar i afrontar dubtes i reptes. Si 

el Housing First s’enfoca només a persones que dormen 

al carrer, què passa amb aquelles que tenen una situació 

situació? Viure en un pis individual fa que la persona pugui 

peer? I què passa 

si, pel context econòmic i social, no hi ha habitatges a 

preus assequibles?

Housing First a Arrels Fundació: un viratge en procés

A Arrels coneixem el Karl des de fa molts anys. Vivia al 
carrer de manera crònica, tenia  problemes de consum 
d’alcohol i un problema de salut mental. Quan li havíem 
preguntat si volia viure en un pis per a ell sol ens havia 
dit que sí però el dia que el vam acompanyar a l’habitatge 

Treball Social i l’equip de Suport a l’Habitatge d’Arrels 
es van intentar coordinar per donar suport al Karl però 
sense èxit. Una setmana quedàvem amb ell diferents dies 
per veure com estava i després podien passar quinze dies 

netejàvem amb ell però també ho fèiem quan no hi era a 
casa... Ens amoïnava que el Karl tingués problemes amb els 
veïns i hagués de deixar el pis. I així va ser.
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A Arrels vam conèixer l’existència del Housing First a 
través de la Federació Europea d’Organitzacions que 
Treballen amb Persones Sense Llar (FEANTSA), de la qual 
formem part juntament amb altres entitats europees. 

pilot del model Housing First en ciutats com Amsterdam, 
Copenhagen, Glasgow i Lisboa, i altres països com França i 
Bèlgica impulsen aquesta manera de fer amb el suport total 
dels seus governs.

Per conèixer bé què era i què no era el Housing First,

vam decidir visitar projectes europeus que l’impulsaven 
i participar en trobades regionals sobre el tema. Cada 
projecte o trobada ens servia per endinsar-nos més en 
el model, ens plantejava dubtes sobre com s’atenen les 
persones sense llar i ens obria una nova manera de fer que 
es considera efectiva per garantir l’accés a l’habitatge digne 
i estable a persones que viuen al carrer des de fa molts anys. 

d’impulsar el model Housing First a Arrels.

Del model d’escala al model Housing First

d’adoptar el model Housing First, a Arrels oferíem 

persones, 64 s’allotjaven en 24 habitatges compartits, 52 
persones vivien en habitacions de lloguer, 14 dormien en 
pensions de Barcelona i set ho feien en pensions socials. 
Les 18 persones restants vivien en pisos individuals (vuit en 

del Patronat de l’Habitatge). Per la seva banda, l’equip de 
carrer d’Arrels visitava 611 persones que dormien al carrer, 

El cas del Karl va ser el primer intent a Arrels de portar 
a terme el model Housing First i no va resultar. No pel 
Karl, sinó per tots els errors que des d’Arrels vam cometre. 

un pis individual perquè hi pogués anar a viure, però no 
teníem un equip cohesionat entorn del model Housing First 
ni una manera clara de fer cap aquest objectiu.

Nascut als Estats Units i impulsat per l’organització 

Llar
des d’Arrels Fundació:  

• L’habitatge és un dret humà.
• Respecte per a totes les persones usuàries.

necessiti.
• Habitatge individual i independent.
• Separació de l’habitatge i del tractament.

• Orientat cap a la recuperació de la persona.
• Minimització de les conseqüències de la vida al carrer 
reduint danys (per exemple, en el consum d’alcohol).

El model ofereix a persones que es troben en una situació 

directament a un habitatge estable, i es basa en tres 
requisits:

• L’equip de professionals visita la persona un cop per 
setmana per realitzar el seu seguiment social.
• S’ha de mantenir un bon veïnatge.
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Com a la resta de Catalunya i l’Estat espanyol, la nostra 
manera d’actuar i atendre les persones sense llar s’inspirava 
en el model d’escala. En la memòria anual d’Arrels de l’any 

al carrer ve a Arrels no acostuma a tenir cap ingrés i la seva 
despesa d’allotjament i alimentació recau íntegrament 
sobre l’entitat. En aquest moment acostumen a entrar a 
viure en una pensió. Posteriorment, quan la persona ja ha 
assolit un grau més d’autonomia, es considera la possibilitat 
d’entrada en un pis».

El model d’intervenció amb la persona que des d’Arrels 
aplicàvem fa deu anys seguia un procés d’escala però, 
malgrat això, teníem una idea que encara avui mantenim: 
Perquè una persona pugui estabilitzar la seva vida en 

molts aspectes, cal que pugui gaudir d’un habitatge estable. 
I això mai no ho pot garantir la vida en una pensió o en 
algun lloc residencial d’estada temporal».

Creiem que els recursos s’han d’adaptar a les persones i no 
que les persones s’han d’adaptar als recursos i, per això, 
durant anys hem buscat solucions residencials mitjançant 

d’educadors i treballadors familiars per donar suport i 
realitzar el seguiment social de les persones que entraven 

d’Acollida Assís vam crear la Fundació Mambré, per 

promoure l’accés a l’habitatge de persones sense llar 
a través d’una borsa d’habitatge pròpia i d’impulsar la 
inclusió laboral.

Amb més o menys encert, durant tots aquests anys 
l’objectiu ha estat sempre el mateix: un habitatge digne, 
estable i permanent. És el que hem demanat durant 
anys per a les persones sense llar com a alternativa per 

que defensa el model Housing First, introduint també una 
manera diferent de treballar i d’organitzar-se.

del model Housing First i de com posar-lo en marxa. Es van 
realitzar nombroses formacions i trobades internes amb 
l’equip de professionals i l’equip de voluntariat d’Arrels, 
i es va començar a explicar a les persones sense llar que 

viscut molts anys al carrer, ens va mirar sorprès i ens va 

que el que necessitem és un habitatge individual?»

Semblava molt fàcil però alhora era molt difícil!  En el 
moment de posar en marxa el model Housing First, a Arrels 
teníem a favor diverses coses:

• estava provat que el Housing First funcionava en entorns 

• coneixíem les persones que vivien als carrers de Barcelona 

• la nostra manera de treballar mira sempre a mitjà i llarg 
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• teníem experiència en la gestió d’habitatges i comptàvem 

tipus d’allotjament de manera temporal, mentre es 
buscaven pisos individuals.

importants per promoure el Housing First:

• a la majoria de ciutats on s’ha posat en marxa el model 
Housing First s’ha fet començant des de zero, amb persones 

en compte les persones sense llar que dormien en pensions 

• a Arrels coneixíem moltes persones que vivien als carrers 
de Barcelona però també moltes altres que hi entraven i en 
sortien perquè, de manera intermitent i inestable, s’allotjaven 
en pensions, habitacions de relloguer i recursos inestables, 

• el Housing First aposta per una manera de treballar en 
què la persona sense llar no té un únic referent social sinó 
tot un equip de persones interdisciplinar i complementari i 
en el qual també participen peers, és a dir, persones que han 
viscut al carrer i que fan de mirall per a les persones sense 
llar que accedeixen al model Housing First.

Canviar els equips per poder aplicar el Housing First

Per poder fer aquest acompanyament, des d’Arrels hem 
hagut de canviar maneres de fer, formar els professionals i 
l’equip de voluntariat i fusionar equips. 

Abans de començar a aplicar el Housing First, existien dos 
equips diferenciats que acompanyaven la persona: d’una 
banda, l’equip de Treball Social, format per treballadors 
socials i que durant tot el procés s’encarregava del 
seguiment social de la persona, de realitzar els tràmits 

en l’Habitatge, format per educadors socials i treballadors 
familiars i que s’encarregava de reforçar la persona sense 
llar que accedia a un habitatge perquè aconseguís la 
màxima autonomia possible.

Avui dia, aquests dos equips ja no existeixen i s’han 
fusionat en un únic equip, el de Suport a la Persona, que a 
la vegada se subdivideix en tres equips de treball formats 
per entre quatre i cinc persones professionals, amb  

voluntariat.

aquest nou equip», explica Ester Sánchez, responsable de 
Els rols dels professionals, 

per exemple, s’han barrejat. Abans, un treballador social 
s’encarregava del seguiment social, dels tràmits, de les 
entrevistes amb la persona, etc., però ara també fa tasques 
d’educador i de treballador familiar, i a la inversa. Si 
la persona sense llar que viu en un pis necessita ajuda 
per dutxar-se, per exemple, se li dóna sense pensar si el 
membre de l’equip és treballador social, treballador familiar 
o educador.»

un canvi per a les persones sense llar que atenem perquè 
han passat de tenir una relació individual amb el seu 
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allotjades en sostres que són poc dignes, com pensions o 
habitacions de lloguer on no hi ha aigua calenta, no es pot 
cuinar o posar una rentadora, i on es fa difícil mantenir una 
higiene adequada. 

vam engegar el model Housing First  ens havíem d’enfocar 
només a les persones que viuen al carrer? Què passa amb 
una persona que dorm en una pensió de manera inestable 
o que no acaba de trobar el seu lloc en qualsevol altre tipus 
de recurs? I què passa si no trobem pisos individuals a 
preus assequibles?

d’intervenció vàlid per a les persones que viuen al carrer 

i que no s’adapten a cap tipus d’habitatge», explica Ester 
Sánchez, responsable de l’equip de Suport a la Persona 
d’Arrels Fundació.

En aquest sentit, vam decidir no començar de zero el model 
Housing First amb persones que dormien únicament al 
carrer ni posar tot el focus en la condició del pis individual. 

d’intervenció amb la persona que promou el Housing First», 
la part relacional amb la persona, el fet de visitar-la un 
cop per setmana per promoure la seva vinculació al barri i 
proporcionar-li un allotjament estable, digne i permanent. 

no forcem situacions i treballem l’accés a un habitatge 
individual des de la voluntat de la persona, no com un premi. 

referent social a tenir una relació amb tot un equip en el 
qual totes les persones són referents. 

I encara més: abans, les persones sense llar vinculades a 
Arrels que accedien a un habitatge o un sostre ho feien 
després d’un procés de vinculació de la persona amb el 
centre obert i d’acollida d’Arrels. En canvi ara, amb el 
model Housing First, persones que viuen al carrer, a les 
quals visita l’equip de carrer d’Arrels però que mai o gairebé 
mai passaran pel centre, tenen l’oportunitat d’accedir a un 
habitatge estable sense la necessitat de passar per tot el 
procés d’escala.

Un pis i una manera de donar suport a la persona

individual, estable i permanent és una condició 
indispensable. També ho és que l’entitat o administració 
responsable acompanyi la persona sense llar en tot 
el procés d’una manera diferent: respectant les seves 
decisions, no condicionant l’habitatge a factors com deixar 
de beure o medicar-se, observant el seu procés...

–un 89%– homes d’entre 35 i 64 anys i un 16% amb més 

persones que dormien directament al carrer i es va oferir 
allotjament a 232 persones.

Totes aquestes persones viuen o han viscut de manera 

de consum d’alcohol i altres presenten problemes de salut 
mental. Un percentatge elevat viu al carrer i les altres estan 
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I un altre canvi important: no condicionem l’habitatge. Si 
la persona que entra a viure a un pis té problemes amb els 
veïns i la seva situació a l’habitatge es fa insostenible, l’opció 
no és tornar al carrer sinó negociar amb la persona i buscar 
una alternativa habitacional», afegeix la responsable de 
l’equip de Suport a la Persona d’Arrels.

Com milloren les persones amb el Housing First?

Com explicàvem al principi d’aquest article, el del Karl 
va ser el primer cas de Housing First que vam intentar a 
Arrels abans de reconvertir la nostra manera d’actuar i els 
equips professionals. En aquests dos anys no hem deixat 
de banda el Karl i ara viu en un pis compartit, però amb un 
seguiment social que es basa en el model Housing First.

En total, 19 persones que dormien al carrer han passat a 
viure en pisos individuals des que vam posar en marxa el 

una emoció desbordada, una altra ho va fer en silenci, un 
senyor va llençar tots els mobles perquè volia moblar el 
pis al seu gust, un altre es mostrava incrèdul perquè el 
pis tenia molta llum...», exposa l’Anna Rodríguez Titos, 
responsable del servei d’acollida d’Arrels i dels equips de 
carrer de l’entitat.

El Lluís és una d’aquestes persones. En el moment en 
què va deixar el carrer per accedir al pis individual ja 

interioritzat el model Housing First i, malgrat això, van 
sorgir dubtes. El principal? La soledat.

El Lluís va entrar a viure al pis emocionat per la seva nova 
situació. Al principi feia molta vida al carrer i tornava a 

dormir al pis i, a poc a poc, es va anant tancant i va deixar 
de sortir. No menjava, no netejava, bevia molt. El pis era a 
Barcelona però lluny del barri on el Lluís havia viscut tota 

cops per setmana. Fins que va tocar fons i la seva salut 
se’n va ressentir. El cas del Lluís ha causat debat entre els 
professionals d’Arrels: Estem fent bé el Housing First? És 
una opció el pis individual si la persona empitjora a causa 
de la soledat? Com es pot combatre? 

Actualment, el Lluís torna a viure al pis amb ganes i ha 
deixat de beure per iniciativa pròpia, però el seu cas ens 
ha fet veure que difícil que és abordar el problema de la 

sola en un barri que no coneix, la seva vinculació al barri 
és lenta i també depèn de la capacitat de la persona per 
socialitzar», apunta Ester Sánchez.

com ha millorat la situació de les persones que vivien al 
carrer i han entrat a viure a un pis seguint el model Housing 
First.

consums, com millora la higiene perquè es poden dutxar 
quan vulguin i com millora l’autoestima.»

Reptes en el viratge cap al Housing First

Housing First a Arrels, el viratge continua. Al maig del 

les quals en habitatges individuals. La xifra de persones 
que viuen en pisos compartits és similar a la que hi havia 

en habitacions de lloguer ha passat de 52 a 34. Totes les 
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persones allotjades, visquin on visquin, reben un seguiment 
social basat en el Housing First i l’estabilitat dels habitatges 
ha augmentat considerablement.

Per saber si estem aplicant correctament o no el Housing 
First,

model i que també s’utilitza en altres països on es promou 

els requisits, en el seguiment que es fa a la persona i les 
oportunitats que té en cas de perdre l’habitatge, els tipus de 
serveis que s’ofereixen, les aportacions econòmiques que 
han de fer les persones i els ajuts a l’habitatge, l’estructura 
dels equips, etc. 

Els reptes que tenim són molts. Alguns se’ns escapen i 

en què vivim, com els preus elevats dels habitatges o les 

estables, ja sigui a través d’ocupacions i feines adaptades a 
la seva realitat o a través de prestacions socials garantides.

Altres reptes els podem afrontar i ho hem de fer. En 
destaquem cinc:

• Reforçar els equips amb peers. En altres ciutats europees 
on s’impulsa el Housing First, els equips que acompanyen 
les persones compten amb persones que han viscut al 

carrer i que aporten la seva expertesa. En el procés que 
hem engegat a Arrels, aquest encara és un repte que tenim 

diverses persones que saben què vol dir viure al carrer fan 
de col·laboradors amb acompanyaments puntuals, com per 
exemple al metge.

• Afrontar la soledat. Quan una persona viu al carrer trenca 
la majoria, si no tots, els vincles socials que tenia i un dels 
esforços importants que ha d’afrontar quan surt del carrer 
és crear-se una nova xarxa social i afrontar la soledat. Quan 
la persona entra a un pis a viure sola, la soledat també hi és 
present i cal pensar com treballar-la per tenir opcions més 
enllà de quedar-se a casa veient la televisió o venir al centre 
d’Arrels.

• Fer un bon acompanyament a les parelles que entren a 
viure a un pis amb el model Housing First. A vegades pot 
passar que una persona entri a viure a un pis individual 

respectat aquestes decisions perquè les persones sense llar 
que entren a viure als habitatges decideixen sobre les seves 

social apareix quan hi ha problemes de parella vinculats 
a la soledat i a la falta de respecte, i quan la gestió de 
l’habitatge és d’Arrels.

• Trobar habitatges individuals a un preu assequible. 
En aquests moments, Arrels ofereix allotjament en 
habitatges que es troben a Barcelona, Cornellà, Granollers 
i l’Hospitalet de Llobregat. Trobar pisos petits i a un preu 

causa de la situació del mercat immobiliari. En aquests dos 
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anys i mig d’implementació del Housing First i de cerca de 
pisos individuals, a més, ens hem trobat reticències per part 
dels llogaters, amb por que al seu habitatge hi visqui una 
persona que ha dormit al carrer.

• Evitar que una persona que perd un habitatge hagi de 

individual i estable és una molt bona solució per a persones 

intentat viure en altres tipus d’allotjament, com pensions, 
habitacions o pisos compartits. A vegades, però, els 
problemes de convivència amb els veïns (el bon veïnatge és 
un dels tres requisits del Housing First) fa que la persona 
hagi de sortir de l’habitatge. El repte és trobar altres 
solucions d’habitatge, recursos intermedis que no tenim 
ni coneixem i que podrien evitar que la persona tornés a 
dormir al carrer.

A aquests cinc reptes n’hi hem de sumar un altre 
igual d’important i que ens amoïna: què passa amb el 
percentatge de persones que viuen al carrer i que ens diran 
que no volen viure en un allotjament estable i digne? 
Aquestes situacions les hem viscut, la majoria de vegades, 
amb persones amb problemes de salut mental, i les hauríem 
de saber afrontar. Potser en aquests casos la solució no és 
un habitatge individual i haurem de ser més imaginatius, 
però sí que podem acompanyar les persones en seguiment 
amb el model d’intervenció del Housing First per respectar 
al màxim les seves decisions.

en la idea que aquest model és vàlid per lluitar contra el 
sensellarisme a Barcelona, on actualment 941 persones 

dormen al carrer. Serà tot un repte en el qual també 
s’haurà de tenir en compte què s’ha de fer mentrestant, 
perquè les persones que viuen al carrer no pateixin més les 
inclemències del temps, la inseguretat de dormir al ras, la 

l’habitatge digne i estable.





En profunditat
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No tenir llar perjudica  
(i molt) la salut
Marta Plujà. Anàlisi social. 

Paraules clau: crisi, habitatge, exclusió, salut

En moments com l’actual, en el qual la crisi econòmica 

global i globalitzada sacseja amb força les economies 

familiars, i que té com una de les primeres conseqüències 

la precarització de l’habitatge, les condicions de vida de 

moltes de les persones ateses pels serveis de Càritas es 

deterioren cada vegada més i repercuteixen no només en 

el seu dia a dia, sinó també –i sobretot– en el seu estat de 

salut.

públicament l’Informe 
l’habitatge precari sobre la vida de les persones. Un esment 

 coincidint amb la campanya 

la situació ha millorat, encara és ben vigent el que aquest 
document posava de relleu.

Aquest informe naixia de la preocupació de Càritas pel 
tema de l’habitatge. Un neguit que ve de lluny, com 
ho proven els diversos estudis i informes que ha anat 

Però, en aquesta ocasió, es va fer un pas més i es va 

d’un habitatge digne tant en les condicions de vida de les 
persones, com en la seva salut.

No es posaven damunt la taula situacions noves. La 
història és cíclica i en moments semblants, en què es 

migratoris (fa sis anys la migració encara era un fenomen 
destacable), les respostes al problema d’accés a l’habitatge 
han estat similars: pensions, habitacions de relloguer, 
barraquisme, etc. Les diferències entre les solucions 
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adoptades pels nostres pares i avis són mínimes respecte de 
les que han adoptat les generacions actuals.

Què és un sostre i què una llar?

Partim de la tesi que sostre és un lloc on protegir-se de 
les inclemències del temps, bàsicament. En cap cas, es 
pot donar al sostre

persona amb tot el seu sentit.

segons diferents graus de precarietat i exclusió residencial: 
des dels casos més extrems, que passen per viure literalment 

d’Associacions Nacionals que Treballen amb Sense Llar 
(FEANTSA) –òrgan amb suport de la Comissió Europea– les 

1

d’exclusió residencial», i sobre aquesta convenció es treballa 
a nivell europeu en polítiques socials. Aquestes categories 
van des de viure en espais públics o no disposar d’habitatge, 

 
sostre que les aixopluga. En la Campanya dels Sense Llar 

com a sentit i vivència on trobo l’escalfor, perquè pertanyo, 
em sento protegit, puc créixer si ho desitjo, puc aprendre, 

habitatge, aquesta “calor-comunitat” m’embolcalla, em 
recolza i em serveix de plataforma per tornar a començar. 

Tinc llar perquè al meu voltant hi trobo xarxes de suport, 
em relaciono, estableixo vincles i els estableixen amb mi 

No se’ns ha d’escapar el fet que, encara que l’accés a una llar 

als espanyols, no es tracta d’un dret real sinó que s’entén 
com un principi rector, o sigui, que no és directament 
exigible.

Però tampoc hem de pecar d’ingenus i creure que l’accés 
a un habitatge soluciona tots els problemes, perquè per 

circumstàncies (inseguretat, precarietat, deteriorament...) 
pot ser el detonant de l’exclusió social. Les condicions 
físiques, l’accessibilitat i el context poden determinar que 
es converteixi o no en llar.

Només cal veure com l’entorn pot arribar a determinar el 
desenvolupament personal i social de les persones que 
s’hi troben immerses: els barris pobres no deixen de ser 
pobres si no s’hi inverteix. L’atur, les drogodependències o 
el fracàs escolar es poden perpetuar en determinats sectors 
de les ciutats i pobles, creant guetos de marginació en els 
quals només alguns dels habitants aconsegueixen pujar a 
l’ascensor social, però on la majoria es veu condemnada a 
reproduir unes determinades condicions de vida.

1. ETHOS: sigla que respon a la denominació anglesa de TIPOLOGIA EUROPEA 
DE SENSE LLAR I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL i que permet recollir de manera 
desagregada les diferents situacions amb les quals es pot trobar una persona 

amb problemàtiques relacionades amb el mal allotjament.
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Té molt a veure en tot això el disseny de la ciutat i 
com s’ha pensat l’ús de l’espai públic: com s’han creat 
aquests barris, quin disseny tenen, com s’han dotat de 
serveis, etc. Però també, com se’ls ha tractat socialment: 
atenció social, serveis sanitaris, escolarització, recursos 
culturals... Cada cop més es limita l’ús de l’espai públic i 

politicoeconòmics.

Una sortida en temps de crisi

La modalitat majoritària de tinença i ús de l’habitatge a 
XX i 

principis del XXI és la propietat. Això condiciona, i molt, la 
situació de precarietat en què es troba la població de rendes 
mitjanes i baixes, quant a la qualitat de l’habitatge.

Totes les polítiques públiques, la publicitat institucional, 
tota la conjuntura ha anat orientada a la compravenda 
d’habitatges. Ja durant els anys del desenvolupisme 

i no s’ha abordat, des de llavors, com un bé de primera 
necessitat, sinó com una mercaderia.

Tal com passa en una gran part d’Europa, l’opció més 
factible és el lloguer. En això sí que hi ha hagut un canvi 

moment encara era possible aconseguir una hipoteca, ara 
ja no ho és per a la gran majoria de persones del nostre 

tot i que el tipus d’interès bancari aplicable, l’Euríbor,  
està més baix que mai. Tanmateix, els elevats preus del 
mercat de lloguer encara són una barrera que impedeix 
accedir-hi.

ciutats de la diòcesi (2009-2013-2015). 

Euros/mes. Mitjanes anuals.

Sant Coloma Badalona Barcelona Cornellà de  Mataró

L L L 

6
5

6

situació tremendament alcista, que posteriorment, amb la 
crisi, es va moderar lleugerament però que a hores d’ara 
torna a pujar com l’escuma.

ha tornat a patir un increment del 8%, quan el descens en 

Aquests preus suposen un llast molt pesat per a les 
economies familiars, si tenim en compte que el salari 
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Ara mateix, l’accés a l’habitatge és molt difícil per a  
moltes persones i famílies que es troben al límit, 
econòmicament parlant. Són persones i famílies sense 
ingressos o amb ingressos mínims procedents de feines 
molt precàries i mal remunerades. Bàsicament perquè no 
tenen autorització de treball –o l’han perduda– o cobren 
pensions minses, sobretot persones grans o en situació 
d’atur de llarga durada.

A més, les persones que havien optat per comprar, 
en un moment en el qual els preus eren relativament 
assequibles i el nivell d’atur era baix (sobretot en la 
construcció), es van trobar que les hipoteques es van 

un pis que no poden pagar, i corren el risc de quedar-se al 
carrer si no troben una alternativa. En aquesta situació es 
troba una gran part dels joves i les famílies amb infants 
petits d’aquest país.

Així les coses, el mercat d’habitacions de relloguer suposa, 
d’una banda, una alternativa a la pensió (que sol ser 
més cara) i, de l’altra, un negoci per a alguns col·lectius 
que n’han fet el seu modus vivendi. Per a d’altres, suposa 
només una font extra d’ingressos o la manera de no perdre 
l’habitatge.

En aquest context, l’habitatge de lloguer social podria 
evitar l’empitjorament de les condicions d’habitabilitat de 
moltes famílies i, també, ajudaria a millorar les de moltes 
altres. Tanmateix, es construeix poc habitatge social i el 

per la creació d’un parc propi d’habitatges de lloguer a un 
preu assequible.

 
–gestionats per la Fundació de l’Habitatge Social 
promoguda per Càritas– i 55 centres residencials i pisos 
compartits, amb un total de 1.292 places.

Qui viu sota sostres que no són llars?

Les repercussions de la falta d’habitatge o de l’habitatge 
precari tenen diferents graus d’incidència en funció de qui 
les pateix. No és igual una persona sola o una parella sense 

d’un habitatge de lloguer o propietat, encara que les 

va servir de base per a la redacció de l’informe citat– es 
van veure obligades a viure en habitacions rellogades 
compartint pis amb altres persones. I que una cinquena 

fer que la factura social a pagar d’aquí a vint o trenta anys 

aquest percentatge ha baixat considerablement. Tot i així 
es manté en l’11%.

Més preocupant resulta l’increment de les llars que no 

han crescut encara més i han passat de l’1% al 7%.

que es troba en alguna d’aquestes situacions de gran 
precarietat habitacional, sinó que existeix un ampli ventall 
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en pisos del nucli antic de les ciutats, en males condicions 
d’habitabilitat, avui ha crescut l’acolliment en cases de 
familiars o amics. En l’actualitat, en haver-se reduït els 

extingit, però el segon s’estén a més capes de població.

Però el fenomen més acusat, i que s’ha allargat en el temps, 
és el de les habitacions rellogades principalment per 
persones estrangeres sense autorització de residència que 
fa entre un i tres anys que són al nostre país, però també 

de famílies amb menors a càrrec). Són, sobretot, en els 
casos coneguts per Càritas, homes sols, i ara també mares 

Altres col·lectius, com el magribí, opten majoritàriament 
per llogar un pis o, en cas de necessitat, per compartir 
habitatge amb la família extensa, també als barris vells.

Conseqüències dels factors de risc d’exclusió

Els factors de risc d’exclusió, si s’allarguen en el temps, 
poden tenir conseqüències molt greus en incrementar el 

de les famílies i el seu entorn proper, però també a nivell 

perill la cohesió i la convivència.

 
per fer front a les despeses relacionades amb el manteniment 

L L Habitació de relloguer L Sense habitatge

ateses per Càritas Diocesana de Barcelona. Comparativa 2009-2015

de situacions i col·lectius afectats, amb un denominador 

la situació de crisi que no acaba està canviant a marxes 
forçades aquesta realitat.

Així, trobem que el col·lectiu de persones sense sostre 
pròpiament dit, segons el que es desprèn de l’últim 
recompte fet a la ciutat de Barcelona (Romeu i Sales, 

o tres anys que són al carrer, especialment de nacionalitat 

residència– i espanyola (42%), amb malalties orgàniques i 
mentals sense tractar, addiccions, sense ingressos (52%) o 
amb ingressos mínims.
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les famílies a recórrer als serveis socials i que crea una 
espiral de deutes molt difícil de trencar. Per exemple, es dóna 
impossibilitat d’accés a un habitatge (l’impagament és la 
drecera de la hipoteca al lloguer i d’aquest a la tornada a casa 

l’habitatge i de la itinerància, que té una repercussió directa 
en l’accés als serveis sanitaris i d’escolarització a través de la 
inscripció al Padró).

les addiccions, etc.

– Relacionals: solitud, falta de suport familiar i social, 
aïllament i desvinculació social. A nivell familiar, creixen 

deteriora la convivència i la cohesió social.

el treball mal remunerat i en precari, s’allarga la situació 
d’atur. Els joves perden la motivació pels estudis i creix 
el fracàs escolar i l’abandó prematur, cosa que fa baixar 

pensions més baixes.

de la llei de dependència i en el cobrament de prestacions 
socials.

Efectes en la quotidianitat

Fins ara hem vist les conseqüències generals, a mitjà i llarg 
termini, però viure en condicions tan precàries té efectes 

clars en la vida quotidiana de les persones que les pateixen. 

on empadronar-se pot ser la frontera entre la integració 
i l’exclusió social, perquè aquest tràmit administratiu 
determina la cobertura sanitària i dels serveis socials, però 

comporta pràctiques que repercuteixen (o repercutiran) en 
el desenvolupament personal i familiar: la convivència amb 
persones estranyes, en espais minúsculs, l’amuntegament, 
no disposar d’espai on recopilar la història personal 
i familiar o no tenir prou espai vital té efectes en 
l’organització de la vida diària: de quants objectes 

es pot posar una rentadora encara que hi hagi criatures 
 

viure en precari també repercuteix seriosament en la salut.

A través de l’experiència de Càritas, detectem que hi ha 
una relació directa entre l’índex d’ocupació d’un habitatge 
i determinades malalties relacionades amb la higiene i 
la salubritat, la humitat i la falta de ventilació, com la 
tuberculosi i altres malalties respiratòries com l’asma o la 
bronquitis, o infeccions causades pel contacte amb xinxes, 
puces, escarabats o rates. I d’altres de més relacionades amb 
els hàbits alimentaris: problemes d’estómac, desajustos 
intestinals, problemes en el creixement, falta de vitamines 
i proteïnes, sobrepès i obesitat. Problemes que, alhora, 
poden ser els causants d’altres afeccions com els trastorns 
musculoesquelètics, la hipertensió o la diabetis.
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Per no parlar de les persones que ja tenen alguna malaltia i 
per a les quals és molt complicat seguir el règim de visites 
mèdiques o el tractament prescrit.

Ara bé, si hi ha un tipus de trastorns que poden ser 
representatius en les persones que viuen sota sostres que 
no són llars, aquests són els trastorns mentals.

L’equip de psicòlegs del programa de salut mental de 
Càritas adverteix que viure en aquestes situacions no té 
perquè generar, per si mateix, cap malaltia mental, però sí 
que és un factor estressant que pot portar a depressions 
i somatitzacions diverses. És a dir, viure en condicions 
d’infrahabitatge contribueix a desencadenar problemes 
relacionats, sobretot, amb l’estrès i l’angoixa, depenent de 
les persones.

I a això, cal afegir-hi el fet que una gran part de les 
persones ateses per Càritas que viuen en aquestes 
condicions són immigrades, per la qual cosa són candidates 
a patir la síndrome d’Ulisses2, que estableix una relació 
directa i inequívoca entre el grau d’estrès límit que viuen 
els immigrants i l’aparició de símptomes psicopatològics.

No hi ha dubte que la síndrome d’Ulisses es donaria en 
la situació més extrema en el cas de la població atesa per 
Càritas: quan es deixa enrere la família, sobretot quan hi ha 

de tornar, ni tan sols per visitar-los o de poder-los ajudar, 

i això s’uneix a una vida en solitud, sense família ni xarxa 
social i en permanent lluita per la supervivència en un 
entorn hostil.

Més impacte en la infància i l’adolescència

Però de tots, en els que més important és la petjada que 
deixa viure en aquestes situacions tan precàries és en els 
més joves, ja que el que visquin en la infància segurament 
els acompanyarà la resta de la seva vida. Per això és 
tan important vetllar seu benestar, la seva seguretat i 
representen una proritat per a Càritas.

Els infants, els adolescents i els joves s’enfronten a situacions 
que els impedeixen un desenvolupament normal, per 
exemple, la falta d’espai vital, que determina les relacions 
intrafamiliars, l’espai de joc i d’estudi i les relacions de grup 
entre iguals. També afavoreix dinàmiques inadequades en 
el si de la família: han de dormir amb els pares (a la mateixa 
habitació i, sovint, al mateix llit), cosa que els obliga a viure 
situacions que no poden entendre ni digerir. També es 
veuen sotmesos a situacions poc segures, ja que conviuen 

en entorns amb risc elevat d’accident o perquè els pares 

supervisió de cap adult perquè els pares treballen moltes 
hores i en horaris impossibles o busquen feina. Tot això 
fa que es converteixin en adults abans d’hora. També hi 
sol haver una gran mobilitat, i canviar constantment de 
grup pot generar, sobretot en els adolescents i els joves, 

cognitives i de relació, cosa que pot derivar, per exemple, 
en aïllament o problemes de socialització.

2. Descrit per primera vegada com a tal pel doctor Joseba Atxotegi, director 

del Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial a immigrants i refugiats de 

l’Hospital Sant Pere Claver el 2002.
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Ara bé, el més preocupant és l’impacte sobre l’estat de salut 
en els infants, els adolescents i els joves.

És molt probable que algunes patologies adquirides en la 
infància es converteixin en cròniques. Parlem, per exemple, 
d’algunes afeccions respiratòries, com la bronquitis o l’asma 
i algunes de pell, que poden tenir l’origen en habitatges mal 

patologies potser desapareixeran, però mentre es pateixen 
no deixen de posar en evidència la fragilitat que comporta 
l’edat primerenca.

També parlem de trastorns relacionats amb el son (no poder 

com a conseqüència mals de cap, falta de concentració, 

acaba repercutint en la seva relació amb l’entorn, sobretot 
a l’escola i en l’àmbit familiar, alhora que repercutirà en la 
manera com s’enfrontaran d’adults al seu futur en la societat.

També cal valorar, tant en el cas de les persones adultes 
com en els infants, els adolescents i els joves, que si bé hi 
ha molts factors que contribueixen al deteriorament de la 
seva salut que són difícils de controlar perquè són interns 
(la resiliència, les competències personals, les habilitats 
socials...), en canvi n’hi ha d’altres, d’externs, que poden 
mitigar el patiment i millorar la seva qualitat de vida: 
facilitar l’accés a un habitatge digne, garantir l’atenció 
sanitària i dels serveis socials, implementar mesures de 
conciliació, etc.

El cost tant sanitari com social i econòmic que generarà 
per a la nostra societat tenir una part tan important de 
població en estat de desesperació, fragilitat i precarietat és 
difícil de predir. Però, actualment, els serveis socials i els 
centres de salut mental per a persones adultes i infants ja 
han notat un augment en la demanda d’atenció.

Aprofundint en els efectes sobre la salut

L’informe Amb sostre i sense llar, que ara refresquem, es 

la porta a aprofundir en les conseqüències sobre la salut 

l’altra, aquest coneixement contribueix a un dels aspectes 
destacats de la nostra acció institucional: la denúncia de les 
situacions d’injustícia.

Amb aquest horitzó, com en el marc del projecte europeu 
Sophie (Avaluació de l’Impacte de les Polítiques Estructurals 

una col·laboració per tal d’avançar en l’estudi dels efectes 
que tenien en la salut les condicions d’habitatge i les 
polítiques que les afectaven. El primer pas va ser analitzar 
les condicions socioeconòmiques, d’habitatge i salut d’una 
mostra persones usuàries de Càritas. L’informe resultant, 

Salut i habitatge 

en població vulnerable3 

3. Primerament es va publicar com a tercer capítol d’un informe més extens 

Llar, habitatge i salut. Acció i prevenció residencial

analitzava el context socioeconòmic, la base social de Càritas Diocesana de 

Barcelona i la seva acció social en matèria d’habitatge.
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unes condicions de vida en l’àmbit socioeconòmic, 
d’habitatge i salut molt pitjors que les del conjunt de la 
població de la ciutat de Barcelona així com en comparació 
amb les persones dels mateixos estrats socioeconòmics.

Les situacions d’infrahabitatge amb problemes de plagues 
(ratolins, paneroles, puces, etc.), humitats, amuntegament, 
i altres eren les més característiques del subgrup de la 
mostra d’aquelles persones usuàries dels Equips d’Atenció 

condicions d’habitabilitat reallotjant aquelles persones en 
habitatges dignes. Un segon subgrup que es va analitzar 
va ser el d’aquells individus que rebien el suport del Servei 
de Mediació en l’Habitatge (SMH), servei que té com a 

per fer front als pagaments hipotecaris o de lloguer tot 

oferint una intermediació entre els afectats i la propietat, 
ja sigui una entitat bancària o un propietari particular. 
Si bé, doncs, la perspectiva de perdre l’habitatge és la 
principal problemàtica d’aquest segon col·lectiu, alguns 
dels problemes assenyalats anteriorment en referència als 

sentit, dues de cada tres persones entrevistades del total 
de la mostra creien que podien perdre l’habitatge en el 
transcurs de dos anys.

Aquestes males condicions socioeconòmiques i d’habitatge 

tenien una mala salut mental enfront del 15% i del 5% 
respectivament en comparació amb el conjunt de Barcelona. 

sexes tant de les persones adultes com dels menors.

Les dades de Barcelona estan estandarditzades segons la distribució d’edat de la mostra de Càritas. BCN: Barcelona; CS: Classe social; EAD: Equips d’Atenció Directa; SMH: Servei de Mediació en Habitatge.

FONT: Elaboració pròpia per a l’informe Salut i habitatge en població vulnerable.

L Homes L Dones L Nens L Nenes

EAD SMH BCN BCN-CS IV i IV EAD SMH BCN
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Al cap d’un any, aproximadament, es va tornar a entrevistar 
les mateixes persones per tal d’analitzar els canvis esdevin- 
guts en les seves condicions socioeconòmiques i d’habitatge 
així com les conseqüències en el seu estat de salut.

Aquest tipus d’investigació longitudinal permet establir 

Càritas, i especialment el de reallotjament, i els canvis 
en les condicions de vida i d’habitatge. A més, també ha 
permès establir relacions de causalitat entre aquestes 
condicions de vida i habitatge i estat de salut.

Així, si en l’informe anterior les comparacions s’efectuaven 
entre la mostra recollida i les dades referents al conjunt 

aproximadament un any després (durant aquest any van 

En aquesta segona onada d’enquestes van respondre 232 
persones adultes, el 72% de les persones enquestades 
inicialment. La situació socioeconòmica continuava sent 
molt precària, tot i detectar-se millores en alguns subgrups, 
especialment en el cas de les persones reallotjades per 
Càritas, que van experimentar una millora substancial 
de les condicions d’habitatge, tant físiques com 
d’assequibilitat.

Els indicadors de salut continuaven sent molt pitjors que 
els indicadors mitjans de la població de Barcelona, però 
s’observa una millora relativa, principalment en indicadors 
de salut mental tant adulta com infantil. A més, la salut 

mental va millorar més en aquelles persones que van tenir 
millores econòmiques (com augment d’ingressos de la llar) 
o d’habitatge (com disminució del risc de perdre l’habitatge 
o dels problemes d’habitabilitat).

l’increment de l’accessibilitat econòmica a l’habitatge i 
la millora de la salut general de la persona entrevistada. 
Les persones que tenien una millor situació quant a 
assequibilitat de l’habitatge (relació cost/ingressos que 

experimentat amb més freqüència millores en salut que les 
que havien quedat en una situació igual o pitjor.

Salut  

percebuda

Salut  

mental

Ansietat o 

depressió

Mal  

de cap

Problemes 

respiratoris

Canvis en l’habitatge i salut en població vulnerable. Seguiment 

d’una mostra de persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona.

L Cost habitatge més assequible L Cost igual o menys assequible

Càritas Diocesana de Barcelona enquestades per segona vegada per al 

projecte Sophie segons canvis en l’assequibilitat de l’habitatge
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Així doncs, sembla clar que les polítiques i intervencions 
que milloren la situació econòmica i l’accés a un habitatge 
assequible i adequat en les persones afectades per la 
crisi econòmica poden conduir no només a millorar les 
condicions de vida, sinó a millorar la salut.

Actitud propositiva

Càritas s’ha posat com a prioritat per als propers anys vetllar 
per la millora de les condicions de vida de la infància, una 
capa de població que pateix els estralls de la pobresa de 
manera subsidiària i sense possibilitat de lluitar-hi en contra.

Per aconseguir-ho s’ha marcat diversos objectius. Alguns 
són d’implementació interna, com els destinats a protegir 
la infància (seguir ampliant la xarxa de centres oberts 
infantils i juvenils, el reforç educatiu i el suport a 
l’escolarització, també el suport maternoinfantil, 
incrementar els espais de guarda o el foment de l’esport) i 
els adreçats a millorar el parc d’habitatges unifamiliars o 
compartits per a diferents situacions familiars.

Els altres, en canvi, són objectius que escapen al 
control de la institució, perquè depenen de les 
diferents administracions públiques i tenen a veure, 
fonamentalment, amb la legislació vigent:

• Garantir uns ingressos mínims perquè les persones 
mantinguin la seva dignitat, l’autonomia econòmica i 
alimentària, i l’estabilitat en l’habitatge. Amb especial 
atenció a les famílies amb infants.

del pressupost perquè esdevinguin un dret subjectiu.

• Incrementar el parc d’habitatges de lloguer social i 
ampliar les ajudes al lloguer quan es paga a preu de mercat.

• Rebutjar la decisió del Govern central de portar al 

coneguda com d’Emergència habitacional i pobresa 
energètica, ja que és l’únic instrument legal del qual 
disposem actualment per evitar els desnonaments i la 
posterior pèrdua de l’habitatge.

• Reforçar la xarxa d’atenció en salut mental, especialment 
la infantil i juvenil, reduint llistes d’espera i augmentant la 
freqüència de visites.

Són mesures que Càritas no pot perdre de vista i ha d’exigir 
atenent, com ja hem dit, a un dels seus eixos d’acció 
prioritaris, la denúncia. I, en aquest sentit, informes com 
aquests, resulten de gran ajuda.
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Canvis en l’habitatge i salut en població vulnerable. Seguiment d’una mostra de persones ateses per Càritas Diocesana de 

Barcelona.

Condicions de vida, habitatge i salut. Mostra de persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona. Barcelona: Càritas 

Olea Farreras, Sonia. 

. Barcelona: Xarxa d’Atenció 

Norte de Salud 

Mental

http://www.caritasbcn.org/ca/informes_propis
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Els problemes per fer 
front a la hipoteca i el 
seu efecte en la salut:
un estudi amb persones de la PAH

Laia Palència, Hugo Vásquez-Vera, Carme Borrell

Agència de Salut Pública de Barcelona

Paraules clau: salut, salut mental, hipoteca, polítiques 

públiques

S’ha constatat que la probabilitat de tenir mala salut 

percebuda en les persones afectades per la hipoteca 

gairebé triplica la de la població catalana. En concret, el 

percentatge d’homes enquestats que va declarar tenir 

dels homes catalans. Pel que fa a les dones gairebé un 

fa a la salut mental, els resultats encara van ser més 

impactants. Entre les persones afectades per la hipoteca, 

salut mental, mentre que en el global de la població 

persones amb problemes per fer front a la hipoteca i en 

processos d’execució hipotecària tenen pitjors indicadors 

de salut que la població general catalana. Són necessàries 

i urgents polítiques públiques, com ara el lloguer social, els 

mecanismes de segona oportunitat i la dació en pagament, 

per tal de revertir aquesta situació.

Introducció

L’objectiu d’aquest estudi és avaluar l’estat de salut de 
les persones amb problemes per fer front a la hipoteca a 
Catalunya, representades pels membres de la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), i comparar-lo amb el de la 
població general. Un objectiu secundari és mesurar l’estat 
de salut de les persones de la PAH en les diferents etapes 
del procés d’execució hipotecari. 

A continuació es revisen els aspectes relacionats amb 
la crisi, l’habitatge i les polítiques d’habitatge al nostre 
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bé, en el cas de les hipoteques el tema és més greu, ja que 
només un petit percentatge n’obté la dació en pagament 
(per 
molts casos mantenir el deute tot i haver hagut de deixar 
l’habitatge .

 

Fins al moment actual les respostes de l’Administració 
davant d’aquesta crisi de l’habitatge no han aconseguit 
solucionar el problema, ja que les mesures adoptades a 
nivell estatal 

de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris 

pràctiques bancàries» que tenia com a objectiu protegir 
les famílies afectades amb mesures com les dacions en 
pagament negociades. No obstant, el caràcter voluntari 
de la mesura, la falta de normes que obliguessin al 

van fer que aquesta mesura fracassés . 

deute, pretenia aturar temporalment els desallotjaments 
de les famílies més vulnerables. Les difícils condicions 
per acollir-se a la moratòria, així com altres aspectes més 
controvertits, com l’obligació de les famílies d’acudir a la 

de sol·licitar un habitatge, van fer novament la mesura 

entorn i també l’efecte del procés de desnonament en la 
salut, per posteriorment seguir amb la metodologia, els 
resultats i les conclusions de l’estudi.

espanyol

Amb l’esclat de la crisi de les hipoteques subprime l’any 

va afectar fortament el sector immobiliari espanyol, que 
havia estat posicionat com un dels sectors més importants 
en l’economia del país. Paral·lelament, es va produir un 
progressiu augment de la desocupació, d’un 8% l’any 

resultant incapacitat de pagament de l’habitatge per part 
de milers de famílies, moltes sobreendeutades a causa 
de la liberalització del crèdit durant els anys del boom 
immobiliari .

Aquesta situació ha provocat que la pèrdua de l’habitatge 
s’hagi convertit en un problema social greu 

procediments d’execució hipotecària, van ser ordenats 

van correspondre amb habitatges habituals (per exemple, 

. No obstant això, 
aquesta situació no només afecta les persones amb deutes 
hipotecaris, sinó que també afecta les que ja no poden fer 

dels desnonaments duts a terme van ser per impagament 
del lloguer, mentre que un 41,2% ho va ser per execucions 
hipotecàries . Ara 
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proposta de llei de regulació de la dació en pagament, 
de paralització dels desnonaments i de lloguer social, la 
qual va ser rebutjada pel parlament espanyol. Aquesta 

reforçar la protecció als deutors hipotecaris. Entre elles, 

les famílies per accedir a la paralització del desnonament 
(particularment l’augment del límit d’ingressos percebuts), 
la inclusió de mesures per protegir els avaladors, la 
limitació dels interessos derivats del retard del pagament 
de la hipoteca, la prohibició del venciment anticipat del 

una regulació més gran del mercat hipotecari, etc. No 
obstant això, no es va guanyar el favor de la comunitat ja 
que, tot i presentar-se com una alternativa a la ILP per part 
del Govern, va tancar la porta a la possibilitat de regular 
una dació en pagament generalitzada i va deixar fora la 
majoria de les idees de la ILP . En els 
últims temps hi ha experiències prometedores com és 
el cas de la Iniciativa Legislativa Popular sobre mesures 
contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica 

lamentablement, ha estat recentment paralitzada pel 
Tribunal Constitucional, o les mesures a nivell local que 
cada vegada més ajuntaments estan desenvolupant.

la Hipoteca

l’Administració, les persones afectades, i les solidàries amb 
aquesta situació de crisi de l’habitatge, s’han organitzat 
com una alternativa per a les famílies afectades per la crisi 

fet, hi ha autors que plantegen que la falta 
les organitzacions polítiques formals condueix la societat 
civil a organitzar-se per si mateixa. Aquest augment de 
la participació, es relacionaria amb efectes positius en la 
població, entre els quals destaca un apoderament més gran 
o una millora de la salut. A més, aquest efecte seria més 
important en societats més inequitatives 

.

la Hipoteca (PAH). El seu objectiu és donar resposta a la 
situació en què viuen milers de famílies davant d’un marc 
legal que a data d’avui no ha protegit els seus interessos 
davant d’una forta contrapart com és el cas de les entitats 

(Colau 
.  Inicialment la seva principal consigna 

en pagament, i fomentar l’autoorganització de les persones 
afectades, moltes d’elles afectades psicològicament, per 
promoure (Alemany et al., 

. En aquest pla psicosocial, un dels grans èxits ha estat 
disminuir la sensació de culpa i frustració de les persones 
afectades, ajudant-les  a dirigir l’atenció cap als actors 
responsables del fenomen a nivell estructural per, així, 
poder trobar solucions més efectives.

La complexitat de la tasca ha fet que la PAH, a més, s’hagi 

els desallotjaments de les famílies afectades, aconseguir 
alternatives de reallotjament raonables i advocar per 
l’augment del parc d’habitatge social (Alemany et al., 

. El seu fort impacte mediàtic ha aconseguit instal·lar 
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la problemàtica de l’habitatge en l’opinió pública, cosa 
que hi ha sumat l’interès d’altres actors socials. Així, van 
contribuir activament en la promoció de la Iniciativa 

agrupacions PAH esteses a nivell local per tot el territori de 
l’Estat

sèrie de campanyes que han aconseguit posicionar el tema 
de l’habitatge en l’agenda actual, tant dins com fora de 
l’Estat, per intentar reivindicar l’habitatge com un dret i 
alleujar el patiment de milers de famílies afectades (PAH, 

.

El risc de desnonament i la salut

Avui dia és àmpliament acceptada la vinculació entre 

possible trobar estudis que relacionen les condicions 
d’habitatge, com l’amuntegament i la mala higiene, amb 
problemes de salut com ara la tuberculosi (Bonnefoy, 

. Però no només els aspectes físics de l’habitatge 
afecten la salut, sinó que hi ha una sèrie de factors com 
per exemple aspectes psicosocials, legals i econòmics de 
l’habitatge que també poden afectar la salut. S’han elaborat 
diferents models teòrics que intenten explicar i situar 
l’habitatge com un determinant de la salut. Per exemple, 

descriuen una sèrie de factors estructurals (com el sistema 
d’habitatge i les polítiques de l’estat de benestar) que 
determinen l’accés a un habitatge adequat. Aquest estaria 
format per quatre dimensions: dues de relacionades amb 
l’habitatge pròpiament dit (aspectes físics d’habitabilitat, 

i aspectes legals i econòmics associats a l’assequibilitat, 
costos i estabilitat) i dues de referents a les característiques 
del barri on se situa (aspectes físics i la comunitat). Totes 

de la població, però en diferent freqüència i magnitud 
segons els eixos de desigualtat com són l’edat, el sexe, 
l’ètnia o la posició socioeconòmica .

Quedant-nos només amb una part d’aquest marc 
teòric, veiem com els aspectes legals i econòmics de 
l’habitatge (que alhora vénen determinats per factors 
polítics i econòmics estructurals) poden afectar la salut. 
En relació amb això, i principalment a partir de la crisi, 
s’han desenvolupat certes proves sobre com el risc de ser 
desnonat de l’habitatge repercuteix negativament en la 
salut . Així, la majoria 
mostren que les persones que viuen sota l’amenaça de ser 
desnonades del seu habitatge pateixen efectes negatius 
en la seva salut mental. Per exemple, hi ha estudis que 
mostren graus més alts de depressió, ansietat, distrès 

persones afectades al comparar-les amb la població no 
exposada a aquest problema 

. 
També s’ha vist que aquest tipus d’inseguretat residencial 
afecta la salut física de les persones, les quals poden patir 
més freqüentment hipertensió arterial o altres malalties 
cròniques, tenir una salut autopercebuda pitjor i patir 
amb més freqüència violència domèstica i maltractament 
infantil 
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la salut a través de la pèrdua material de l’habitatge i, per 
tant, la falta de factors protectors per la salut que implica 

el procés en si mateix, així, alguns estudis basats en una 
perspectiva psicosocial suggereixen que la por i la falta 
de control, l’impacte en l’estatus social, la vergonya o el 
sentiment de fracàs estarien darrere de l’associació entre el 
procés del desnonament i els resultats en salut (Nettleton 

.

Mètodes

Aquest és un estudi transversal basat en una enquesta 
autoadministrada en línia. Forma part del projecte europeu 
SOPHIE (http://www.sophie-project.eu/index.htm) i s’ha 

Universitat Autònoma de Barcelona. L’enquesta es va 

pàgina web de la PAH utilitzant el software gratuït Survey 

respostes es van escollir només aquelles que: 1) provenien 

relació directa amb la hipoteca i 3) la persona havia arribat 

respostes (344 homes i 561 dones).

A la persona que contestava l’enquesta se li demanava 
que la completés només una persona de la seva unitat 
familiar, tot i que hi havia apartats que es referien a la 
persona enquestada i d’altres que es referien a tota la 
unitat familiar. L’enquesta estava estructurada en diferents 

. Finalment, viure sota l’amenaça de ser 
desnonat podria afavorir l’adopció d’hàbits poc saludables 
com l’augment del consum d’alcohol (Mulia, Zemore, 

, 
el tabaquisme, una dieta baixa en fruites i verdures o el 
sedentarisme .

aquesta tendència. Gili et al., utilitzant dades de pacients 

va existir un augment en les consultes per depressió 
associades als problemes de pagament de la hipoteca o 
al fet d’haver estat desnonat 
banda, Novoa et al. van evidenciar que les persones 
amb problemes d’inseguretat residencial ateses per 
Càritas de Barcelona tenien pitjor salut que la població 

socials més desafavorides. A més, aquells que al cap 
d’un any de seguiment van millorar les seves condicions 
d’assequibilitat de l’habitatge, també van millorar les 
seves condicions de salut 

. Finalment, Bolivar et al. van trobar que les persones 
adultes afectades per un procés de desnonament a la 
ciutat de Granada presentaven més probabilitat de patir 
malalties psiquiàtriques i cardiovasculars, a més d’hàbits 
menys saludables en comparar-los amb la població general 
d’Andalusia .

Els mecanismes que expliquen la relació entre el procés 
de desnonament i la mala salut no estan del tot clars. Per 
una banda es teoritza que el procés de desnonament afecta 
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apartats. Alguns estaven relacionats amb l’habitatge 
i la situació habitacional, altres eren més de tipus 
socioeconòmic, alguns se centraven en l’impacte en els 

en tingués. 

En aquest article només s’explicaran els resultats de salut 
de la persona enquestada. En concret, es discutiran els 
resultats pel que fa a l’estat de salut autopercebut, la mala 
salut mental i els mals de cap freqüents de les persones de 
18 anys o més. Per tal de veure quin és el nivell de salut 
de les persones afectades per la hipoteca i si la situació de 
vulnerabilitat econòmica i d’habitatge en què viuen els pot 
estar afectant la salut, els resultats han estat comparats 
amb els del global de la població catalana a través de 

Aquests últims percentatges han estat estandarditzats 
segons la distribució en grups d’edat de la població de 
l’enquesta de la PAH, per tal que la diferent distribució 
d’edats no afecti els resultats. També s’ha volgut estudiar 
l’evolució de l’estat de salut durant el procés d’execució 
hipotecària i per això s’ha mostrat l’estat de salut en les 
diferents etapes del procés. Resultats més detallats han 

Resultats

L’estat de salut autopercebut és una pregunta sobre com 
la persona sent que és la seva salut. Recull la percepció 
de l’estat de salut físic i mental i s’ha demostrat que 
és un bon predictor de la malaltia i de la mort (Idler & 
Benyamini, 1997). S’observa com el percentatge d’homes 

enquestats que declara tenir una mala salut (salut regular 

és d’un 15% en el global dels homes catalans. Pel que 
fa a les dones, gairebé un 55% declara patir mala salut, 
essent aquest percentatge d’un 19% en el total de dones 
catalanes. En els dos casos la probabilitat de tenir mala 
salut en les persones afectades per la hipoteca gairebé 
triplica la de la població catalana.

amb mala salut mental. Aquest indicador ha estat creat 
a partir de 12 preguntes que formen part de l’escala 
d’ansietat i depressió del Qüestionari General de Salut de 
Goldberg (Shapiro, Skinner, Kramer, Steinwachs & Regier, 
1985) i representa el nivell de malestar mental actual. És 
capaç de detectar ansietat i depressió, disfunció social i 

PAH Catalunya

L Homes L Dones

Figura 1: Percentatge d’homes i dones amb una percepció de la seva salut 

regular o dolenta entre les persones enquestades (PAH) i en el global de 

Catalunya
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S’observa que entre els homes afectats per la hipoteca un 
84% tindria mala salut mental, mentre que en el global dels 

percentatges són d’un 91% en aquelles amb problemes 
relacionats amb la hipoteca i d’un 15% en el global de 
Catalunya. Així doncs, sembla ser que els problemes 
mentals serien els que estan més relacionats amb el fet 
de perdre o estar en risc de perdre l’habitatge, ja que la 
prevalença de problemes és molt més alta entre la gent 
afectada per la hipoteca (quasi nou vegades més en els 
homes i sis vegades més en les dones), en què gairebé la 
totalitat de les persones tindria mala salut mental.

També s’ha estudiat la presència de migranya o mals  
de cap freqüents. Aquest és un trastorn que afecta un 
percentatge elevat de la població i que podria estar 
relacionat amb l’estrès i l’ansietat que podria suposar el 
procés hipotecari.

declaren haver patit migranya i mals de cap freqüents 
durant els últims 12 mesos. En la població general catalana 

Cal assenyalar que, per a tots els indicadors mesurats, 
les dones presenten una salut pitjor que els homes. 

Les  desigualtats de gènere en salut s’expliquen per les 
condicions de vida i treball de les dones (menys poder, 
estatus i recursos econòmics) i també perquè solen patir 
més malalties cròniques al llarg de la vida (Arber & Khlat, 

Figura 2: Percentatge d’homes i dones amb mala salut mental entre les 

persones enquestades (PAH) i en el global de Catalunya

PAH Catalunya

L Homes L Dones

PAH Catalunya

L Homes L Dones

Figura 3: Percentatge d’homes i dones amb migranya o mals de cap 

freqüents entre les persones enquestades (PAH) i en el global de 

Catalunya



55

La relació entre l’estat de salut i les fases de la situació 
hipotecària dels homes i dones de la mostra la podem veure 

més de tres  impagaments però encara no haver rebut la 
demanda, haver rebut la demanda però no l’ordre, haver 
rebut l’ordre de desnonament, haver estat desnonat i  haver 
aconseguit la dació en pagament (amb o sense lloguer 
social). Tant en homes com en dones sembla que la salut 
està relacionada amb la fase de la situació hipotecària (tot 

no). Per exemple, aproximadament un 32% dels homes 

Al corrent

Demanda

Ordre

Desnonament

Dació

Altres

58,5

regular o dolenta segons fase d’execució hipotecària

L Homes L Dones

Figura 5: Percentatge d’homes i dones amb mala salut mental segons fase 

d’execució hipotecària

L Homes L Dones

Al corrent

Demanda

Ordre

Desnonament

Dació

Altres

salut, mentre que el percentatge de mala salut entre els 
que ja han estan desnonats és d’un 86%. Així doncs, es 
veu clarament com la mala salut augmenta a mesura que 
s’avança en el procés de desnonament. També sembla 
que els que han aconseguit la dació en pagament estarien 
millor (53% de mala salut) que els que han estat desnonats 
i no l’han obtingut.

Pel que fa a la relació entre la mala salut mental i la 
situació hipotecària, tot i que en aquest cas les prevalences 
de mala salut mental són molt altes en tots els casos, les 
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més baixes les trobem entre aquells que estan al corrent 

mala salut mental), possiblement a causa de l’estrès que 
comporta el fet de saber que en qualsevol moment poden 

tres  impagaments (92% de mala salut mental en homes i 
98% en dones), potser pels grans esforços que han de fer 
per tal de poder fer front als pagaments. En aquest cas, la 

salut mental tant en homes com en dones.

Limitacions i fortaleses

En primer lloc s’ha de dir que aquest estudi és representatiu 
únicament de les persones amb problemes relacionats amb 
la hipoteca que es van posar en contacte amb la PAH o van 
accedir al web de la PAH i, per tant, no és representatiu de 
tota la població amb problemes per fer front a la hipoteca. 
A més a més, l’idioma de l’enquesta fou el castellà i, per 
tant, pot ser que s’infrarepresentessin els immigrants amb 
problemes per fer front a la hipoteca que no dominessin 

aquelles persones amb connexió a Internet, tot i que a 
les seus de la PAH es disposava d’ordinadors amb accés 
a Internet i de voluntaris que ajudaven a complimentar 
l’enquesta. 

No obstant també va ser una primera aproximació a l’efecte 
en la salut dels problemes per pagar la hipoteca i els 
processos d’execució hipotecària en un entorn on el tema 
ha estat poc estudiat, com és el cas d’Estat espanyol. A 
més a més, ens va permetre estudiar una població de difícil 

país.

Conclusions

Aquest estudi ha trobat que les persones amb problemes 
per fer front a la hipoteca i en processos d’execució 
hipotecària tenen pitjors indicadors de salut que la 
població general catalana. Són necessàries i urgents 
polítiques públiques, com són el lloguer social, els 
mecanismes de segona oportunitat o la dació en pagament, 
per tal de revertir aquesta situació.

Agraïments

Els autors volen agrair a la PAH i als seus membres la seva 

va liderar tot el procés. Aquest estudi ha estat parcialment 

agreement 278173). Alguns resultats d’aquest estudi es 
mostren al vídeo Accés a l’habitatge i salut (https://www.
youtube.com/watch?v=1if4Vcht6YQ).
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L’atenció a les persones 
sense llar a la ciutat de 
Barcelona:
una mirada històrica i de futur

1, Carles Cabré 

Vacas2, Albert García Gispert3

Paraules clau: sense sostre, sense llar, XAPSLL, serveis 

socials.

La ciutat de Barcelona té una llarga trajectòria en l’atenció 

a les persones sense llar. El Programa Municipal d’Atenció 

a Persones Sense Sostre dóna resposta a les situacions 

de més vulnerabilitat mitjançant la creació de serveis i 

recursos en les diverses fases dels processos d’exclusió 

social. Aquests dispositius han experimentat un augment i 

Paral·lelament, diferents entitats no governamentals 

també han dut a terme una tasca important al llarg de tots 

aquests anys. Fruit d’aquest treball conjunt, l’any 2005 va 

néixer la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. 

Tot i així, queden reptes importants per a la ciutat, com  la 

implicació d’altres serveis de protecció, especialment el 

sanitari, i el lideratge en la lluita contra el sensellarisme 

més enllà dels límits territorials de la ciutat per implicar-hi 

altres municipis i altres administracions.           

1.Antecedents 

Les persones sense llar han estat objecte d’atenció per part 
dels poders públics al llarg de la història. Les mesures que 
comencen a implementar-se a partir del segle XV a la majoria 
de les ciutats europees van sorgir a causa dels efectes 
produïts per l’expansió urbana, en què la pobresa va prendre 
un important protagonisme. Els seus principals objectius 

controlades per les autoritats municipals (Beltrán,1997:86). 

1. Professora de la Unitat de Formació i Recerca (UFR)/Escola de Treball 

Social. Universitat de Barcelona (mmatulic@ub.edu).

2. Responsable de projectes de Projectes i Gestió de Serveis Socials. PROGESS 

(carles.cabre@progess.com).

3. Director tècnic de Solucions Residencials. SORES (albert.garcia@sores.cat)
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bona fe s’estudiava 

(Vilaró,1945: 24-25).

atenien les persones sense llar es trobaven en pèssimes 
condicions, per la qual cosa es va pensar en la creació d’un 
nou dispositiu que concentrés l’atenció de tota la ciutat. 
Així va néixer l’alberg Valldonzella (situat al carrer que 

(distribuïdes en quatre grans sales dues per als homes i 
dues per a les dones i els nens) i disposava de diversos 
serveis: dutxes, vestidors, rentat i desinfecció). Per 
accedir als serveis de l’alberg es necessitaven les targetes 

Es prestava el servei d’allotjament nocturn, ja que 

l’Asil del Parc (situat al carrer Wellington).

L’ any 1979 es va crear el segon equipament dirigit a les 
persones sense llar de la ciutat, l’Alberg Sant Joan de 

un conveni per a la contractació de 78 places. A través 
d’aquest dispositiu creix l’atenció a les persones sense llar, 

Els albergs van ser una de les principals respostes 

aquests dispositius representaven una nova versió de les 
cases de misericòrdia. A diferència d’elles, els captaires 
eren recollits durant la nit i a el dia sortien a pidolar o a 
treballar i hi tornaven a la nit. L’Ajuntament de Barcelona 
incorpora al segle XIX aquest model assistencial a la ciutat. 

disposava de tres equipaments públics, dos de dirigits a 
l’atenció de dones (situats al carrer del Cid i al mercat de 
Santa Caterina) i un altre de dirigit a l’atenció d’homes 

l’alberg de Valldonzella que va funcionar a la ciutat durant 
tota la segona meitat del segle XX, i va ser clausurat el 1998 
(1999:79). 

En el llibre de Vilaró Un món insospitat a Barcelona 
(1945) es fa una interessant descripció dels itineraris 
de la mendicitat i les mesures de control assistencials 
implementades a la ciutat de Barcelona. Segons la 
Vagos y Maleantes i les  (vigents 

ser perseguida, per això les ciutats disposaven de diversos 
mecanismes per controlar aquesta pràctica. A Barcelona 
aquesta tasca la duia a terme la Guàrdia Urbana a través 

4. L’anomenat rondín es 
realitzava amb una furgoneta (anomenada la piojosa) 
que s’encarregava de recollir i distribuir als equipaments 

totes les persones indigents i mendicants de 
la ciutat5. L’endemà de recollir-los se’ls distribuïa als 
equipaments corresponents segons la seva situació: els 

i discapacitats de tots dos sexes eren acollits a la Colònia 

4. En aquesta comissaria es recollien mensualment entre 500 i 1.000 

transeünts.

5. Segons les dades de l’Arxiu de a la Comissaría, el 80% dels mendicants 

de la via pública exercien la mendicitat per professionalisme. La majoria 

procedien d’altres regions d’Espanya (Múrcia, Andalusia i Extremadura, entre 

altres). Les mesures aplicades eren les reexpedicions dels mendicants als 

seus llocs d’origen.
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ja que s’hi derivaven persones més joves que tenien més 
possibilitats de reinserció. 

d’entitats socials que dirigeixen la seva atenció a les 
persones sense sostre de la ciutat. L’any 1986 es crea el 
projecte Arrels Fundació que ofereix serveis i recursos a 
les persones més vulnerables, aquelles que es troben en 
les fases més consolidades del sensellarisme. I l’any 1987 
va néixer l’Obra Social Santa Lluïsa de Marillac (de la 
Companyia de les Filles de Caritat) 6,  adreçada a homes que 
es trobaven al carrer i en situació de convalescència.

Amb l’adveniment dels primers ajuntaments democràtics 
s’inicia a la ciutat una important reforma administrativa 

municipals. Segons Castiella i Serra (1998), a partir 
d’aquest model s’implementa una política de serveis 
personals als barris que facilita la proximitat i el 
desenvolupament dels serveis socials d’atenció primària 

diversos temes emergents i es produeix un important 
creixement de la xarxa d’equipaments socials en tots 
els barris. Els serveis socials d’atenció primària es 

del primer nivell assistencial de la Xarxa Pública de Serveis 
Socials a Catalunya, atenent les situacions socials de més 

a la ciutat una xarxa d’actuació pública liderada per 
l’Ajuntament de Barcelona a través del Programa d’Atenció 
a Persones Sense Sostre Vulnerables que atén les persones 
sense sostre i sense llar de la ciutat.

2. El Programa d’Atenció a Persones Vulnerables  

de l’Ajuntament de Barcelona

El Programa Municipal d’Atenció Social a Persones Sense 
Sostre de l’Ajuntament de Barcelona va néixer l’any 1985. 
Es van crear nous serveis en funció de les necessitats 
i les fases de desvinculació social (inicial, avançada 
i consolidada7) en les quals es trobaven les persones 
sense llar, cosa que superava la visió assistencial amb 
nous plantejaments enfocats als itineraris d’inserció 
social. Un equip d’educadors amb tasques prospectives 
treballava conjuntament amb els treballadors socials del 
Servei d’Acolliment de l’Ajuntament de Barcelona (que 
va desaparèixer l’any 1992). Els treballadors socials i 
educadors socials es constitueixen en equips de treball 

que fan necessària l’especialització dels equips en la 

els canals d’informació amb els ciutadans en situacions de 
vulnerabilitat i s’estableixen acords amb entitats privades 

la Caritat i Arrels.

i Orientació que es va ubicar al carrer Comerç i que atenia 

6. En els seus 35 anys d’història la comunitat religiosa de les Filles de la 

Caritat s’ha ocupat d’atendre les persones més desfavorides de la ciutat. 

El 1980 Sor Genoveva Masip crea al barri de la Barceloneta un servei de 

convalescencia per a homes en situació d’exclusió severa que serà l’embrió de 

l’entitat actual.

(de 3 a 5 anys sense habitatge estable) i consolidada (més de 5 anys sense 

habitatge estable).
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les situacions d’emergències socials de la ciutat. Aquest 
servei funciona les 24 hores i es coordina amb els serveis 
socials d’atenció primària desplegats per tota la ciutat i 
amb el Programa de Persones Sense Sostre.

més gran i un desenvolupament del programa: 
s’incrementen serveis, es creen circuits de coordinació 
entre les diverses àrees implicades (salut mental, 
drogodependències, Guàrdia Urbana...) i s’estableix 
una vinculació més gran (a través de convenis) amb les 
entitats socials que actuen a la ciutat. L’any 1995 es va 

l’Estat espanyol) per treballar aspectes relacionats amb la 
socialització.

El 28 d’octubre del 1998 es va inaugurar el centre 

realitza un tractament integral de les persones. Tal com 
XX

construint i consolidant una nova xarxa d’actuació pública 
a Barcelona, de la qual formaven part el centre Can Planas, 

hivernal8

lucratives que augmenten en tota la ciutat» (1999:21).

serveis del Programa incrementant les bases de l’atenció 
de proximitat i en clau comunitària. En aquest sentit, 
es produeix un canvi en el model d’intervenció al medi 
obert, els equips actuen a tota la ciutat (elaboració de 
mapes i informes que permeten un seguiment detallat) i 

s’estableixen mesures de detecció i coordinació amb els 
diferents agents implicats al territori com la Secretaria 
de Prevenció, la Guàrdia Urbana, els Serveis Tècnics i la 
Xarxa bàsica de Serveis Socials. També en aquest període 
es consolida un model de cooperació entre el sistema 

Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar en el marc de l’Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (Programa Municipal 

Actualment l’Acord Ciutadà promou, en el marc del Pla per a 

d’una estratègia compartida, un full de ruta que compromet 
les institucions, empreses i entitats socials, per treballar 
unides per una Barcelona més inclusiva per fer front 
conjuntament als aspectes socials de la crisi. 

Els serveis d’atenció a persones sense sostre s’engloben 
en les línies d’actuació que contempla el Pla d’Inclusió 
Social de l’Ajuntament de Barcelona aprovat al febrer del 

d’Europa que es planteja abordar l’exclusió social des 
d’un punt de vista més global que permeti abordar la 
multidimensionalitat de l’exclusió com a plantejament 
general d’una ciutat inclusiva. Les línies per avançar en 
una ciutat més inclusiva es concreten a impulsar i fer 

accions positives orientades a les persones i col·lectius 

8. Aquest dispositiu s’inicia l’any 1995 augmentant el nombre de places del 

Centre de Primeres Acollides (CPA) en 75, per donar cobertura els mesos 

d’hivern a persones sense llar i protegir-les de les baixes temperatures. 

Aquest dispositiu és l’embrió del que posteriorment es coneixerà com a 

Centre de Primera Acollida.
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trobem els serveis d’atenció al carrer, primer acolliment 
i tractament el SIS i el SASPI (Servei d’Atenció a Població 
Itinerant galaico-portuguesa)9. Aquests serveis es 
coordinen amb altres dispositius de primera línia com 
els Serveis Socials Bàsics del Territori (SSBT), el Centre 
d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) i 
altres equips i xarxes d’atenció social i sanitària de la ciutat. 
Entre ells, hem de destacar la tasca que realitzen els Equips 
de Salut Mental per a Persones Sense Sostre (ESMESS) 
formats per professionals sanitaris: psiquiatres, psicòlegs i 

llarga reivindicació dels professionals) realitzen la seva 
intervenció al carrer, atenent situacions en què apareixen 
patologies associades a la salut mental (trastorns mentals 
severs i patologies duals) que no estan diagnosticades o que 
no realitzen tractament psiquiàtric.

El Servei d’Inserció Social atén persones/famílies que 
es troben en situació inicial, avançada o consolidada de 
desarrelament social. El servei està organitzat en diversos 
equips professionals: equips de carrer, equips de primera 
acollida i de tractament que estan formats per treballadors/
es socials, educadors/es socials i psicòlegs/logues. Els 
equips de detecció de carrer actuen a tots els barris de la 
ciutat. La seva intervenció s’orienta a  la vinculació de les 

d’atenció i a l’adherència a plans de treball personalitzats, 
als aspectes relacionats amb la millora d’hàbits, la 
informació, orientació i seguiment dels diversos aspectes 

social i comunitària i promoure la integració de polítiques 
i de treball en xarxa. A partir de la implementació del 

i s’incrementen els serveis i actuacions dirigides a les 
persones sense llar a la ciutat de Barcelona.

a Persones Vulnerables (on es contempla l’atenció a les 
persones sense llar de la ciutat) que depèn actualment 

àrea, Habitatge, Educació i Salut, cosa que afavoreix la 
coordinació i implementació de programes i actuacions 
que albiren millors perspectives en la temàtica del 
sensellarisme a la ciutat.

L’estructura de serveis i recursos desplegats pel Programa 
d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Ajuntament de 

privats dirigida a l’atenció dels diversos processos que fan 
les persones sense llar. A continuació podrem observar 
l’estructura de serveis i recursos desplegats a la ciutat.

Com veiem en l’esquema de la pàgina següent, la xarxa 
de serveis s’estructura en diversos nivells d’atenció. Tots 
els dispositius compten amb equips interdisciplinaris 
formats per treballadors socials, educadors i psicòlegs que 
acompanyen les persones en els seus diversos itineraris 

socials, insertors laborals o monitors. En el primer nivell 
9. Actualment SISFA Rom (Servei d’Inserció Social de Famílies Rom no 

autòctones amb infants a càrrec)
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Esquema 1: Estructura de serveis i recursos 
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• Menjador Navas
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• Menjadors en centres 
residencials 

1

• Menjador Prisba1

• Menjador Poble-sec
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• EMAUS
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Meridiana, Horta,    
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Lluïsa de Matrillac
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• Zona Franca
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• 1
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1
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Font: Programa d’Atenció a Persones Vulnerables

I Convenis de col·laboració amb Entitats, ONG i Fundacions
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la ciutat. Els professionals vinculen aquestes persones als 
serveis adequats i realitzen un seguiment del seu procés 
d’inserció. I els equips de tractament són els responsables 
de facilitar el desenvolupament dels processos personals 
d’inserció i rehabilitació de les persones ateses des d’un 

d’intervenció: la detecció i seguiment social de les 
persones que es troben en situació de carrer i la gestió 
de l’impacte a l’espai públic. S’han establert Taules de 
Coordinació amb els diferents districtes per abordar de 
manera multidisciplinària (educadors, serveis tècnics, 

equips elaboren mensualment uns mapes de persones 
contactades al carrer (per districtes i global de la ciutat) 

d’aquestes persones a tota la ciutat. En l’esquema que 
veiem a continuació es descriu el circuit d’atenció de 

Els Serveis d’Atenció a Necessitats Bàsiques esdevenen 
centres d’atenció pal·liativa per aturar el procés de 
degradació personal i social que pateixen les persones que 
pernocten al carrer.  En el disseny municipal del Programa 

Esquema 2. Circuit d’atenció Equip de Detecció

Font: Argumentari sobre el Model Municipal d’intervenció en Persones Sense Sostre

• Prospeccions
• Ciutadania
• Serveis Socials Bàsics
• Guàrdia Urbana
• Acció social
• Entitats
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Actuació

• Localització
• Seguiment i observació
• Vinculació
• Proposta de recurs
• Recurs
• Acompanyament

Finalització

• Informe d’actuació 
• Registre

Recursos de suport

- Acolliment diürn
- Acolliment nocturn
- Salut pública
- Atencions bàsiques

- SIS Tractament
- Acolliment nocturn
- SSAP territori
- Acolliment integral
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Municipal d’Atenció a Persones Sense Sostre s’ha tendit 
a crear dispositius integrals, com és el cas del Centre de 

d’acolliment residencial d’atencions bàsiques, un menjador 
social, un centre de dia i un servei d’higiene. 

Els serveis de  són equipaments orientats a 

d’atendre les necessitats bàsiques, d’atenció mèdica, de 
formació i socialització i ajuden a complementar els plans 
de treball endegats pels diferents referents. Existeixen 
diverses entitats privades a la ciutat que faciliten aquest 
servei conjuntament amb altres activitats.

Els Serveis d’Acolliment residencial temporal estan 

tipus d’acolliment residencial:

• Residencial de Primera Acollida (accés directe, contacte i 
inici de treball) amb una estada màxima de tres mesos.

 • Residencial d’Atencions Bàsiques

(dirigida a persones més cròniques, amb poca capacitat 
per adherir-se a plans de treball i adquirir compromisos de 
canvi) amb estada màxima d’un any.

• Residencial d’Inserció (compromís de treball cap a la 
màxima autonomia possible) amb estada màxima de 6 
mesos.

A la ciutat de Barcelona es compta amb diversos serveis 
públics i privats que faciliten aquests processos d’inserció 
social a través d’equipaments orientats a facilitar la 

màxima autonomia de les persones sense llar. Els recursos 
residencials han crescut prioritzant els pisos d’inserció 
social enfront dels equipaments de gran capacitat.                      

L’Ajuntament de Barcelona ha endegat nous dispositius per 
atendre les demandes emergents. Entre ells, destaquen el 
Centre d’Allotjament Temporal Hort de la Vila (concertat 
per l’Ajuntament de Barcelona i gestionat per l’entitat Sant 

Fundació Mambré) i el Centre d’Allotjament Temporal per a 
Famílies (CATF) creat per l’Ajuntament de Barcelona (Sales, 

En un segon nivell es troben els Serveis d’Habitatges 

d’Inclusió social amb suport socioeducatiu. Aquests 
serveis atenen persones i famílies amb necessitats 

d’inserció social. Actualment l’Ajuntament de Barcelona 

són els SSBT, el SIS i el SASPI.

1.776 places, agrupades en 22 equipaments o serveis situats 

serveis articulats en l’oferta corresponent a la Xarxa Social 
en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva ha 

l’atenció del conjunt de persones sense llar de la ciutat.

d’Atenció a Persones Sense Llar a la ciutat compta, des de 
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Barcelona: recomptes trimestrals, mapes de localització i 

han estat les següents:

Places  Places

Servei higiene Servei menjador

(4 centres)  (18 centres)

140  1.567

Tipus de servei Equipament Places

  Acolliment Nocturn Centre de dia

Acollida

Atencions
bàsiques

Inserció

Centres
Allotjament

Habitatges

d’Inclusió

Housing First

  1.022 275

Total  1.297 places

Esquema 3: Nombre de places i centres per a persones vulnerables. Maig 2015 

Font:  Programa d’atenció a Persones Vulnerables del Ajuntament de Barcelona

Posada en marxa Primer la Llar
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3. La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL)  

de la ciutat de Barcelona 

La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) es 

capacitat d’organització de la ciutat de Barcelona. En 
aquesta xarxa participen 33 entitats i organitzacions 
que acompanyen les persones sense llar en el seu procés 
d’inclusió i rehabilitació. Aquesta xarxa està impulsada per 
l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva. Les entitats que formen part 
de la XAPSLL són:

Taula 1. Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) 

1. ACCEM 17. Comunitat de Sant’Egidio

3. Amics del moviment Quart Llar Santa Isabel i Residència  
Món Catalunya Mare Teresa
4. Associació ATRA 19.  Cooperativa Suara

Assis 21. Fundació Arrels

7. Associació Lligam 23. Fundació Iniciatives Solidàries
8. Associació per a la promoció 24. Fundació IReS
social Cedre 25. Fundació Mambré
9. Associació per la Recerca i 26. Fundació Privada Engrunes
l’Acció Social VINCLE 27. Fundació Quatre Vents

11. Associació Rauxa 29. Llar de Pau

13. CALIU – Espai d’acolliment Projecte Sostre

15. Centre Obert Heura 33. Ajuntament de Barcelona
16. Companyia de les Filles de la 
Caritat de Sant Vicenç de Paül –  
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac

al Grup de treball sobre atenció a persones sense llar 
que funciona dins del Fòrum d’Assumptes Socials 
d’EUROCITIES (una xarxa fundada el 1986 que reuneix 

o dues reunions anuals en diferents ciutats membres per 
compartir i debatre temes relacionats amb les polítiques i 
actuacions en diverses temàtiques, entre elles les persones 
sense llar. El Grup de Treball sobre persones sense llar 
està compost per 12 membres, entre els quals hi ha una 
representant del Programa municipal d’Atenció a Persones 
Sense Llar de la cuitat de Barcelona. 

Els objectius d’aquesta xarxa són: compartir les millors 
pràctiques per reduir el sensellarisme, desenvolupar 
principis de qualitat dels serveis i fomentar la prevenció, 
així com indicar recomanacions sobre polítiques a nivell 
municipal i europeu (parlament). Entre les principals 
accions realitzades destaquen: consens en relació amb 
conceptes i estratègies, catàleg del funcionament dels 
programes municipals d’atenció a persones sense llar  
de cadascuna de les ciutats participants, edició d’un 
document resum del funcionament de les ciutats membre 
fruit del treball realitzat i elaboració d’un instrument 

ciutats membres –cadena integrada. També s’han  
tractat temes vinculats a habitatge realitzant reunions 
conjuntes amb el grup existent sobre habitatge, sobre la 
immigració dels països de l’est d’Europa, sobre Housing 
First.
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Els objectius principals de la XAPSLL són: la sensibilització 
i denúncia, l’anàlisi constant de la realitat, la millora 

l’intercanvi d’informació entre els  serveis  i professionals 

i organització, així com els serveis i recursos que haurien 
de desplegar-se des de totes les entitats i organitzacions 

un fort impuls i activitat, que s’ha vist plasmada a través 
de l’augment del nombre de reunions i de la constitució 

més rellevants les activitats següents: el primer recompte 

la creació d’un catàleg de serveis que està disponible 
a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona (http://
vulnerables.bcn.cat/catalegxapss), l’organització d’una 
taula de participació de les persones ateses des de les 
entitats, la formació de grups de treball entre els quals 

d’intervenció amb persones en situació irregular i el Grup 
sobre el recompte i diagnosi de les persones sense llar a la 
ciutat, entre d’altres. 

També la XAPSLL ha tingut una participació important 
en la realització de diverses accions de sensibilització 
com la  Retrats Sense Sostre o diverses accions 
de difusió i sensibilització en els mitjans de comunicació 
(ràdio, premsa i televisió). S’han articulat diversos espais 

introduir millores tant en la recollida de dades com en 
l’organització dels grups de treball i temes fonamentals que 
ajudin a la millora de la intervenció amb les persones sense 

En l’actualitat la XAPSLL està incrementant els grups de 
treball i les accions encaminades a la millora de l’atenció 
i la sensibilització en relació amb les persones sense llar 
de la ciutat. Aquestes activitats es realitzen a través de 
processos participatius amb les entitats i organitzacions 
de la ciutat que treballen en aquesta temàtica, així com 
amb altres col·laboradors externs procedents de l’espai 
acadèmic nacional i internacional. A partir d’aquest 

 a la ciutat. 
També aquest any es crea un Grup de Comunicació que 
incrementarà la difusió de les activitats realitzades per la 
XAPSLL i la promoció de noves sinergies entre les entitats, 
organitzacions implicades i la ciutadania.

Barcelona és una de les ciutats europees que disposa 
d’un model d’atenció a persones sense llar centrada en 
la referència de cadena integrada, és a dir l’agrupació de 
serveis orientats a l’autonomia d’una manera integrada 
i coordinada. La lògica aplicada se centra en el model 
d’escala o transició, que es caracteritza per ser gradual i 
en clau de procés, tant en la provisió de recursos (atenció 
a primeres necessitats, allotjaments temporals breus, 

 
Aquest model és el que s’utilitza en la majoria dels països 

següent:
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Font:  Busch Geertsema 2012, On the Way Home?

entorn institucional, albergs, 
refugis, etc.

habitatge compartit gairebé 
institucional, estada amb límit 
de temps i basada en condicions 
especials, serveis compartits

amb límit de temps, sense 
seguretat de tinença

completa 

fase de recepció

habitatge compartit,  

«cases de formació», etc.

habitatge habitual  

(amb límit de temps)  

amb acord d’ocupació  

sota certes condicions

habitatge independent amb 

contracte de lloguer

Mercat secundari d’habitatge Mercat primari d’habitatge

 més suport individual, atenció, control, disciplina menys

 menys espai privat, autonomia, normalitat més

Les bases fonamentals sobre les quals s’articulen les 
intervencions socials amb persones sense llar des d’aquest 
model són la proximitat i l’acompanyament social. A través 
de la relació de proximitat es desplega una metodologia 
d’intervenció basada en l’acompanyament social proactiu, 

itineraris d’incorporació social, de forma complementària al 
treball comunitari i a un altre tipus de drets socials, garantia 

propostes d’actuació: unes de centrades en la creació 
de nous equipaments per atendre persones i famílies en 

als nous models d’intervenció. En relació amb la segona 
proposta, l’Ajuntament de Barcelona fa una veritable 
aposta pel model Housing First . Aquest model centra 

10. El model Housing First se centra en el conjunt d’estratègies conegudes de 

Housing-led, que deu el seu nom a un programa iniciat als Estats Units per 

l’organització Beyond the Shelter el 1988.



71

l’atenció primer en l’habitatge, oferint posteriorment el 
suport a través d’equips professionals, a diferència del 
model d’escala de transició en què l’habitatge és l’últim 

públic s’externalitza la gestió de dos lots de 25 pisos, a 

actuacions s’implementen seguint les directrius de diversos 
documents i organitzacions nacionals i europees sobre 

Vegem l’esquema següent:

El Housing First implica un canvi en l’equilibri de poder 
entre els proveïdors de serveis i els seus usuaris (Busch-

implica una transformació en la concepció de les persones 
ateses i en la metodologia aplicada pels professionals que 

interdisciplinar, en les necessitats manifestades per les 
persones ateses, en què els eixos temàtics se centren en la 

les persones. 

En l’actualitat l’atenció a les persones sense llar de la 
ciutat de Barcelona disposa de dos models d’intervenció, 

Sense llar

Estadi de recepció

Habitatge compartit i 
habitatge d’entrenament

Habitatge estàndard  
(amb límit de temps)  
Accés segons condicions 
especials

Habitatge estàndard  
amb contractes 
d’arrendament.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    

    
    

    
     

     
     

     
      

      
       

       
   Housing First

Suport individual  

 Font: Adaptació Busch-Geertsema , 2013

Esquema 5: Model Housing First
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el model d’escala, plantejat des d’una lògica d’accés als 

de Housing First centrat en el dret a l’habitatge com base 
fonamental de l’atenció a l’exclusió residencial. Uns dels 
principals reptes que tenen les organitzacions i entitats 
que actuen a la ciutat és adequar els serveis i les formes 
d’intervenció als diversos processos d’exclusió social 
presents en les situacions de sensellarisme.

5. Els reptes de futur  

L’atenció a les persones sense llar a la ciutat de Barcelona 
ha crescut de manera considerable durant les últimes 
dècades incidint en els dispositius d’allotjament i en la 

una XAPSLL a la ciutat i s’està apostant por nous models 
d’intervenció centrats en el dret a l’habitatge. Però, també 
al llarg d’aquests anys, han sorgit un seguit de problemes 
que afecten els diferents serveis que integren la xarxa 
d’atenció. Alguns d’aquests problemes superen l’àmbit 
local i corresponen a situacions i maneres de fer d’altres 

públiques. En aquest sentit, el que segueix intenta no 
sobrepassar l’àmbit local tot i que la transversalitat 
d’alguns dels problemes expressats fa difícil trobar 
solucions sense la implicació d’altres administracions. 
Per això, cal establir mecanismes de col·laboració 
interadministrativa que permetin actuacions integrals i 
coordinades vers les persones, que han de compartir una 
política i objectius comuns.

d’entrada i sortida del sistema de protecció. La resposta 

del sistema queda limitada a les ajudes puntuals i als 
ingressos en centres residencials temporals que no donen, 
a llarg termini, resposta a la situació. Les persones acollides 

problemes d’integració greus, derivats de factors com ara 
la salut física, psíquica i l’edat, i les persones en situació 
administrativa irregular, per posar uns exemples clarament 

sense una solució a curt i mitjà termini. S’ha constatat que 
hi ha un percentatge de població sense sostre al qual els 
recursos actuals de la xarxa d’atenció donen una resposta 

 o 
amb una situació de més 

causes diverses no assoliran un grau d’autonomia personal 
i econòmica i que, faltats de suports familiars, requeriran 

la seva situació: 

1. Persones refractàries a l’atenció social, amb llarga 

i problemes associats no resolts que els impedeixen 
adaptar-se als diferents equipaments d’atenció social dels 
quals disposa la xarxa. La seva relació amb els serveis es 
caracteritza per la falta de vinculació i de continuïtat, 
abandonaments constants per incompliments reiterats de 
la normativa mínima de convivència i la incapacitat per 
seguir els acords i les accions pactades en els plans  
de treball, i reingressos regulars en curts períodes de 
temps. 

2. Persones sense altres alternatives, que tot i ser 
susceptibles d’atenció per part d’altres sistemes de 
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protecció no hi poden accedir per falta de capacitat 
d’absorció d’aquests sistemes, o per no reunir totes les 
característiques que hi fan possible l’accés. També malalts 
convalescents que no tenen alternatives d’allotjament 
mentre duri el procés de convalescència, i malalts crònics 
sense recolzament que requereixen atenció sociosanitària 
continuada. En resum, un conjunt de persones que, un 

en situació de viure sense suport, bé per raons d’edat, 
d’incapacitat personal i/o física, entre altres.                                                        

3. Immigrants en situació administrativa irregular.  
El problema de l’atenció és clar: la situació administrativa 
no permet donar solucions a curt termini que es tradueixin 
en itineraris d’inclusió amb expectatives d’èxit, cosa que 
condemna aquestes persones a una mena d’invisibilitat 
social en tant que no són titulars de drets bàsics. En 
aquests casos la situació administrativa no permet 
desenvolupar estratègies d’atenció efectives i es redueix 
a la satisfacció de primeres necessitats: salut, alimentació 
i allotjament temporal. És clar que aquestes atencions 
creen un problema de retorn, ja que les persones acudeixen 
una i altra vegada al sistema de protecció, sense que 
aquest es mostri capaç de trencar aquesta dinàmica. És 
clar que la inserció de la persona via treball (la majoria 
de persones en aquestes circumstàncies són persones 
que busquen una feina) és impossible a causa de raons 
administratives. Si el que es demanda és una atenció 
puntual per cobrir necessitats bàsiques, quin és el termini 
raonable de l’atenció? Si l’atenció que ofereixen el SIS 
i altres equipaments d’allotjament i atenció integral es 

inclusió, quina és la temporalitat òptima en aquests casos? 

La regularització administrativa ha de permetre l’accés 
a un lloc de treball i l’obtenció d’ingressos i, per tant, 
d’habitatge? Malauradament, no hi ha, ara per ara, resposta 
a aquestes preguntes. La realitat és que les persones sense 
papers de residència es converteixen en usuaris recurrents 
del sistema, sense que aquest ofereixi més que respostes 
pal·liatives i temporals, amb un risc evident de consolidar 
la persona com a usuària dels serveis socials.

En resum, hi ha determinades situacions que fan que 
l’actual model d’atenció no respongui a les seves 

d’usuaris de modalitats d’atenció residencial no transitòries 

pisos) s’ha d’establir per fer front a les necessitats socials 

fa necessari establir criteris tècnics que atorguin aquesta 
condició i canals clars de derivació. Malauradament, els 
nous recursos creats, llevat de la novíssima experiència a 

i continuen tenint un caràcter transitori i temporal. Cal 
aprofundir en els resultats obtinguts d’aquesta experiència, 
que pot ser un mirall de les escletxes del sistema de 
protecció.

Per altra banda, determinats condicionants administratius 
actuen com a mecanismes expulsius en no reconèixer 
com a subjectes d’atenció persones que no compleixen 
determinades condicions. La mobilitat de les persones 
sense sostre, d’acord amb les seves necessitats, 
expectatives i recerca de recursos i atenció, no s’ajusta a 
les polítiques d’atenció basades en el criteri d’arrelament 
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més llunyanes, juguen a un mateix joc, però amb regles 
diferents. Així, en alguns municipis l’empadronament 
és un fet necessari i ineludible per rebre un determinat 
tipus d’atenció, mentre que a Barcelona, aquest 
empadronament no és exigit de manera clara. Tot i disposar 
d’empadronament, aquest pot tenir un caràcter confús,  

Aquesta fórmula permet invalidar el requeriment del padró 
per rebre atenció: és escassament demostrable la residència 
real a la ciutat. Així, si tenim primer que Barcelona és una 
ciutat amb una densa xarxa de recursos especialitzats en 
població sense sostre, xarxa i recursos que no es troben 

i segon que hi ha certa laxitud en els criteris que regulen 
l’atenció en funció de la vinculació real a la ciutat, el 
problema pot ser doble. Primer, el desequilibri territorial 
quant a recursos i serveis en matèria d’atenció a persones 
sense sostre o persones en situació d’extrema pobresa, 

i segon, mentre que Barcelona manté una política 

vinculació a la ciutat, altres municipis disposen de criteris 
restrictius basats en la residència i el padró com a prova 
d’aquesta residència. En aquest sentit, cal que el conjunt de 
municipis que integren l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 
amb els seus més de tres milions d’habitants, desenvolupin 
polítiques per fer front a aquest desequilibri.

Un altre element fonamental en l’atenció a les 
persones sense llar són els professionals socials que 
acompanyen els diversos processos d’inserció social. La 
tasca desenvolupada pels diferents professionals dels 
serveis existents actualment no s’ha entrat a analitzar 

detingudament per tal de poder treure conclusions sobre 
quines praxis i metodologies s’han utilitzat i quins són 
els seus resultats. Fins ara les poques línies d’investigació 
que han existit sobre la problemàtica a la ciutat s’han 
centrat majoritàriament en les característiques de la 

demandes expressades, problemàtiques...) i han deixat 
de banda una anàlisi sobre les intervencions efectuades 
pels professionals. Cal establir els mecanismes per poder 
recollir tot el coneixement dels professionals en relació 
amb el treball social amb persones sense llar, informació 
que ens ha de facilitar també una millora en la creació de 
nous enfocaments o nous recursos d’atenció a persones 
sense llar, basats en coneixements propis i no exportats 
d’altres realitats. Per tant, cal aprofundir en els tipus 
d’acompanyaments i en les formes d’intervenció aplicades 
pels professionals que han generat processos d’èxit i de 

Finalment, s’ha de visualitzar la necessitat d’incorporar 
la perspectiva de gènere en l’estudi i en el disseny de 
les polítiques socials. Les dones s’enfronten a més 
discriminacions i presenten nivells de risc diferenciats 
que les fan més vulnerables davant de situacions de 

trajectòries per poder actuar preventivament i en clau de 

Per tot això, hi ha quatre reptes de futur de gran 
importància. Primerament, una necessitat de coordinació 
interadministrativa, perquè els diferents sistemes 
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de serveis s’integrin en una única política d’acció de 
lluita contra el sensellarisme i s’adopti una perspectiva 
transversal del fenomen, sense segmentar l’individu segons 
problemàtiques, atès que això no és possible en tant que la 
persona no és la suma d’unes circumstàncies determinades, 
sinó també, i sobretot, la interconnexió d’aquestes 
circumstàncies. Això inclou no únicament serveis socials 
i sanitaris, sinó també tots aquells estaments vinculats 
amb la justícia, les polítiques d’habitatge i d’ocupació, la 
cultura i, perquè no, el foment de la participació en l’esfera 
comunitària i en la política de proximitat. Especialment 
important resulta establir una coproducció de polítiques 
d’atenció amb el Servei Català de Salut, sobretot per a 
aquells casos que  requereixen una atenció vinculada al 

de les persones estrangeres en situació irregular. 

Segonament, és ineludible a mitjà termini establir 

l’acumulació de recursos en determinats territoris, cosa 
que obliga les persones sense recursos a desplaçar-se i 
desarrelar-se dels seus entorns naturals

potencialitats de cada municipi i actuar preventivament. 

En tercer lloc, és necessària la coordinació intramunicipal 
per evitar una acumulació de recursos que sovint és 

banda, cal ordenar els diferents serveis i equipaments que 

La política d’acció contra el sensellarisme requereix una 

resposta coordinada entre els serveis socials municipals. 
L’ordenació dels serveis passa per millorar els mecanismes 
de detecció de situacions de desatenció, no només des 

serveis socials de territori. Cal ampliar a aquests serveis 
la responsabilitat d’advertir i preveure futures situacions 
de sensellarisme abans que aquestes arribin als serveis 

aquest sentit, és fonamental l’articulació de programes 
conjunts amb altres serveis del territori, com és el cas dels 
Serveis Socials Bàsics, que atenen les persones i famílies en 
situació d’exclusió social severa. 

tipologies d’atenció, amb entrades múltiples i distribució 
adequada dels recursos ateses les necessitats de les 
persones. No només són necessàries places residencials 
per afrontar un problema de falta d’habitatge, també 
són necessàries alternatives d’allotjament als centres 
residencials.  En aquest sentit, el primer problema a 
abordar és l’habitatge. Brendan O’Flaherty (1996) i 

sense 

sostre com una condició de l’habitatge. Una persona o 
una família que es trobi en la condició de sense sostre 
és simplement aquella que, per unes circumstàncies 
determinades, no pot viure en un habitatge de més qualitat 
que la de sense sostre. Un dels avantatges d’aquesta 

de la mateixa inclusió de patologies individuals i centrar-
se bàsicament en el mercat de l’habitatge com a font 
del problema. És urgent plantejar solucions per ampliar 
el parc d’habitatge social. No obstant, la concessió d’un 
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en tots els casos. Si les circumstàncies i problemes que 
han arrossegat les persones a la condició de sensellarisme 
no s’atenuen, tracten i treballen no podem esperar que la 
concessió d’un habitatge per si mateix faci desaparèixer 
aquests problemes. És més, en alguns casos n’apareixeran 
de nous. La morositat que afecta el parc d’habitatge públic 

són una bona mostra. Per això, el model ha d’adaptar les 
seves respostes a les diferents circumstàncies individuals. 
L’atenció des d’una perspectiva que combina una transició 
a un habitatge des de models com els habitatges d’inclusió 
amb equipaments que contemplen privacitat amb espais 
d’ús comunitari pot ser una bona aposta de futur.

En quart lloc, és fonamental aprofundir en els elements 
clau que formen part de la intervenció professional per 

 els itineraris d’èxit en les diverses fases 
del procés. Finalment, es constata la necessitat d’articular 
estudis i polítiques socials en clau de gènere que permetin 
dissenyar dispositius i actuacions professionals adequades 
a les trajectòries vitals de les dones en situació d’exclusió 
severa. Aquests grans reptes podran fer-se efectius a través 
d’un compromís compartit que permeti revisar i ampliar 
les actuals polítiques socials de la ciutat per fer front a les 
diverses situacions del sensellarisme.
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Dret a habitar, dret a 
habitatge (social).
Joan Uribe Vilarrodona1

Paraules clau: habitar, hàbitat, habitatge, dret, ciutat, urbà

S’explora la relació entre conceptes com habitatge, 

habitatge social, hàbitat, habitar, dret a l’habitatge i dret a 

la ciutat. L’interès se centra a entendre el moment actual 

en relació amb unes societats que dubten entre optar per 

la via del dret i la justícia social, o per la del neoliberalisme i 

la desigualtat social. Partint de l’anàlisi històric i actual del 

dret a la ciutat, s’aborda l’estructuració del dret a habitar i 

com aquest dret s’articula de manera natural al voltant dels 

enfocaments suggerits pel dret a la ciutat i com a oposició 

a les lògiques de l’hàbitat, tot això relacionat amb el dret 

a l’habitatge (social). Es conclou que l’espai on viure no 

pot, de cap manera, estar orientat a la desactivació social 

i política dels seus habitants, ja que sense això no hi ha 

vida urbana. Sense vida urbana no hi ha habitatge, i sense 

habitatge no hi ha llibertat. 

Introducció

Aquests últims temps, i des d’una perspectiva de drets, es 
treballa amb diversos termes relacionats de manera directa 
o indirecta respecte a l’habitatge. Són conceptes relacionats 
entre ells, però dels quals es fa difícil saber a priori

arriben a connectar, ja sigui per complementar-se o per 
oposar-se.

Per això, sembla pertinent alinear, com a part del tot que 
en realitat formen, termes i conceptes com: habitatge, 

1.Professor associat d’Antropologia de l’Exclusió Social, Universitat de Barcelona

Docent Sant Joan de Déu, Universitat de Barcelona

Membre de GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Social) i d’OACU 
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més enllà de la disposició d’un espai habitacional propi on 
ubicar la residència que permet mantenir i elaborar aquesta 

tindria el focus no tant a referenciar la localització concreta 
de l’habitatge, sinó a la contextualització de l’individu en 
relació amb la localitat de la qual forma part, a la comunitat 
de pertinença. Habitar com un tot. No només en relació 
amb l’habitatge: també, entès com formar part d’un grup, 
de la comunitat amb la qual s’habita.

Possiblement estaríem d’acord que aquest enfocament 
té tot el sentit si tenim en consideració la raó de ser d’un 
context urbà: un espai que rep i allotja les persones, de 
manera temporal –més o menys breu– o permanent.

A partir del que ens explica el concepte d’habitar, podem 
entendre que la vida social és la que dóna cos i sentit, la 

les formes en què es construeix –i permanentment es 

distribució d’espais d’acord amb usos, connexions–, i  no 
al revés com, de fet. Històricament, ha estat en tant que 
un grup ha territorialitzat un espai per assentar-s’hi i així 
desenvolupar-s’hi de manera estable, que s’ha començat 

d’habitar. No al revés.

espai facilitador de l’experiència social, les ciències socials 
s’han aproximat a la noció de ciutat elaborant diverses 
propostes per tractar d’aprendre i comprendre allò que la 

habitatge social, hàbitat, habitar, dret a l’habitatge, dret 

a la ciutat, la connexió dels quals es fa evident quan el 
suposat compliment d’algun d’aquests drets en ser valorats 
aïlladament queda automàticament qüestionat quan es 
contrasten entre ells.

Resulta evident que no són la mateixa cosa habitatge 
que dret a la ciutat. Hàbitat que dret a l’habitatge. Ni, 
per descomptat, habitar que hàbitat. Però el seu diàleg i 

el moment actual de la disjuntiva en relació amb unes 
societats que, segons sembla, dubten entre optar per la via 
del dret i la justícia social, o per la del neoliberalisme i la 
desigualtat social. 

Una narrativa que parla sempre de la mateixa qüestió 
en relació amb l’habitatge i amb la construcció lliure 
de la vida urbana: del valor de canvi vers al valor d’ús. 

i l’habitatge social, l’espai social com a espai de mercat, 

intensa del que sembla i, per tant, ens hauria de preocupar 
probablement més del que imaginem.

1. Habitar, hàbitat, habitatge

Habitar, hàbitat i habitatge, encara que tenen elements 
coincidents més enllà de la semàntica, no són sinònims. 

1.1.

Històricament, s’ha entès per habitar “participar en una 
vida social, en una comunitat, poble o ciutat” (Lefebvre, 
1969: 32). L’Habitar s’entendria com la pertinença a una 
experiència social col·lectiva vinculada al lloc de residència. 
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suma dels individus que la coprodueixen genera en cada 
moment i que és diferent de la simple suma aritmètica de 
les seves individualitats. Aquesta mena d’energia social que 

d’una comunitat.

Georg Simmel, un dels pensadors que es va atrevir amb 

moderna a les ciutats (Simmel, 1986(2)), una nerviositat que 

Un dinamisme que, en sentit simmelià, fa de l’àmbit urbà 

i tot, sovint es produeix a l’esquena d’un ordre polític que 
intenta obstinadament que la ciutat renunciï al seu caràcter 
sempre emergent i en essència contradictori.

Aquest abordatge ens situa en la diferència entre ciutat 

prenent el potser metafòric títol de la meravellosa 
pel·lícula de José Luís Guerín, i la ciutat que vol ser 
predictible, bàsicament estàtica en la forma i en el fons, 

Què és la ciutat, si no la vida que s’hi produeix? Quin 
sentit tindria per a les persones que no fos així? Així 
doncs: Com es pot acceptar la ciutat com una proposta 
en què el més bàsic sigui la urbanització –el que s’ha 

davant del que és urbà –el que s’ha vivenciat en temps 
real, i per tant amb altes dosis de canvi, improvisació, 
pacte instantani–? Una ciutat en què no predomina la 

metall, però paisatge (Simmel, 1986).

s’ha vivenciat sembla haver-se imposat a la tossuda praxi 
de la impredictible vida urbana. Valgui aquí l’exemple d’una 
exposició recent en la que nens i nenes en edat escolar 

ciutat del futur”. En tots els dibuixos, es representava des de 

per carrers ben traçats i connectats viàriament. Només 
i 

solitàries siluetes de ninots humans: la ciutat, segons aquella 
visió, potser generalitzada, no seria un fenomen urbà: seria, 
bàsicament, un fenomen urbanístic, un paisatge on col·locar 
algun relat –aliè als que ocupen legítimament aquell espai–, 

alineada amb la productivitat econòmica.

habitar, no casualment en desús, 
ens torna a connectar amb qüestions abans habituals i 

a part integrada del fet de formar part d’alguna cosa, que 

connexió entre el dret a construir ciutat a partir del dret a 
construir vida urbana, i no subordinar la possibilitat de la 

sobre l’espai habitacional, que queda subjugat al valor de 
canvi, al valor de mercat d’aquell constructe arquitectònic i 
urbanístic.

Un concepte, el d’habitar, útil per unir les costures de tots 
aquests elements, en la línia del que proposava Richard 
Sennett a Vida urbana e identidad personal

i per entendre que forma part d’un tot que hauria de ser 
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indivís però que, en canvi, s’ha anat compartimentant 
primer i desconnectant del discurs i de la seva comprensió 
durant els últims decennis.

El que avui entenem per llar –l’espai on habitem i on 
desenvolupem la nostra privacitat i intimitat– ve a ser, 
com proposen diversos autors, una invenció de la burgesia 
apoderada de gran part de l’Europa del segle XIX com a 

un espai públic que passava a entendre’s com a inhòspit, ple 
de perills no només físics: també morals. I davant dels quals 
només s’entenia el refugi d’aquella llar, blindada a l’accés 
de les normes exteriors, dels usos comuns, i per què no, 
dels desordres, salvaguarda en relació amb un espai públic 
compartit de vegades i en segons quins llocs amb el que 

Simultàniament, i des d’un altre punt de vist molt diferent, 
l’arribada massiva a les grans ciutats de contingents de 
treballadors va obligar a incloure en la lluita pels drets 
laborals la qüestió de les condicions d’habitabilitat de 

es va convertir amb el pas del temps en un dels eixos de 
la reivindicació obrera –com era a la vegada una de les 
estratègies de domini sobre la classe obrera la constitució 
d’espais fabrils en els quals s’integrava l’habitatge dels 
treballadors per dominar-los, en posseir i controlar l’entorn 
on es desenvolupava el fet d’habitar–.

És en aquest context en què després de la Revolució del 
1848, segons Lefebvre, sorgeix per part de la burgesia 

parisenca una iniciativa relativa a la ubicació residencial de 
la classe treballadora: la creació de l’habitat.  

1.3.

classe treballadora per un habitatge digne i la de la 
burgesia parisenca. Aquesta última, posseïdora dels 
mitjans per generar canvis, se sent amenaçada per la 
classe treballadora, i la Revolució del 1848 materialitza les 
seves pors. Per altra banda, la pagesia no deixa d’arribar 
i instal·lar-se a les portes de la ciutat amb la intenció 
d’integrar-se en la classe treballadora de les fàbriques. 
I, tot i el que, va suposar la “haussmanització”2  de París, 

París, el 1871, va tenir entre els seus èxits el retorn forçat 
de la classe treballadora al centre urbà, per a més disgust i 
por d’aquella burgesia que tenia el poder.

“notables”, descobreixen una noció nova, l’èxit de la qual, 
és a dir, la seva realització sobre el terreny, aniria a compte 
de la III República. Els notables conceben l’hàbitat.”» 
(Lefebvre, 1969: 32).

Aquesta noció de què ens parla Lefebvre es materialitza en 
el que avui podríem anomenar suburbi, ciutat dormitori, 

XIX 

la “destrucció creadora” de la ciutat parisenca entre 1850 i 1870. El seu model 

de transformació urbana va ser exportat a altres ciutats industrialitzades com 

Nàpols o Barcelona”
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que disposessin, ni es tingués en compte, a priori, dels 
elements facilitadors de vida urbana. L’hàbitat, havia de 

dormir», “ciutats dormitori” on “els veïns no es coneixen”, 
ni cal ja que, d’altra banda, allà “no es fa vida”: una 
organització arquitectònica i urbanística destinada a acollir 
els cossos dins de cada habitatge, però que no contempla 
la possibilitat de servir com a escenari facilitador per al 
desenvolupament d’una comunitat, prosceni d’una societat 
viva i constant, que els habitants dels hàbitats van haver de 
lluitar i han de seguir lluitant per construir i mantenir, de 
vegades, a disgust dels poders. 

Un dels principals objectius que sembla tenir l’hàbitat és la 
neutralització de la condició política i dialèctica de l’espai 
comú, de l’àmbit urbà, del que s’ha vivenciat a través del 
context que ofereix a la gent el solar, el carrer, el barri, el 
poble, la ciutat com a resultat del projecte comú generat a 
través de l’experiència del seu ús.

L’hàbitat es va constituir, doncs, com l’entorn on es 
construeix una mena d’ecosistema on viure i que té com a 

supervivència en termes de dignitat habitacional en aquell 
lloc. A través del seu auge, la manera d’habitar vigent 

d’una comunitat, va passar progressivament a resultar 
irrellevant. A canvi, l’hàbitat segregat i destinat a les classes 
treballadores –i no a les elits, que podien seguir habitant 
la ciutat– els va ser atorgat com a propi, literalment seu, ja 
que es podia comprar en forma de parcel·les-habitatge i a 
canvi de renunciar a la comunitat, a la participació social, a 

barri treballador, perifèria, conjunt residencial, polígon 
residencial, ciutat satèl·lit, barri perifèric, barraquisme 
vertical, pavelló, entre altes, i no és sinó la creació de nuclis 
habitacionals destinats a la classe treballadora als límits o 
afores de la ciutat.

XIX, els notables aïllen 
una funció, la separen del conjunt extremadament complex 
que la ciutat era i continua essent, per projectar-la sobre 
el terreny». I apunta que, tot i que aquests notables no 
tenien la intenció d’obrir una via a l’especulació, sinó més 
aviat de generar una vida més enllà de l’àmbit laboral, una 
quotidianitat de més qualitat i amb expectatives més bones 
per a la classe treballadora, el cert és que va començar a 
generar-se la riquesa immobiliària al voltant de la ciutat 
i a estendre’s a la classe treballadora els efectes de les 
implicacions especulatives.

a canvi de l’expulsió de la ciutat i de la ubicació forçada en 

aspirar al premi de la propietat de l’habitatge i, amb ella, 
aspirar a les possibilitats de futur que, sens dubte, ofereix el 
fet de deixar de dependre de l’empresari en relació amb la 
possessió de l’habitatge.

És així com es va anar normalitzant la materialització del 
desig-necessitat individual d’accés a la propietat privada, 
que, en paral·lel, va implicar una desactivació progressiva 
de la noció de grup, de comunitat, cosa que era al seu torn 
un altre dels preus que la classe treballadora havia de pagar 
per accedir a l’habitatge a través de l’oferiment del capital 
en forma d’  sotmetre’s a un sistema de conformació 



83

dimensió política. 

L’hàbitat, 

vital dels seus habitants en la producció, així com en el 
manteniment i supervivència de l’hàbitat mateix. La classe 
treballadora va anar perdent el sentit de l’acció participada 
de la persona en la construcció urbana i s’ha acabat 

En connexió amb tot això, també la ciutat ha passat a ser 
entesa com a espai de consum més que no pas com a espai 
d’ús i creació d’experiència social. 

Els models arquitectònics i urbanístics que materialitzen  
el concepte d’ ho fan a través d’un formalisme  
–models sense contingut ni sentit– i un esteticisme 
–adopció d’antics models per la seva bellesa– 
racionalitzadors, que pretenen dotar l’hàbitat de la 

de la vida urbana, entenent-la com una via per –
presumptament– sistematitzar la seva lògica. A la vegada, 
aquests models conviden a una oportunitat per als 
promotors que a més d’allotjaments i immobles, venen 

oferta de mercat.

L’hàbitat ens parla també de l’urbanisme del sector 
públic, tecnocràtic i centralitzat, ens diu Lefebvre, i que 

als automòbils, a les comunicacions, a les informacions 
ascendents i descendents. Els models elaborats només 
poden entrar a la pràctica fent fora de l’existència social 
les runes del que havia estat la Ciutat» (Lefebvre, 1969: 42). 

Una hipòtesi llançada a mitjans del segle XX del que aquells 

hàbitat és pròpia de 

públic (estatal)» (Lefebvre, 1969: 41) que, des del seu rol 
de responsable del disseny i implementació de polítiques 
públiques, s’articula a través seu.

Com a exemple de tot això, l’Agència de Nacions Unides 
que té per nom Habitat i que és una de les més imponents 
manifestacions a nivell transnacional d’aquesta lògica 

el creixement de la població mundial i el seu progressiu 
trasllat de zones gens o poc urbanitzades a altres que sí 

ocupació i serveis bàsics com aigua, energia i sanejament» 

Agència: acompanyar el desplaçament massiu a les ciutats 
de la majoria de la població mundial, arreu del planeta. 
Una necessitat evident, que exigeix una governabilitat 

contemplat en diversos moments de la seva trajectòria 
el tema social, no deixa de ser paradigmàtica l’escassa 
profunditat de l’abordatge amb aquest focus en la majoria 
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anecdòtica, quan no inexistent, la referència a persones 
o societat, a canvi d’una priorització del que és més 

dels recursos, de la productivitat.   

objectiu l’intent d’assentar lògiques de funcionament i 

fer-ho a través de processos i tecnologies. I tot això, amb 

proposta de les smart cities, per posar un exemple.

L’enfocament generalitzat d’aquestes propostes intenta  
evitar la imprevisibilitat del tema social, als antípodes del 
que Ilya Prigogine va proposar en relació amb l’orde social 

la possibilitat que, a partir d’una determinada distància 
de l’equilibri, de cert llindar crític, l’estat estacionari que 
permetien preveure les lleis purament macroscòpiques 
pugui deixar de ser estable, que les pertorbacions locals, 
en lloc de remetre, puguin, en aquestes condicions, envair 
tot el sistema transformant el seu funcionament, són 

I pretenen fer-ho a través de la suposada predictibilitat que, 
creuen, ofereixen els sistemes intel·ligents, i no contents 

sistematitzada de la ciutat –per urbà–, segons els criteris i 
necessitats de l’ordre institucional i del sistema de producció 
preponderant. La idea, com suggereix Fernández, és la 

d’oferir irreversibilitat en tant que garantia de seguretat i 

És en gran mesura des d’aquest precís enfocament que 

fons d’una perspectiva de canvi radical del planeta Terra 

A més, i segons declaració del Secretari General adjunt de 

es preveu doblar el nombre de persones que viuen en ciutats: 

discurs en la conferència inaugural de la Reunió Regional 
Europea preparatòria d’Habitat III realitzada a Praga l’abril 

Nacions Unides en la sostenibilitat del creixement, que 
va enllaçar amb la contribució al desenvolupament, i a la 

socialització– com a concepte clau en tant que eina per al 

lligar als canvis de l’economia i el paper clau de les ciutats en 
els models econòmics del futur.

La proposta en què està treballant Nacions Unides s’articula 

encara en fase d’esborrany i pendent de la cimera mundial 
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Habitat III 
centra les seves aportacions en relació amb l’anterior 
edició, efectuada el 1996 a Istanbul: (...) procurarà 
crear un vincle de reforç recíproc entre urbanització i 
desenvolupament. La idea és que aquests dos conceptes es 
converteixin en vehicles paral·lels per al desenvolupament 
sostenible. Els primers documents sobre la Nova Agenda 
Urbana suggereixen que farà èmfasi especialment en els 
anomenats “facilitadors del desenvolupament” i “agents 
mobilitzadors operacionals”. La idea és que, junts, aquests 
dos factors podran consolidar la relació entre urbanització 
i desenvolupament sostenible. Els “facilitadors del 
desenvolupament” es poden considerar com els marcs 
normatius i institucionals que busquen generar creixement 
global a partir de les múltiples i sovint caòtiques forces 
de la urbanització creant condicions de millora en tot el 
sistema. Exemples de “facilitadors del desenvolupament” 
que la Nova Agència Urbana posarà de relleu són polítiques 

apuntat pel creixement global, l’economia urbana, les 
polítiques, les lleis, les institucions, els sistemes de govern.

un equilibri entre el desenvolupament de polítiques 
que puguin articular les necessitats de governança, 
de coordinació, de participació dels diferents actors 
directament i indirectament relacionats amb el canvi 
mundial plantejat per aquesta Agència. Però, a la vegada, 
hauria de ser irrenunciable la premissa de mantenir l’eix 
de l’acció d’aquest disseny a través del respecte, foment i 

consideració cap a la praxi social lliurement triada per les 
persones, en comunitats i contextos urbans.

Resulta innegable que no fer-ho és posar l’èmfasi 
en l’hàbitat ignorant el fet d’habitar, recreant aquell 
objectiu per una banda ben intencionat, però per l’altra, 

en general pel model neoliberal, el seu somni: proveir 

la supervivència dels seus ocupants. Fer-ho afavorint el 

persones que entren a formar part del sistema econòmic 
integrat que seria la ciutat, entesa com una macrounitat 
de producció. I fer-ho des d’una presumpta possibilitat de 

el que esdevé en el context urbà. Tot calculat. Limitant i 
qüestionant el que quedi al marge, o ho pretengui.

Així, les respostes articulades des de la lògica de l’hàbitat 
i la seva obstinació per relegar l’aspecte més inestable i 
social de la urbanitat –és a dir, el seu aspecte més humà–, 
coexisteixen amb altres propostes que intenten compensar 
els buits i riscos que l’hàbitat implica. Són enfocaments 
que s’han articulat històricament al voltant del marc dels 
drets, i d’entre ells i en relació amb el tema que ens ocupa, 
des dels últims quaranta anys, en fórmules que tenen com 
a objectiu últim tornar a activar el dret a habitar com a eix 
central del desenvolupament de la vida en societat.

2. Dret a habitar

reconstruir-se. Industrialització, grans desplaçaments 
humans, molts transnacionals i en direcció colònia-
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d’allotjament de postguerra i un capitalisme que no situa la 
construcció d’habitatge en les seves prioritats per ser poc  
rendible en comparació amb altres sectors de producció. 

Alguns estats europeus van entendre que havien d’assumir 
responsabilitats en la construcció d’allotjaments en el 
context de la generació del somni europeu, aquell que havia 
de legitimar una suposada identitat comuna i de prestigi 

d’identitat diferencial amb la resta del món que havia de 
ser la promesa de l’Estat del Benestar, en el suposat baluard 
mundial dels drets socials.

construcció directa d’allotjament, assumeix el que estava 

sense arribar a convertir l’allotjament com a tal en un servei 
públic –universalitzat i concretat com a dret–, tot i que 

no es va anar més enllà d’un reconeixement genèric que, 
bàsicament, no es va arribar a concretar.

Es va generar, doncs, un buit entre aquesta clara percepció 
de la societat de l’allotjament com un dret, i l’assumpció 

de borses d’habitatge social però sense arribar a articular 
l’habitatge com a dret universal ni a articular la seva 

construcció que l’Estat ha pres a càrrec no transforma les 
orientacions i concessions adoptades per l’economia del 
mercat. (...) Per altra banda, les iniciatives dels organismes 

públics i semipúblics no han estat guiades per una 
concepció urbanística, sinó, simplement, pel propòsit de 
proporcionar el nombre més gran possible d’allotjaments 
tan ràpid com fos possible i al cost més petit possible. 

caràcter funcional i abstracte. Fins a aquest punt ha portat 
la burocràcia d’Estat a la seva forma pura el concepte 
d’hàbitat» (Lefebvre, 1969: 35).

Si el dret a habitar es materialitza a partir del dret a 
disposar d’espai on viure –per residir–, en condicions que 
permetin habitar –per formar part activa de la construcció 
social–, amb garantia sobre el dret a fer-ho, sembla 
innegable doncs que el fet d’habitar reclama l’habitatge 
garantit, segur, en condicions de dignitat i salubritat, 
lliurement escollit. El fet d’habitar no es materialitza a 
costa de qualsevol habitatge o, més ben dit, de qualsevol 
model d’organització i format d’habitatges.  

Així mateix, es podria entendre que atenent al valor de 
mercat del sector immobiliari, que sens dubte limita 
l’accés a un domicili, la materialització del dret passa per 

a totes aquelles persones que el necessitin. Sense habitatge 

plenament la seva condició de membres de la societat.

No existirà societat lliure mentre hi segueixi havent 
segments de població sense habitatge o en allotjaments 
inadequats. No es donaran les condicions reals del fet 
d’habitar –del fet de construir societat– mentre encara 

castigada, la seva particular necessitat d’ús d’un espai comú 
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que, a la vegada, els restringeix de facto l’ús i gaudi de la 
societat en el seu conjunt.

Sense dret a l’habitatge, no hi ha dret a habitar. I no tenir 
dret a habitar

i lliurement de l’experiència urbana, de la construcció 
social, i haver-ho de fer des de l’ocultació, la persecució i, 

Aquest dret a l’experiència urbana es podria assimilar en 
part al que avui dia rep el nom de dret a la ciutat, com a 

dret a un espai col·lectiu on tots els ciutadans i ciutadanes 
han de trobar les condicions adequades per desenvolupar 
la seva vida política, social, econòmica i mediambiental» 

comprendria tres aspectes bàsics: un dret generalitzable 

es basa en el principi de dignitat humana, i un dret 
universalitzable, ja que s’aplica a tot tipus de municipi o 
aglomeració de persones.   

Així doncs, ens sumem al camí pel qual Pisarello transita del 

segon i, assimilant-lo al concepte d’habitar, que sense dret a 
l’habitatge no hi ha dret a habitar, ni, per tant, dret a la ciutat 
més enllà del predomini del dret a l’hàbitat especulatiu i 
paisatgista sobre el fet d’habitar a la ciutat, o context urbà. 

2.1. Dret a la ciutat

desenvolupament d’aquest concepte, se’n destaquen dos 

a continuació. Per una banda, gran part de l’obra d’Henri 
Lefebvre, i en concret del seu llibre  
(Lefebvre, 1969), juntament amb una altra de les seves 
obres, 
contextualitzades en el seu pensament, orienten part de 
l’enfocament integrat entre el que és urbà i el que és polític 
en el desenvolupament posterior del concepte.

L’altre gran antecedent es troba en la persona i obra de 
Jane Jacobs. Activista opositora a la desactivació de la 

que es contraposava a l’ús i lliure elecció dels habitants 

a través del seu clàssic i ja ecumènic Muerte y vida de las 

grandes ciudades (Jacobs, 1972). En el pròleg d’una reedició 

importància de protegir la naturalesa del carrer com a espai 
de trobada i intercanvi, versàtil en els seus usos i animat 

(...) al mateix temps que exaltava els valors positius del 
vitalisme urbà, Jacobs censurava el despotisme d’uns 

i els practicants d’aquella intensa existència urbana 
que s’entossudia a sotmetre la lògica dels seus plànols i 

té en compte l’experiència quotidiana i les necessitats de 

Possiblement, el que Jacobs reivindica a través d’allò que 
critica en relació amb les pràctiques de renovació urbana 
de mitjans del segle XX als Estats Units d’Amèrica i la seva 
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acció destructiva de l’espai públic és el que entronca amb el 
que, des d’un enfocament de dret, s’ha anat construint amb 
posterioritat i en altres contextos al voltant del concepte de 
dret a la ciutat.

Però: en quin context es desenvolupa i comença a 
concretar-se el concepte de dret a la ciutat?

desigualtat social no ha deixat de créixer entre la població 

efectes en forma de pobresa i criminalització, exclusió 
residencial i lògiques de l’hàbitat. Per altra banda, amplis 
segments de població mundial històricament empobrits 
han entrat de manera progressiva a partir de la segona 
meitat del segle XX en dinàmiques d’accés i repartiment de 

l’extrem de ser, avui dia, referents mundials en la proposta 
d’una defensa més omnicomprensiva de la reivindicació 
integrada d’habitatge, drets polítics, socials, culturals, 
econòmics, a la salut i formació, entre altres.

en zones del món abans molt allunyades en relació amb 
aquest problema i el posicionament d’oposició a la lògica 
institucionalitzada de l’hàbitat

de l’habitatge i la construcció de la societat des d’una 
perspectiva de drets. I és des d’Amèrica Llatina que s’impulsa 
i lidera en gran mesura el desenvolupament del concepte 
de dret a la ciutat, integrant en el seu plantejament el dret a 
habitar i l’intent de contenció del valor de canvi, davant del 
valor d’ús que la ciutat hauria de tenir.

María Lorena Zárate, presidenta de la Coalició 

necessitat d’una reforma urbana solidària de la reforma 

urbana i dret a la ciutat en aquella part del planeta. 

 
clau en l’articulació de les primeres propostes concretes  
en relació amb el dret a la ciutat: la Cimera de la Terra de 

II, Istanbul, el 1996 i la 
Primera Assemblea Mundial de Pobladors Repensant la 

a una projecció planetària, es va concretar en la Carta 

Aprovada a Quito, en el Fòrum Social de les Amèriques 

proposa amb caràcter mundial a la resta del planeta. Per 
situar la seva importància, només algunes referències: 

l’usdefruit equitatiu de les ciutats dins dels principis de 
sostenibilitat i justícia social». En el seu article 1 diu, en 

ciutadans(anes) totes les persones que habiten de manera 
permanent o transitòria a les ciutats». Tampoc és casual, 
d’acord amb el que s’ha exposat en aquest article, que el seu 
article XIV sigui el dedicat al dret a l’habitatge, en termes de 
seguretat en la tinença, garantia de provisió de protecció de 
grups vulnerables en relació amb aquest dret i mecanismes 
de protecció davant l’especulació, entre altres. 
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Un altre referent important, que es va projectar a nivell 
mundial per la seva visió i abast a pesar d’haver nascut com 
a producte de l’efervescència interna del Brasil al voltant de 
la potència i trajectòria de les reivindicacions i lluites sobre 
els drets a la terra i l’habitatge, es va aprovar en aquell país 

dins i fora del Congrés Nacional, l’Estatut de la Ciutat va 

la formulació i implementació de la política urbana» (Polis, 

El seu objectiu, subvertir la lògica de pensament segons 

urbanes, i pràctiques polítiques que van construir un 
model d’exclusió en què molts perden i molt pocs són 

consolida un nou marc conceptual jurídic polític per al 
dret urbanístic, aportant elements per a la interpretació 
del principi constitucional de la funció social de la 

instruments per a la construcció d’un nou ordre urbà per 

instruments de regularització d’assentaments informals en 

No obstant això, és simptomàtic de la complexitat 

propugnen aquests documents, alguns, com l’Estatut de 
la Ciutat al Brasil, desenvolupats legislativament, que 
segueixen vigents perquè són necessàries les mateixes 
reivindicacions, lluites, denúncies i negociacions en relació 
amb el tema, en els mateixos territoris on aquestes lleis 
estan aprovades. Un dels molts exemples de l’ingent camí 
pendent de ser recorregut, es troba en treballs com Cartas 

Urbanas, una sèrie videodocumental que forma part d’un 
projecte de l’equip del Laboratório de Estudos da Habitaçao 
da Universidade Federal do Ceará (LEHAB/UFC), divulgat 
des de l’Observatório das Metropóles de l’Institut Nacional 
de Ciència i Tecnologia de Fortaleza, al Brasil, i que 

sobre les disparitats socials i la lluita pel dret a la ciutat» 

que les resistències col·lectives emergeixen. Per mitjà 
d’una àmplia i efectiva lluita popular, algunes comunitats 
es queden a les seves regions i s’enfronten al capital 

Tornant al desenvolupament del concepte dret a la ciutat, 
un altre document referent és la Carta de la Ciudad de 

la Ciutat de Brasil, no es limita a reclamar la realització dels 
drets humans a la ciutat, sinó que, reprenent les propostes 
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d’Henri Lefebvre, detalla els continguts i exigeix el dret a 
la ciutat, entès com a reivindicació política de la necessitat 
d’una societat diferent, profundament humana, que té 
l’espai urbà com a escenari rellevant per al canvi social» 

És des d’aquest lideratge llatinoamericà compartit amb 
altres actors de diverses zones del món des d’on s’ha 
constituït la Global Platform for the Right to the City, que 
acull un gran nombre dels principals moviments articulats 
al voltant del dret a la ciutat. Entre els seus objectius, hi 

totes les zones del planeta amb l’ànim de constituir un 
marc globalment consensuat sobre aquest dret.

Hi ha molt camí per recórrer en el reconeixement efectiu 
del que promouen aquestes iniciatives. També, interrogants 
per resoldre. En són alguns: (I) la falta de reconeixement 

II) els límits 
III) la 

interpretació de l’esfera social a través del concepte d’espai 
públic, aplicable de molt diverses i, sovint, contradictòries 

IV) les possibles interpretacions de la ciutat i el 
seu possible estatut polític i legal en el futur com a actor 
social, polític, econòmic, centre de poder, (IV) les sinergies 
però també tensions i contradiccions, moltes vegades 
irreconciliables, entre tots ells.

En qualsevol cas, sembla innegable que l’estructuració del 
dret a habitar s’articula de manera més natural al voltant 
o a prop dels enfocaments suggerits pel dret a la ciutat i 
com a oposició a les lògiques de l’hàbitat, del mercat, del 
valor de canvi, articulant un intent de contenció i reversió 

de l’anul·lació del que és urbà i el valor d’ús de la ciutat, 

gestió democràtica de l’espai urbà, entès com una creació 
col·lectiva, i l’establiment de la funció social i ambiental 
tant de la propietat urbana com de la ciutat» (Pisarello, 

És per això que resulta lògic que des de moviments 
defensors del dret a la ciutat com HIC (Habitat 
International Coalition) o CLGU (Comissió d’Inclusió 

Platform for the Right to the City mateix, juntament 

Federació Europea d’Entitats que Treballen amb Persones 
Sense Llar (FEANTSA) i la barcelonina XAPSLL (Xarxa 
d’Entitats que Atenen Persones Sense Llar), emetessin un 
document en el context de la reunió regional d’Habitat 
III

a un Habitatge Adequat com un dels seus components 
més importants» (Global Platform for the Right to the 

refereix el text citat entre dret humà, dret a la ciutat i 
dret a l’habitatge. També, es fa pertinent fer notar, en 
relació amb els arguments que defensa aquest article, 
la presumptament diferent orientació dels moviments i 

punt estarien alineats.  

2.2  

On queda, doncs, el dret a habitar i el dret a la ciutat si no hi 
ha dret a l’habitatge
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relacionats, i en quina mesura els actors rellevants actuen 
transversalment sobre ells, conseqüència de la incapacitat de 
realitzar-ne un sense el compliment de l’altre.

Una de les possibles contextualitzacions a una història 
actual i propera al dret a l’habitatge, és la que proposa 

referida al control del preu del lloguer i els interessos 

cional del dret 
a l’habitatge que a principis del segle XX porten a terme 
alguns països europeus» No obstant, com diu l’autor, aquests 
avenços no van deixar de tenir els seus límits, entre els quals 
el paternalisme, o la construcció de ciutats dormitori –per 
hàbitats–. 

retrocessos i avenços: Tatcher inicia el desmantellament de 
les polítiques habitacionals d’Anglaterra i orienta al lucre 

generalitzat a Europa dels drets –també el de l’habitatge–, 

l’escocès i el francès, orientats a garantir l’accés a l’habitatge 
com a dret subjectiu –que han donat peu a reduccions 

França que operativitza l’accés al dret, encara que sembla 
tenir limitacions d’ordre burocràtic en la seva aplicació–. 

Una anàlisi detallada i actualitzada sobre la realitat 

21,6% de la població espanyola en risc de pobresa, i d’unes 

d’habitatges sense poder-se mantenir a si mateixos i 

l’habitatge com bé d’inversió. Un espai de lucre. Però 
no només això, l’habitatge és únicament un nínxol de 
mercat econòmic. Ni és un dret efectiu ni hi ha polítiques 
d’habitatge social efectives, és més: durant decennis, 
la creació d’estoc d’habitatge social a Espanya es va 
abordar bàsicament com un mix de política de generació 
d’ocupació –en la construcció– i com a complement al 
mercat econòmic especulatiu immobiliari, amb un producte 
orientat a la venda i amb preus inferiors als del mercat 

En el seu article, Olea presenta dades detallades sobre 
les iniciatives legislatives en determinades comunitats 

 
 –Andalusia, Navarra, les Illes Canàries, el País Basc, 
Catalunya–, així com les retallades a la baixa per recursos 
d’inconstitucionalitat ja consumats o recorreguts com a 

3 

per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució 

hipotecària; la Llei 14/2015 de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges 

buits, i de modificació de normes tributàries i de la Llei 2/2012; Llei 24/2015, 

de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica.
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Aquestes lleis, d’aprovació recent a Catalunya juntament 
amb altres mesures adoptades per Andalusia, Navarra, les 
Illes Canàries i el País Basc, presentades en l’article citat, 

aquí, són contraposades i possiblement incompatibles: per 
una banda, l’habitatge com una qüestió econòmica, segons 

comunitats autònomes com un dret humà amb una funció 

És, doncs, evident que el dret a l’habitatge no és un dret 
subjectiu, universal i efectiu. Que alguns dels èxits que 
s’havien assolit han retrocedit en diversos contextos 

mateix Estat, Espanya sense anar més lluny, pot ser 
contemplat legalment i jurídicament des de posicions 

problema avanci a favor de les persones, de la societat i de 
la justícia social.  

En aquest sentit i en un context mundial, els informes 

són clars: L’Informe Vivienda adecuada como componente 

 d’agost del 

un habitatge adequat com a pilar, un abordatge des de la 
perspectiva dels drets humans pot proveir la necessària 
coherència i consistència per aconseguir ciutats sostenibles 

l’oportunitat de l’Agència UN Habitat, en la seva reunió 

seva proposta de New Urban Agenda aconsegueixi basar-se 

en els drets humans, amb el dret a un habitatge adequat 
com a pilar.

En el seu informe Sobre un habitatge adequat com a element 

integrant del dret a un nivell de vida adequat i sobre el dret de 

no discriminació, la Relatora situa la falta de llar com una 

tracta com una mercaderia i no com un dret humà» (Farha 
hàbitat i 

de les lògiques especulatives relacionades amb l’habitatge 
exposades en aquest text.

En l’informe, argumenta la seva proposta d’abordatge 
del problema des d’una perspectiva de drets a partir d’un 
enfocament tridimensional: la primera dimensió refereix 
l’absència de llar tant des del seu aspecte material  
–l’espai habitatge– com de l’aspecte social d’un lloc segur 
per “establir una família o relacions socials i participar 

clarament vinculada al sentit d’habitar presentat aquí. 
Una segona dimensió que considera la falta de llar com 
una forma de discriminació sistèmica i exclusió social,  
i una tercera, que reconeix les persones sense llar com  
a resistents en la lluita per la supervivència i la dignitat  
i agents potencials de canvi en tant que subjectes de  
drets.

Avançant en aquesta argumentació en la relació entre la no 
realització efectiva del dret a l’habitatge i la impossibilitat 
d’existir en una societat lliure, es fa oportú arribar a 

una de les respostes activadores del dret a l’habitatge en 
règim de respecte a la dignitat i voluntat de les persones, és 
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impossible consumar el dret a l’habitatge i, per tant, el dret 
a habitar i el dret a la ciutat.

Tractar aquestes nocions –el dret a l’habitatge, a habitar, a 
la ciutat– per separat és un error.

3. El dret a l’habitatge social, avui

La 
, 

un dret fonamental que es pot considerar com una 
condició prèvia per exercir i obtenir l’accés als altres drets 

a un habitatge digne i adequat constitueix una obligació 
internacional dels Estats membres que la Unió ha de 
prendre en consideració, ja que el dret d’accés l’habitatge 
i de percebre una ajuda d’habitatge està reconegut tant 

revisada adoptada pel Consell d’Europa i en l’article 25 

que l’habitatge assequible, adequat i segur és una eina 
adequada per aconseguir la justícia i la cohesió social (...)», 
i estipula la necessitat de, entre altres objectius, fomentar 

a una política europea d’habitatge social.

Malgrat l’articulat, la realitat es concreta en el sentit 
contrari: l’estudi 

 estipula en un 2% 
el total d’estoc d’habitatge social a Espanya. La mitjana 
dels 27 estats membres dels quals recull la informació, 

és de 8,4%. A la llista només hi ha quatre països amb un 
percentatge menor que Espanya i un amb el mateix. Per 

gran, entre els quals, Àustria amb un 23%, Holanda un 
32%, França el 17%, el Regne Unit un 18%, Itàlia un 5,3%, 

Però a més, i des d’un context europeu, el retrocés tant en 
el percentatge com en el tractament de l’habitatge social, 
és alarmant: la desarticulació de l’estoc d’habitatge social 

s’ha convertit en model replicat pel neoliberalisme a 
Europa. Així, l’anàlisi que ens ofereix Fernández en la 
seva comparació entre Alemanya, Espanya, Finlàndia i 
el Regne Unit en relació amb l’accés a l’habitatge social 
de les persones sense llar, conclou entre altres qüestions 
que hi ha una retirada generalitzada de l’acció pública 
en relació amb l’habitatge social. S’està traspassant gran 
part de l’estoc d’habitatge públic a inversors i promotors 
privats. En aquest sentit i en referència a Espanya, 
FEANTSA constata que alguns municipis espanyols estan 
venent el seu limitat parquet d’habitatge social a inversors 
privats, cosa que situa els seus legítims ocupants en risc 

Això està generant, de facto, una reducció del mercat 
d’habitatge social –quan és tant o més necessari que en 
el passat–, orientat cap a un mercat de lloguer que no 
està preparat per atendre les necessitats de la població 
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més vulnerable, i que, des de la seva orientació al mercat 
especulatiu, està afectant severament l’estabilitat de la 
tinença –seguretat–, la garantia d’uns costos assequibles –
seguretat–, i una bona ubicació i qualitat d’habitatge  

A causa d’aquest desmantellament s’estan produint en 
diversos països d’Europa no ja problemes, sinó drames, 
de manera generalitzada i que s’accentuen any rere any, a 
costa de la desarticulació del tan necessari parc d’habitatge 
social.

Aquestes dades, combinades amb l’anàlisi d’Olea presentat 

qüestió de mercat i no de dret.

I en quina mesura l’enfocament neoliberal posa per davant 
el valor de canvi per sobre del dret a habitar, a tenir on 
viure de manera digna, segura i lliure, premissa per formar 
part d’una societat que no és, ni té per què voler ser més 

en cada moment, en funció de les seves necessitats i 
desitjos.

Sense habitatge, no hi ha llibertat.

L’espai on viure no pot estar tutelat ni orientat a la 
desactivació social i política dels seus habitants. Si no és 

social, de la coexistència, d’aquella aventura quotidiana 
que hauria de ser la construcció de la societat.
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El model Housing First  
a Espanya: 
resultats als 12 mesos del programa 

Hàbitat1

Roberto Bernad, Vanesa Cenjor i Rebeca Yuncal,  

RAIS Fundació

sensellarisme, avaluació de resultats, experimentació 

social.

implementació sistemàtica del model Housing First (HF) 

a Espanya. En aquest article es presenten, d’una banda, 

persones participants, la selecció de persones usuàries, 

la derivació d’aquestes persones i la seva ubicació al 

programa o la prestació de serveis. Aquests són alguns 

dels reptes que han afrontat els equips d’Hàbitat, que, a 

més, han estat dibuixats com a aprenentatges rellevants. 

D’altra banda, l’article també presenta la metodologia i 

els primers resultats de la rigorosa avaluació d’Hàbitat. 

sobre l’efectivitat del model HF per al context espanyol 

als resultats del programa en les persones als 12 mesos 

han estat molt positius i similars a altres experiències 

internacionals. La taxa de retenció de l’habitatge és 

especialment en la percepció de la seguretat, relacions 

familiars i situació econòmica. En comparació, la millora 

que s’ha analitzat en les persones participants del grup 

de control mitjançant l’Alternativa Tradicional d’Atenció 

(ATA) ha estat escassa, menor que l’experimentada per les 

persones participants a Hàbitat. A més, s’ha realitzat una 

d’Hàbitat als principis HF.

1. Actualització de resultats a 12 mesos sobre la base de l’article original 

que apareixerà al volum 10, núm. 1, de la revista European Journal of 

Homelessness de FEANTSA.
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Com a primer programa HF a Espanya, Hàbitat s’ha 
enfrontat a diversos reptes en diferents nivells. Podem 
esmentar, entre altres, el relacionat amb qüestions 
estratègiques com ara la necessitat del canvi de mentalitat 
entre les persones professionals i responsables de 
sensellarisme a les administracions per assumir un 
model innovador, o també qüestions operatives com ara 

implementació del model.

L’objectiu d’aquest article és presentar l’experiència 
d’implementació del programa Hàbitat per al suport de 
les persones sense llar a Espanya, la seva metodologia 
d’avaluació i els resultats més rellevants que s’han 
produït, tenint també en compte alguns dels reptes en la 
introducció del model HF en un context nou. 

1. El context del sensellarisme a Espanya 

Les polítiques sobre sensellarisme a Espanya s’han dirigit 
tradicionalment a abordar situacions d’emergència, 
proporcionant a les persones sense llar la cobertura de 
les necessitats bàsiques, però sense incloure mesures 
estructurals que poguessin acabar amb el sensellarisme 
i el seu impacte en les persones. La gran majoria dels 
recursos existents per a persones sense llar a Espanya (des 

centres d’emergència, pensions o apartaments compartits) 
continuen amb l’anomenat model d’escala i no proposen 
respostes a llarg termini per al sensellarisme. Segons l’INE3,  

Introducció

La difusió dels resultats i dels projectes de recerca 
del programa Housing First (HF) per donar suport a 
les persones sense llar ha estat clau per a l’expansió 

publicacions sobre el programa Pathways to Housing 

Tsemberis & Elfenbein, 1999), el nombre d’estudis sobre 
el model Housing First i els informes d’avaluació del 
programa s’han incrementat notablement. Entre d’altres, 

implementació del model.

Tot i l’escassetat d’algunes limitacions metodològiques, 
aquesta investigació ha facilitat proves sòlides de 
l’efectivitat del model HF per a la retenció d’allotjaments 
per part de les persones usuàries, així com en altres  
àmbits, com ara la disminució del consum de substàncies,  
la millora de la qualitat de vida i la reducció 

durant els últims anys, la introducció del model HF en el 
context espanyol.

Fundació2 és la primera organització a implementar 

s’ha anat incrementant l’interès d’altres entitats, i l’atenció 
des de municipis i altres organismes públics, en el model i 
la seva implementació.

2. Més informació a www.raisfundacion.org/en

3. Institut Nacional d’Estadística. Encuesta sobre centros de atención a personas 

sin hogar, 2014
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17.572 persones treballant en aquests recursos (8,8 més que 

obstant això, la mitjana d’ocupació d’aquests recursos era 

Conscients d’aquest fet, algunes organitzacions van 
començar a defensar la necessitat de buscar solucions 

una implementació progressiva del model HF a Espanya 
juntament amb el desenvolupament d’un altre tipus de 
recursos per a les persones sense llar4.

2. Implementació del model Housing First a Espanya:  

el programa Hàbitat

RAIS Fundació va posar en marxa el programa Hàbitat 

d’implementació del model Housing First a Espanya. 
L’objectiu d’Hàbitat és oferir una solució permanent a les 

llar. Seguint el model HF, Hàbitat s’adreça especialment 
a aquelles persones que, a causa de la complexitat del 
seu procés d’exclusió no tenen accés als serveis de suport 
tradicionals per a persones sense llar (model d’escala). 
A les persones usuàries d’Hàbitat se’ls proporciona un 
accés immediat a l’habitatge no subjecte a precondicions i 
amb una àmplia varietat de serveis oferts segons l’opció i 

l’autodeterminació de la persona (llista de principis de HF a 

Hàbitat es va començar implementant com a projecte pilot 
en tres ciutats espanyoles: Madrid, Barcelona i Màlaga (de 
totes tres es presenten dades en aquest article). Actualment 
s’ha engegat també a Sevilla i almenys tres ciutats més 

va començar amb un grup inicial de 28 persones usuàries el 

espanyol, el programa inclou una rigorosa avaluació 
basada en una metodologia de disseny experimental amb 
assignació aleatòria longitudinal, amb mesures repetides al 
llarg de 24 mesos en les persones usuàries d’Hàbitat (grup 
experimental) i en un grup de control equivalent.

Les persones participants tant en el grup experimental com 
en el grup de control compleixen una sèrie de criteris en 

objecte: 

1. Ser més grans de 18 anys.

2. Estar en situació de carrer en el moment d’entrar en el 
programa (ETHOS5 1 o 2).

4. http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/inclusionSocial/docs/ENIPSH.pdf

5. ETHOS és la Tipologia Europea de Sensellarisme de FEANTSA (2005) 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=en



3. Tenir una llarga trajectòria de sense llar (tres anys a 

4. Tenir un o més dels següents factors d’exclusió  
afegits a la seva situació de sense llar: problemes de salut  
mental, problemes d’abús de substàncies i/o alguna 
discapacitat. 

experiències prèvies d’implementació de HF, especialment 
les analitzades en el context europeu de Housing First 

les persones participants tenien problemes de salut 
mental i/o problemes d’abús de substàncies. A més, es va 
incorporar la discapacitat com un criteri d’inclusió per a 

rellevant però generalment ocult en el col·lectiu de 
persones sense llar6. La mitjana d’edat de les persones 
participants en l’avaluació és de 48 anys i tenen una 
trajectòria mitjana de carrer de 9,5 anys. A continuació, 
podem veure els percentatges de la resta de factors 
d’exclusió:

Per a la derivació de les persones que compleixen els criteris 
de participació en el programa Hàbitat, RAIS Fundació 
contacta amb les xarxes municipals de persones sense llar 
a les ciutats on s’implementa el programa. Se sol·licita 
a organitzacions públiques i privades que treballen amb 
persones sense llar (especialment aquelles que donen 

professionals de referència emplenen un formulari amb una 
explicació breu de la situació actual de la persona i algunes 

L’equip d’avaluació rep els formularis (en el cas de Madrid, 

documents rellevants que puguin provar el compliment 

discapacitat. Els casos rebuts s’analitzen amb les persones 
professionals de referència quan sorgeixen dubtes del 

(a Madrid, Barcelona i Màlaga 192). Partint d’aquesta llista, 

6. Una investigació portada a terme per RAIS Fundació el 2013 va mostrar que, tot i que el 12% de les persones sense llar a Espanya tenien certificat de discapacitat, 

almenys 23% de les persones sense llar tenien una discapacitat basant-se en la percepció de les persones usuàries i de professionals (Panadero i Pérez-Lozao, 2014).

Taula 1. Factors d’exclusió afegits* dels participants d’Hàbitat en el moment de la seva entrada al programa 

Factors d’exclusió afegits Grup Hàbitat  Grup de control  
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habitatges. El procés de provisió d’habitatges i la ubicació de 
les primeres 28 persones va ser complex, i en alguns casos hi 

al seu habitatge. No obstant això, els aprenentatges derivats 
d’aquest procés inicial van servir per a una entrada més ràpida 
del segon grup de persones usuàries que s’hi van incorporar 

Hi va haver set persones que no es van incorporar al 
programa. En la majoria dels casos això va ser a causa 
de renúncies per part de les persones amb complexos 
processos d’exclusió i/o problemes de salut mental severs. 
Per abordar aquesta situació, l’equip va ampliar el procés 
d’inclusió a quatre mesos, durant els quals es va visitar les 
persones juntament amb el seu professional de referència 
en aquest moment. Aquests casos es van analitzar en 
profunditat i es van incorporar els aprenentatges.

particularitats que pot afectar en l’adaptació del model HF 
a Espanya. Espanya té únicament l’1,1% dels habitatges 
socials a Europa i hi ha diferències substancials en el 
nombre d’habitatges socials entre regions i municipis. 
Tanmateix, a causa del boom immobiliari durant les 

Europa7. Tot això podria jugar un paper important en el 
futur desenvolupament del model al país.

es realitza una assignació aleatòria per a tots dos grups, el 
d’experimentació (persones usuàries d’Hàbitat) i el grup de 
control (persones usuàries dels serveis tradicionals).

Totes les persones participants d’Hàbitat a les quals s’assigna 

seu procés d’entrada en el programa. Els equips HF duen 
a terme en cada lloc diverses entrevistes inicials en què 
s’inclou una explicació detallada dels quatre compromisos 
que assumeix una persona usuària d’Hàbitat en participar en 
el programa:

1. Acceptar almenys una visita a la setmana per part de 
l’equip de HF.

En cas de no comptar amb ingressos, el programa 
cobrirà el lloguer i les necessitats bàsiques (lloguer, 
subministraments, menjar i higiene).

3. Mantenir unes regles bàsiques de convivència a la 
comunitat, com qualsevol altra persona. 

4. Mantenir una entrevista d’avaluació cada 6 mesos. 

Les 28 persones usuàries inicials es van mudar als seus 

incorporació progressiva va permetre als equips dedicar prou 

en aquesta fase, i també assenyalat en el projecte Housing 
First Europe, ha estat assegurar un accés ràpid a la provisió 
d’habitatges en el mercat públic o privat que permeti, a 
més, que les persones usuàries puguin triar entre diferents 

7. Si voleu més informació, vegeu Amnistia Internacional “Derechos desalojados”, 

Madrid, 2015.  https://grupos.es.amnesty.org/uploads/media/informe_vivienda_

jun_15_Derechos_desalojados.pdf



Hàbitat, les quals s’han complert en tots els casos, són les 
següents:

algunes amb dues.

• Habitatges dispersos, localitzats en diferents barris dins 
de cada ciutat. 

• Pisos integrats en blocs d’habitatges d’àrees residencials 
amb accés a serveis bàsics i transport públic.

• Equipament bàsic adequat (aigua calenta, calefacció, 
mobles, roba de llit i bany, utensilis de cuina, etc.). 

Els habitatges per a aquest primer grup es van obtenir 

a través de l’Empresa Municipal de Vivienda y Suelo a 
Madrid i un a Màlaga mitjançant la Sociedad Municipal de 
la Vivienda). Els contractes dels habitatges es van realitzar 
directament amb RAIS Fundació. 

Hàbitat proporciona a les persones usuàries del programa 
els suports necessaris i amb la intensitat que ells demanen. 
Per les característiques del sistema de benestar a Espanya, 
el model d’intervenció escollit per al projecte Hàbitat 
es basa en la Gestió Intensiva del Cas (Intensive Case 
Management (ICM). Aquest model també ha estat la 
modalitat de suport utilitzada en molts dels programes 

persona usuària, i si es requereix un suport especialitzat 
(com, per exemple, sobre salut, addiccions, ocupació, etc.) 
es proporciona a través de la xarxa estandarditzada de 
serveis socials i de salut. L’ús de les xarxes existents és un 
altre mètode d’integració comunitària, ja que construeix o 
reconstrueix vincles trencats de la persona usuària amb la 
societat.

El programa té una ràtio relativament alta de professional/
usuari, amb diferències entre les tres ciutats, sent 1:8 a 

La varietat de serveis proporcionats a les persones 
usuàries d’Hàbitat és també bastant àmplia ja que va des 
d’informació general sobre el veïnat i suport en diverses 

acompanyament, suport emocional, suport econòmic i 
mediació.

per la informació qualitativa facilitada pels equips de HF 
que en general la intensitat i el suport s’han mantingut al 
llarg del temps, tot i que hi ha un grau més alt d’autonomia. 
Els suports actuals estan més centrats en processos més 
profunds de les persones usuàries, vinculats (de manera 
més o menys explícita) al suport emocional, necessitats de 
compartir processos personals i d’escolta.

3. L’avaluació del programa d’Hàbitat

Com a element clau en el disseny del programa Hàbitat es 
va considerar necessari incloure una avaluació rigorosa 
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tenint en compte que el model HF era un model nou del 
qual no es tenia experiència prèvia en el context espanyol. 
L’avaluació ens permet analitzar els resultats aconseguits 
pel programa i recopilar proves rellevants per a la presa de 

desviacions del model original de HF i detectar facilitadors i 
obstacles en la seva aplicació.

posada en marxa i la implementació del programa, així com 
possibles desviacions del model original d’intervenció.

• Conèixer els resultats del programa i comparar-los amb 
els de les alternatives tradicionals d’intervenció dirigides a 
persones sense llar. 

Aquest article presenta els principals resultats als 12 mesos 
d’implementació relacionats amb aquests objectius. 

model HF

En els últims anys, s’han desenvolupat algunes 

al model HF en diferents programes internacionals. 

valoració dels resultats del programa sobre les persones 

és el responsable dels resultats observats.

En el cas d’Hàbitat, es va decidir adaptar la metodologia 
Pathways to Housing usada en diferents programes dels 

del model original, sinó també proporcionar aportacions 
comparables a projectes HF internacionals.

Aquesta metodologia d’avaluació fa servir una combinació 
de mètodes quantitatius i qualitatius, orientats 

de la implementació del programa. Aquesta combinació 
pot ajudar a aprofundir en els processos d’avaluació, 
minimitzant biaixos en cadascun dels mètodes.

Pel que fa a l’estratègia quantitativa, el primer pas va ser 
la traducció i l’adaptació al context espanyol de l’escala 
d’autoavaluació Pathways HF Fidelity Self-Assessment Scale 

en cinc àrees: procés i estructura d’habitatge, habitatge i 

l’equip/recursos humans.

L’equip HF de cada ciutat va completar un qüestionari 
per zona. Els resultats quantitatius dels qüestionaris 
van ser la base per a la realització d’una entrevista en 
profunditat amb les persones coordinadores del programa 
a les tres ciutats, després de les quals es va organitzar 
un grup de discussió amb la participació de les tres 
persones coordinadores locals i el coordinador nacional 



del programa. L’objectiu d’aquest grup va ser analitzar 
les desviacions detectades del model, les característiques 

trobades durant la implementació i les decisions preses per 
abordar totes aquestes qüestions.

quantitativa extreta de l’aplicació pilot del qüestionari 
d’autoavaluació Pathways HF Fidelity Self-assessment survey. 
Aquests resultats han de ser analitzats amb prudència, ja 

d’alguns termes en la seva versió espanyola i en les 
equivalències d’alguns dels ítems en el context espanyol. 
En aquest àmbit, RAIS Fundació colidera actualment la 

model promoguda pel doctor Tim Aubry, que ajudarà a 
ajustar l’instrument a l’espanyol8. 

Més enllà d’aquesta consideració metodològica, els 

model, especialment en les àrees de procés d’estructura i 

les entrevistes a les persones coordinadores i el grup de 
discussió van facilitar la detecció de diferències entre 
els programes de les tres ciutats. La majoria d’aquestes 
adaptacions van ser contextuals, com ara l’existència 
de diferents recursos de serveis socials a cada regió o el 

també algunes diferències operatives, com ara el temps 
d’incorporació als habitatges. El procés complet ha permès 

àrees de millora. 

La metodologia de l’avaluació dels resultats sobre les 
persones del programa Hàbitat es va dissenyar tenint 
en compte les experiències prèvies d’avaluació d’altres 
programes HF, especialment la dels projectes d’At home/
Chez soi i de Housing First Europe. Es va triar un disseny 

8. Els resultats preliminars de l’avaluació de fidelitat al model que s’han realitzat 

en el context d’aquest projecte transnacional, només per al programa de Madrid 

entre febrer i juny del 2016, confirmen els resultats de l’avaluació de fidelitat 

que es recullen en aquest article, portada a terme al juliol-agost del 2015.
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d’experimentació social amb un grup d’assaig i un grup de 
control determinats mitjançant assignació aleatòria. Es van 
avaluar els dos grups de participants a l’inici de la posada 
en marxa del projecte i cada sis mesos, durant un període 
de 24 mesos.

Els dos grups de participants complien els criteris d’accés 
al programa en el moment de la seva entrada. En aquest 
sentit, la mida del grup de participants del programa Hàbitat 
es va limitar al nombre de places disponibles al programa. 
El nombre d’habitatges disponibles en el moment del 
llançament del programa era de 28. Aquest nombre també 
va determinar la mida del grup de control, que es va decidir 
que fos dues vegades el nombre de les places disponibles. La 
decisió de doblar el nombre de participants per al grup de 
control va partir de la consideració d’algunes característiques 
de la població de persones sense llar, que podria implicar una 
alta taxa de pèrdues en el grup de control per la inestabilitat 

grups van ser comparades després de l’entrevista inicial 

nivell educatiu. També es va analitzar l’equivalència inicial 
entre els dos grups en altres àrees com ara salut, ocupació, 
història de sensellarisme. No es van trobar diferències 

d’ingressos econòmics i situació administrativa.

únicament entre Hàbitat i les alternatives tradicionals 
d’intervenció en algunes variables relacionades amb:

• Suport social: un percentatge més gran de persones en el 

necessitat?» (61% vs. 36%).

• Història laboral: les persones en el grup de control tenien 

• Salut: un percentatge més petit de persones participants en 

a la pregunta de si havien dit al seu metge que patien una 

12 mesos després de l’entrevista inicial, es va realitzar 
a tots dos grups la segona avaluació de seguiment. En 
aquest moment, van ser entrevistades les 28 persones en 
el grup Hàbitat (totes elles continuaven en el programa) 
però només 34 persones en el grup de control van ser 
entrevistades. 24 participants no van ser localitzats o van 
rebutjar ser entrevistats.

l’experiència prèvia en avaluació de programes de HF, 

en el projecte Housing First Europe (Busch-Geertsema, 
 

facilitar la comparació amb el context europeu. A més  

considerar altres àrees com ara situació d’habitatge,  
salut, suport social, integració comunitària o accés i  
ús de serveis.



Per mesurar aquestes àrees en l’avaluació d’Hàbitat, es 
va prioritzar l’ús d’instruments estandarditzats sempre 
que va ser possible, com el  

per a l’avaluació de la salut general. Quan no va poder ser, 
es van seguir les recomanacions de la publicació Social 

 

de preguntes existents d’enquestes que ja s’han aplicat 
a una gran població i no dissenyar preguntes pròpies» 
(pàg. 22). Consegüentment, moltes de les preguntes en 
variables per a les quals no es van poder trobar instruments 
estandarditzats que s’adaptessin a les necessitats de 
l’avaluació van ser seleccionades de diferents enquestes 
de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), com ara les de 
l’
Nacional de Salut

Aquestes àrees s’avaluen tant per al grup experimental 
com per al grup de control, excepte la de satisfacció amb 
el programa (aplicada només a les persones usuàries 
d’Hàbitat).

Les dades obtingudes en cada mesura s’incorporen a una 

del programa.

 

persones. Situació de les persones usuàries del programa  

als 12 mesos 

Els resultats presentats en aquesta secció es refereixen a 

(M12).

12 mesos després del llançament d’Hàbitat, hi ha una 

persones usuàries incorporades al programa Hàbitat 
continuaven a casa seva després de 12 mesos, cosa 
que estaria en la línia de l’alta taxa de retenció d’altres 

A més de l’estabilitat en l’habitatge, s’han considerat altres 
aspectes, incloent-hi la percepció de les persones usuàries 

la percepció subjectiva de les persones respecte a diferents 
àrees de la seva vida: les persones usuàries d’Hàbitat i del 

en diverses àrees, a més de la situació d’allotjament, com 
la situació econòmica, l’oci, la seguretat i les relacions 
familiars.

En relació amb el grup de control, només es van trobar 
canvis en dues àrees, concretament en relacions socials  
–que havia empitjorat respecte a la situació inicial– i  
en situació econòmica –la percepció de la qual havia 
millorat. 

També es va recollir informació sobre les seves condicions 
de vida, i van aparèixer canvis en variables molt diverses, 
com mostra la Taula 2. Es podria destacar que, pel que fa a 
la cobertura de necessitats bàsiques com ara l’alimentació, 

persones del grup Hàbitat que s’havien saltat algun àpat 
durant la setmana prèvia a la realització de l’entrevista (de 

del 18% en el M12). 
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A més, es van trobar alguns canvis en la situació econòmica 
de les persones usuàries del programa Hàbitat. Tot i que 
la quantitat de diners de què disposaven no va variar 

ho va fer el tipus d’ingrés que rebien. Es va produir una 
reducció del percentatge de persones que havien exercit 

rebien la renda mínima d’inserció. 

Pel que fa a la vulnerabilitat de les persones participants 
a Hàbitat a diferents delictes i agressions, es va observar 

insults i amenaces rebudes als 12 mesos, respecte a la 
situació inicial. En el cas del grup de control, no es van 

victimització durant els 12 primers mesos. 

La discriminació percebuda per les persones usuàries  
del programa també es va reduir durant els 12 primers 

el M12 aquest percentatge es va incrementar al 75%.

Hàbitat en Qualitat de Vida (QoLI) 

 

de control en Qualitat de Vida (QoLI)

Salut
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Seguretat i victimització     
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Taula 2. Canvis percebuts per les persones participants en les condicions de vida
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En contrast amb els resultats per al grup de control, les 
dades referents a les relacions familiars de les persones 

en la freqüència de contacte. Això passa amb les dues 
opcions de contacte: el percentatge de persones que havia 
mantingut un contacte freqüent amb la seva família per 
telèfon (setmanalment o diàriament) es va incrementar 

al contacte presencial, les persones que mai havien 
quedat físicament amb la seva família van baixar d’un 
89% a un 78,6%, encara que aquest canvi no va resultar 

Els resultats també suggereixen una reducció en el 
sentiment de solitud entre les persones usuàries d’Hàbitat 
durant els 12 primers mesos del programa. El percentatge 
d’aquelles persones que no se sentien soles ni abandonades 

(del 25% al   64,3%). Igual que en l’anterior apartat, en 
aquest cas en el grup de control no es van produir canvis 

Els canvis en la salut i en l’abús de substàncies en les 
persones usuàries del programa durant els 12 primers 
mesos van ser més limitats, encara que es van observar 

en l’escala GHQ-28 (Goldberg, 1996): ansietat i insomni, 
símptomes somàtics, disfunció social i depressió, així com 
en la puntuació total. La puntuació total GHQ-28 va baixar 

millora de l’estat de salut dels participants en el programa 
Hàbitat.

 

El programa Hàbitat és la primera experiència sistemàtica 
d’implementació del model Housing First a Espanya. 
RAIS Fundació s’ha enfrontat a dos grans reptes en 
aquest procés: promoure el canvi de mentalitat de les 
persones professionals i responsables de sensellarisme 
a les administracions cap a un model innovador, i 
operar amb una metodologia sense experiències prèvies 
d’implementació al país. 

En aquest sentit, un dels factors clau de l’èxit ha estat la 

important proporcionar informació als diferents actors i en 
el tipus i els mitjans de transmissió d’aquesta informació. 

al programa va ser un moment fonamental per a la difusió 
del model Housing First i la seva comprensió per part de 
professionals i persones usuàries de la xarxa de serveis per 
a persones sense llar. 

europees d’implementació de HF, les particularitats del 
context nacional (a Espanya, especialment la xarxa de 
serveis socials i de salut per a persones sense llar i la 

alguna de les adaptacions del model.

La dimensió didàctica de la sòlida avaluació del programa 
Hàbitat ha ajudat a vèncer algunes reticències existents, 

context espanyol. Els resultats de l’avaluació també ajuden 
a evitar objeccions a la introducció d’un model innovador.
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participants en el programa s’ha assegurat mitjançant un 

al grup experimental i el grup de control. Això ha estat 

unes elevades necessitats de suport. La realització de 

per demostrar que els resultats del programa Hàbitat sobre 
les persones es deuen a la intervenció HF.

L’aplicació d’una combinació de mètodes validats 

ha revelat una gran semblança del programa d’Hàbitat als 
principis de HF. Aquesta avaluació suggereix que s’ha de 
posar un focus d’anàlisi en àrees com l’oferta de serveis o els 

necessita seguir treballant en la seva validació, la traducció 
i adaptació al context local de les eines desenvolupades 

Pathways to Housing faciliten la comparació i l’intercanvi 
de coneixement entre programes HF internacionals.

Els primers resultats sobre les persones observats en 
l’avaluació d’Hàbitat després de 12 mesos d’implementació 
del programa estan en línia amb els principals resultats 
observats en altres projectes avaluats i apunten la millora 
de les persones usuàries en algunes àrees clau com 
allotjament, seguretat o salut.

La taxa de retenció d’habitatge als 12 mesos en el 

principals del model HF i del programa Hàbitat: acabar 
amb el sensellarisme. En connexió amb aquesta reeixida 
estabilitat de l’habitatge, la seguretat (tant subjectiva com 
objectiva) és una de les àrees on s’han trobat més millores. 
Altres investigacions existents també han fet referència 
a l’habitatge com la base de la seguretat ontològica, la 

rutines diàries, la privacitat i la construcció d’identitat, i 
una plataforma estable per a una menor estigmatització 

Aquests dos resultats suggereixen que el model HF és un 
mètode efectiu per abordar el fenomen del sensellarisme 
de persones amb una llarga trajectòria de carrer i amb unes 
elevades necessitats de suport.

També s’observen altres millores en àrees com les relacions 
familiars i les activitats de vida quotidiana i oci. El fet de 
voler reprendre el contacte amb familiars (i fer-ho) posa de 
manifest que la seguretat de la persona i la seva percepció 
sobre la seva situació i sobre si mateixa ha millorat per 
poder fer aquest pas, i a més pot ser un punt important de 
partida per tornar a entrar a la xarxa familiar. Generalment, 
es redueix el sentiment de soledat o abandonament i 
millora la percepció sobre la possibilitat d’acudir a algú 
amb qui poder comptar.

12 mesos després de l’inici del programa, també han 
aparegut canvis en àrees en les quals prèviament 
l’evolució havia estat més lenta, especialment en salut, 
on apareixen millores clares relacionades amb diferents 
aspectes, fonamentalment de salut mental de les persones: 
disminució de la simptomatologia d’ansietat, insomni, 
depressió, disfunció social i símptomes somàtics. És 
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possible que les millores en aquests aspectes requereixin 
més temps per produir-se i detectar-se que les d’altres 
àrees, més ràpides i fàcils de revelar per les persones 
mateix, però és important veure que ja s’estan produint 
avenços.
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L’accés a l’habitatge  
per a Rom immigrants:  
un enfocament comparatiu entre 

Torí i Barcelona.

Cecilia Vergnano

GRECS (Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Social)

Paraules clau: rom immigrants, accés a l’habitatge, 

estratègies residencials, pràctiques econòmiques informals.

Aquest text proporciona un enfocament comparatiu 

dels processos d’exclusió residencial d’uns col·lectius 

particularment estigmatitzats, els rom immigrants, a 

Itàlia i a Espanya, prenent com a referència els casos 

de Torí i Barcelona. Des d’un punt de vista diacrònic, 

es posa de manifest que les estratègies residencials 

d’aquests grups s’integren en (i són modelades per) les 

diferents trajectòries històriques de les polítiques per a 

l’habitatge en el context italià i espanyol. Des del punt de 

vista sincrònic s’observen, en canvi, les similituds en les 

experiències quotidianes i les estratègies de supervivència 

econòmica d’aquests grups tot i els diferents contextos 

socials, històrics i normatius: en tots dos contextos, la 

precarietat residencial és experimentada quotidianament, 

i les estratègies de supervivència econòmica adoptades 

sovint són criminalitzades i reprimides.

1.Introducció

Aquest article representa una aproximació a alguns 
aspectes de l’exclusió residencial a les ciutats de Barcelona 
i Torí. En particular, en el text s’analitzen de manera 
comparativa algunes pràctiques excloents dirigides a un 

els immigrants romanesos ètnicament connotats com a 
rom. Arran d’una investigació doctoral sobre assentaments 
rom a la ciutat de Torí (Itàlia) i sobre les polítiques dirigides 
a la seva eradicació, aquest article aporta alguns elements 
que poden contribuir a la comprensió de l’anomenada 

 i, 
a nivell general, d’aquelles situacions d’informalitat 
habitacional i econòmica, vinculades a la negació dels drets 
de ciutadania.
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una investigació doctoral ja acabada, les dades que es 
refereixen a la ciutat de Barcelona procedeixen, d’una 

d’algunes observacions d’aquest camp que corresponen a 

contingudes en aquest text es presenten, per tant, sota la 
forma de working paper.

2. Marc teòric. Contextualitzar la «qüestió rom»

Ha estat recentment que la investigació acadèmica ha 
començat a implicar-se en una tasca que Willems ja havia 
assenyalat com a necessària: treure els estudis gitanològics 
del seu esplèndid aïllament»
seves relacions amb altres àrees acadèmiques. 

evidenciat la persistència d’assentaments informals a 
les perifèries de les ciutats industrials com a resultat 
d’una continuïtat en les mateixes polítiques, discursos i 
pràctiques estigmatitzants que pretendrien reabsorbir-

connexions entre l’aparició d’assentaments informals de 
famílies rom a les perifèries de ciutats italianes, franceses 
i espanyoles i la llarga història de les migracions cap a 

qüestió 
rom», de fet, permet als investigadors contribuir als 
debats acadèmics sobre urbanisme, regeneració urbana 

l’habitatge per a famílies i individus amb baixos ingressos 

classes perilloses» (Chevalier, 

Torí i Barcelona són dues ciutats que han experimentat, 
en diferents contextos polítics i econòmics, el pas del 
model clàssic» de ciutat industrial a la ciutat postfordista 
o neoliberal. Aquests processos de rearticulació de 
l’organització econòmica i social, conduirien, a nivell 
local, a pràctiques excloents cap a un sector no reconegut 
de la ciutadania, els membres de la qual elaborarien com 

l’apropiació de parcel·les de sòl urbà inutilitzat per a la 

o l’ocupació de pisos en condició d’amuntegament (els 
anomenats pisos pastera»), els col·lectius estigmatitzats 
han trobat i segueixen trobant, en diversos contextos, 
diferents respostes davant de la impossibilitat d’accés a 
l’habitatge formal.

com una lent d’augment a través de la qual detectar forces 
globals que imposen considerables transformacions socials 

de les condicions del marge fan visibles tendències que és 
més difícil detectar a nivell general» (cit.

És important remarcar que ens referim als sectors més 
desfavorits i estigmatitzats de les poblacions rom (els 

’un 
aclariment necessari per evitar una representació 
essencialista d’una categoria que és, en canvi, molt 
més complexa i heterogènia. És important remarcar, 
a més, que mentre que les dades relatives a la ciutat 
de Torí que s’exposaran a continuació fan referència a 
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1958) i processos d’estigmatització territorial (Wacquant, 

XXI no pot ser  

transformant, mentre que l’organització dels mercats del 

aproximadament dos milions de rom han esdevingut 
ciutadans europeus i membres de la més gran minoria 
ètnica europea (les poblacions romanís1), formalment 

als països de l’Oest europeu poden ser considerats com 

canvis socials que ha comportat la introducció del nou 

migratoris no poden ser analitzats sense tenir en compte 
una sèrie de factors històrics i geopolítics: la dissolució de 
la Unió Soviètica, les guerres als països de l’ex-Iugoslàvia, 
la liberalització dels mercats als països anteriorment 
socialistes i els consegüents processos d’exclusió i 
pauperització, les retallades pressupostàries en els sistemes 
de protecció social als països de l’Oest europeu, la recent 

L’entrada dels ciutadans romanesos ètnicament connotats 
com a rom» a Europa, en qualitat de ciutadans europeus 
a ple títol, ha produït indubtablement una onada 
d’antigitanisme entre els líders polítics europeus (vegeu la 
declaració d’emergència a nivell nacional a Itàlia en relació 

d’aquests grups revela com, en realitat, aquesta qüestió no 
diferència cultural» sinó 

també, en major mesura, qüestions de desigualtat de tipus 
socioeconòmic.

que han seguit aquesta inspiració ha empès cap als marges i 

econòmiques internes a la UE, així com les qüestions 
relatives a l’accés als drets econòmics i socials vinculats 
a l’estatus de ciutadà comunitari. La circulació d’aquests 
grups, sotmesos a processos de marginalització i 

1. Des del punt de vista del coneixement gitanològic, els rom constitueixen 

només un dels cinc grans grups que, juntament amb els sinti, els kalé, els 

manus i els romanicels, conformen les poblacions romanís europees.
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pauperització, evidencia alguns límits i contradiccions de 
l’actual ordre neoliberal europeu.

rom» s’ha tornat progressivament més important en les 
agendes polítiques nacionals, amb forts efectes en termes 

processos s’articulen en concomitància amb un procés 

la contingència, abandonant progressivament l’anterior 

pot observar, en efecte, com els drets lligats a la condició 
de ciutadà europeu, inclòs el dret de residència, poden ser, 
a la pràctica, concedits de manera condicional pels poders 
centrals o locals, supeditant-los al compliment de requisits 
de tipus econòmic.

 3. Les polítiques de l’«habitatge per a rom» a Torí: 

 els límits de l’etnopolítica

En diversos països europeus, les polítiques i les pràctiques 
dirigides als grups rom s’han enfocat de manera exclusiva 
a l’accés a l’habitatge, diferenciant-se respecte a altres 
sectors desfavorits de la societat. S’han produït, de fet, 
diferents formes de segregació espacial a través de la 
creació d’àrees especials, camps o comunitats per a 
famílies ètnicament connotades com a romanís, sovint 
ubicades als marges de les àrees urbanes. Les àrees 
per a Travellers al Regne Unit, o per a Gent de Voyage a 
França, són un exemple d’aquest tipus de polítiques. 

Itàlia representa un model paradigmàtic de polítiques 
segregacionistes adreçades a grups romanís. A partir del 

campi nomadi (camps per a nòmades) 
a les perifèries urbanes, com a dispositiu de concentració 
i control d’aquestes poblacions. Al mateix temps els 
assentaments informals de barraques (comunament 

campi), han 
estat governats a través de pràctiques repressives de 
desallotjaments cíclics o, a l’inrevés, permetent tàcitament 

un altre tipus d’interessos).

de l’habitatge obrer ha estat gestionada, encara que de 
manera limitada pel que fa a la demanda, a través de 
polítiques socials universalistes (mitjançant la construcció 
d’un patrimoni d’habitatge públic, les anomenades case 

popolari

connotat com a rom, igualment víctima d’exclusió 
residencial, ha estat objecte d’una política diferencial: la 
política dels camps. A Torí, diferents barris de barraques, en 
diferents èpoques, han estat reabsorbits segons l’adscripció 
ètnica dels seus habitants: mentre que els immigrants 
interns, assentats en barraques als marges de la ciutat 
industrial durant els anys de la postguerra, han pogut en 

han estat reallotjats en campi nomadi, a partir d’una idea 
estereotipada sobre el seu presumpte nomadisme» (i, per 
tant, la seva inadaptació a la vida en un pis).
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Per tant la investigació s’enfoca, d’una banda, cap a les 

de baix», i per l’altra cap a polítiques públiques adreçades 

altres. Aquest enfocament permet posar de manifest les 
raons del fracàs de les polítiques d’eradicació dels camps i 
la persistència de territoris estigmatitzats a les perifèries 

ne els aspectes econòmics, evidenciant-ne la connexió 
amb processos més amplis: la progressiva exclusió de 
sectors cada vegada més amplis de la població des dels 
mercats de l’habitatge i el treball, els processos capitalistes 

neoliberal» en les polítiques socials.

Així, la investigació se situa en la intersecció entre 
diferents àrees i disciplines, profundament imbricades 
i rarament enfocades de manera conjunta: els estudis 
gitanològics», l’antropologia urbana, els estudis urbans, 
els estudis sobre migració, la sociologia dels camps i 
l’economia política. Això amplia el potencial analític de 
cadascun d’aquests àmbits.

presenta alguns avantatges i es deu a diferents raons. Torí 
representa un exemple paradigmàtic de ciutat postfordista,2 
severament afectada pel canvi d’una forma de regulació 

A més, en absència d’un autèntic sistema d’asil per a 
refugiats a Itàlia, una conseqüència indirecta de les guerres 

sistema dels camps, concebuts com a única solució possible 
a l’emergència habitacional de famílies que fugien de la 
guerra, pròfugs a tots els efectes i, tanmateix, etiquetats 
com a rom (llegiu  en lloc de refugiats (Sigona, 

de la societat majoritària, s’ha inscrit en aquest mateix 
marc. En l’actualitat, per tant, conviuen a Torí, en molts 
casos l’un al costat de l’altre, barris de case popolari (blocs 
d’habitatge social, part d’un patrimoni residencial públic 

autoconstruïts).

La meva recerca a la ciutat de Torí s’ha enfocat en tres 

a) capacitat d’agència dels habitants dels camps  
(tant informals com formals): estratègies residencials 
i econòmiques, formes quotidianes de resistència i 

 

c) intersecció entre estratègies informals dels habitants 
dels camps i mercats formals –en particular, els mercats de 
l’habitatge i de la feina–.

2. Pel que fa a la definició de postfordisme, faig referència al treball d’Aglietta 

(1976) i Boyer (2004), així com a l’extensa obra d’Amin (1994).
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Guerra Mundial, Torí ha afrontat la qüestió de l’accés a 
l’habitatge per a famílies treballadores en les dècades 
dels cinquanta, seixanta i setanta amb la construcció 
de case popolari. Torí ha estat, a més, la primera ciutat a 
Itàlia on s’ha construït un campo nomadi

recentment ha implementat un projecte de reallotjament 
dirigit a l’eradicació de l’assentament informal més gran de 
la ciutat, poblat per uns mil habitants, majoritàriament rom 
procedents de Romania.

permès la recollida de dades qualitatives i quantitatives 
i la realització d’entrevistes en profunditat. Els resultats 

S’ha constatat, en efecte, que el camp, com a institució 
total» (Goffman, 1972), ha arribat a constituir-se com 

residencials dels seus habitants, que actualment conformen 
la tercera generació de » (és a dir, persones 
que des del seu naixement no han conegut altres formes 
residencials). En les trajectòries de les famílies que han 
experimentat la vida en un camp, aquest representa una 

forat negre», capaç d’exercir una força centrípeta 

econòmic i social de les famílies, així com de les seves 
estratègies, objectius i aspiracions, el camp pot representar 
una font de precarietat i inseguretat, d’on alguns habitants 
procuren escapar amb tots els seus mitjans, utilitzant 

els seus propis recursos i d’acord amb les seves pròpies 
estratègies (processos comparables, en certs aspectes, a 
altres processos de fugida» de la classe mitjana de barris 
estigmatitzats, com la coneguda  als Estats Units 

pot representar, per a famílies desposseïdes, una estratègia 
atractiva d’accés a l’habitatge en un context de falta 
d’alternatives, a causa de l’abandonament de les polítiques 
per a l’habitatge públic i de la impossibilitat d’accedir 
al mercat immobiliari. En aquest context, les lluites pel 
dret a la ciutat» (Lefebvre, 1968) es reduirien a lluites 

pel dret al camp»

poden arribar a envair»  i ocupar il·legalment parcel·les a 
l’interior del camp. Amb la investigació, doncs, s’ha pogut 
observar els processos d’entrada i els de sortida del camp de 
diferents famílies.
 
És important subratllar, a més, que abandonar el camp 
sovint no vol dir accedir a un habitatge formal, sinó més 

zona gris» d’habitatge semiformal 
a través de la compra de terrenys destinats a ús agrícola, 
utilitzats com a espais per a la instal·lació de caravanes, 

famílies adopten les seves pròpies estratègies per accedir 
a una casa barata», instal·lant-se en parcel·les legalment 

Cal subratllar que les poques famílies rom que s’han 

públic als anys noranta, en combinació amb la integració 
dins el mercat laboral, han estat les que han pogut fer els 
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recorreguts més marcats de mobilitat social ascendent, i 

caracteritza la vida al camp.

als marges urbans, Torí ha dut a terme un projecte de 
reallotjament dirigit als habitants del barri de barraques 

poblat per un miler de persones, majoritàriament rom 
romanesos, ha estat progressivament desmantellat. Les 

representen per molts aspectes el gir neoliberal» en les 
polítiques socials contemporànies. La lògica subjacent 
en el projecte diu que cal dividir els habitants de les 
barraques en famílies mereixedores» i no mereixedores» 
segons criteris d’ordre moral. Per a aquestes últimes el 
desallotjament ha estat l’única solució prevista. Per a 
les primeres, en canvi, el reallotjament ha estat realitzat 
intentant promoure l’ingrés a l’habitatge lliure, en un 
moment històric en què tant la idea d’ habitatge públic» 
com la de camp» semblen anacròniques. Aquesta inserció 
s’ha realitzat a través de recorreguts d’acompanyament 
per part de petites ONG locals. La meva recerca s’ha 
enfocat, per tant, cap als impactes d’aquests projectes 
de reallotjament. És adequat aquest tipus de polítiques 
per a l’accés a l’habitatge pel que fa als mitjans, recursos, 
capitals, objectius i estratègies dels habitants de 
barraques? Com altres investigadors han evidenciat (Tosi, 

àmbit de les 
polítiques per a l’habitatge –com a resposta a les noves 
demandes socials, però també com a conseqüència del 
gir neoliberal en les polítiques socials– no semblen de 
fet capaces d’enfrontar les formes estructurals d’exclusió 

residencial, les formes d’estigmatització més radicades 
i naturalitzades, en les quals els problemes d’accés a 
l’habitatge es combinen amb altres formes d’exclusió 
social.

La investigació ha evidenciat, per tant, que en un context 
d’exclusió del mercat laboral, l’accés al mercat lliure de 
l’habitatge pot representar un objectiu irreal i un pes 
insostenible per a una família desposseïda. A més, pot 
donar peu a noves formes de precarietat i pèrdua de 
capital social com a conseqüència de la separació de la 
família extensa i dels llaços socials representats pels antics 
veïns. En general, a l’interior de la ciutat s’han produït 
una sèrie de desplaçaments forçosos. Altres assentaments 
informals preexistents s’han ampliat, com a conseqüència del 
desplaçament dels que s’han quedat exclosos del projecte 
de reallotjament, d’una banda, i de la falta de sostenibilitat 

projecte, de l’altra.

sorgiment de mercats informals

Espanya sol ser representada com un model de bones 
pràctiques» cap a la població gitana, en el panorama 
romòfob o antigitano que es presenta a nivell europeu. 
Efectivament, a Espanya no s’han construït camps, no s’han 
realitzat les expulsions massives de ciutadans romanesos 
d’ètnia rom com les que s
ni s’ha declarat l’ estat d’emergència» en relació amb els 

s’han dedicat amb més profunditat a la qüestió rom» a 
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l’Àrea Metropolitana de Barcelona,   Óscar López Català, cal 
no cometre l’error de comparar el tractament polític dels 
rom estrangers a França o a Itàlia amb les (relativament 
generoses) polítiques cap a gitanos autòctons a Espanya. 
En efecte, a Espanya s’ha adoptat, almenys inicialment, un 
enfocament relativament més permissiu que a França o a 
Itàlia cap a l’accés dels ciutadans comunitaris al permís de 
treball, l’educació, l’habitatge social, i un seguit prestacions 

que l’experiència quotidiana de les famílies rom procedents 
de Romania presenta unes clares continuïtats en els 
diferents contextos espanyol i francès –i, s’hi podria afegir 
sobre la base del treball de camp a Torí , també italià–.

citizens such as Roma has been more favorable than the one 

has been driven from the center. Thus, in many ways, a 

residing in France and Spain, this is not necessarily the case 

due to a range of local laws and practices which interact with 

we argue that there may be more subtle mechanisms at play 

El context barceloní es presenta molt diferent del context 
torinès, i això es deu en primer lloc a les diferents 
polítiques sobre l’habitatge implementades històricament a 

Espanya i Itàlia. Les polítiques socials que han acompanyat 
el vertiginós i mal governat miracle econòmic» italià 
dels anys seixanta i setanta, si bé criticables des del punt 
de vista de la provisió d’habitatge públic (molt limitada 
respecte a la demanda), han representat indubtablement 
un model de política molt menys liberal respecte a 
les polítiques d’accés a l’habitatge promogudes pel 
franquisme. El model desenvolupista de Franco, amb 
unes conseqüències que encara són visibles avui dia en 
la forta preeminència del sector de la construcció i la 

que ha provocat el recent esclat de l’anomenada bombolla 
immobiliària». Aquest esclat es troba a la base de la crisi 
econòmica actual i ha comportat –i encara comporta– 
severs processos d’exclusió residencial que afecten amplis 
sectors de la població espanyola, més enllà dels col·lectius 
tradicionalment estigmatitzats.

Si el model italià ha donat origen a una doble política de 
pisos d’habitatge públic per als sectors més vulnerables de 
la societat majoritària, per una banda, i una etnopolítica» 
dels camps per a la població rom, de l’altra, el model 
espanyol, amb la seva forta preeminència de l’habitatge 
lliure, ha incidit en el desenvolupament d’un mercat 
informal de l’habitatge que es nodreix de les necessitats 
dels col·lectius i individus exclosos del mercat formal. Els 
pisos pastera són un exemple paradigmàtic d’aquest tipus 
de mercat submergit. A més, encara que a Espanya no 
s’hagi consolidat el model camp», la qualitat dels polígons 
d’habitatge social on moltes famílies barraquistes han 
estat reallotjats (moltes d’elles gitanes) dista molt dels 
estàndards mínims que hauria de complir un habitatge 
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digne (no és casualitat que, en referència a determinats 
conjunts de polígons d’habitatge social, es faci servir 
l’expressió barraquisme vertical»).3

els resultats són semblants tot i els diferents models de 

L’expansió de Barcelona ha portat en l’actualitat a una 
situació de total ocupació del sòl urbà, amb l’excepció de 
solars buits que permeten, en alguns casos, assentaments 
informals amb unes dimensions i extensió que no són 
comparables en absolut amb les dels assentaments 
barraquistes com el de Lungo Stura Lazio o Vía Germagnano 
a Torí, ni amb els assentaments barraquistes barcelonins 
del segle passat. El fenomen es presenta, des d’aquest punt 
de vista, més invisible, més reduït i, si és possible, encara 
més precari, dispers i fragmentat. En aquestes condicions, 
la consolidació de vincles socials és més difícil, així com la 
creació de xarxes esteses entre els individus que pateixen el 
mateix tipus d’exclusió.

Amb el gir neoliberal en les polítiques socials i 
urbanístiques, el problema de l’habitatge ha estat sovint 
reduït a la seva dimensió urbanística i absorbit en 
polítiques urbanístiques. La integració entre polítiques 
socials d’accés a l’habitatge i polítiques urbanístiques, la 
reducció de la qüestió urbana als seus aspectes pròpiament 
urbanístics, són particularment problemàtiques i no 
obstant això sostingudes pels interessos especulatius lligats 

regeneració» 
dels barris. Reconduir la qüestió de l’habitatge a aquesta 
dimensió resulta particularment inadequat, ja que en molts 
casos són els processos de regeneració mateix els que 

generen noves formes d’exclusió (vegeu els processos de 

com contribueixen les polítiques urbanístiques al problema 
de l’accés a l’habitatge, i amb quines condicions.

En aquest context, quines estratègies es desenvolupen des 
de baix, entre aquells grups d’immigrants indesitjables», 
per als quals l’accés a l’habitatge resulta particularment 
difícil?

Actualment, uns quants milers de ciutadans romanesos, 
ètnicament connotats com a rom, viuen als afores de 
Barcelona: majoritàriament a Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet. Mentre que una petita part tenen una feina 
regular i viuen en habitatges estàndard», les condicions 
de vida dels altres són molt més precàries: l’accés a 
l’habitatge es realitza a través del lloguer en condicions 
d’amuntegament (més d’una família per pis), ocupació de 
pisos buits o ocupació de solars buits i naus industrials 
abandonades (en barraques o tendes), mentre que el suport 
econòmic es procura a través d’estratègies econòmiques 
informals (almoina, neteja de vidres als semàfors, venda 
ambulant al carrer, recollida de ferralla).

3. Aricó (2016) assenyala que els polígons de l’era porciolista a Barcelona, 

relegats a la perifèria o àrees rurals de les ciutat i ubicats en terrenys 

d’escàs valor immobiliari, oculten en realitat interessos urbanístics de tipus 

especulatiu cap als sòls on s’erigien els assentaments de barraques després 

eradicats, així com el progressiu augment de la desigualtat socioespacial que 

s’anava perfilant sobre tot el territori nacional. L’alta densitat habitacional 

que van arribar a registrar aquells polígons, sense bons transports i 

comunicacions, amb escassos o nuls equipaments, amb una mala qualitat de 

construcció i una mida reduïda dels habitatges, responien a l’absoluta falta 

d’interès del Règim per comprometre’s de veritat amb els problemes socials i 

econòmics de l’època.
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Les condicions residencials dels rom immigrants a 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona no són el resultat de 
polítiques directament discriminatòries com la política 
segregacionista dels camps implementada als municipis 
italians. No obstant això, les estratègies residencials 
d’aquests immigrants s’han d’integrar dins d’un context 
d’escassetat històrica d’habitatge social, resultat d’una 
política que a nivell nacional i local, durant dècades, ha 
afavorit els interessos del negoci immobiliari, promovent 

agenda neoliberal», s’ha creat, 
a Espanya, un mercat expansiu liberalitzat d’habitatges 
en propietat, recolzat per la liberalització dels crèdits 
hipotecaris i per polítiques urbanístiques fortament 
expansives. Aquest context ha afavorit inevitablement 
el sorgiment d’un mercat informal de l’habitatge, 
que desemboca igualment en formes de segregació 
socioespacial.

Més enllà de les formes (relativament poc esteses) de 
barraquisme, la majoria de les famílies rom immigrades 
a l’Àrea Metropolitana de Barcelona viuen en pisos, 
accessibles a través d’un mercat del lloguer segmentat i 
sovint irregular gestionat principalment per ciutadans 
pakistanesos. Aquests han pogut accedir al crèdit hipotecari 
durant el boom immobiliari espanyol dels anys noranta 

atractiva la inversió immobiliària, al prometre importants 

Cal destacar que les condicions d’amuntegament en aquests 
pisos s’han exacerbat després de la crisi dels subprime 
(els préstecs hipotecaris d’alt risc) a Espanya a partir del 

famílies rom, usualment immigrants, com que es troben 

sobre els inquilins desorientats, acabats d’arribar» i sense 

lloguers elevats, cosa que ha afavorit la formació dels 
anomenats pisos pastera».

S’ha de destacar que la qüestió de l’habitatge per sota 
de l’estàndard (ja sigui una barraca o un pis pastera) 

com a conseqüència d’una certa discrecionalitat, 
per part dels municipis, en els criteris requerits per 
efectuar la registració censal en el padró. Com és sabut, 
l’empadronament representa al seu torn el prerequisit 
necessari per a l’accés a una sèrie de drets socials i 
econòmics lligats a la ciutadania (educació, sanitat, 

negació de la inscripció al registre municipal del padró pot 
representar un obstacle per a l’accés a aquests drets. 

Tot i que la llei espanyola preveu el registre també en casos 
d’habitatge per sota dels llindars mínims d’habitabilitat 

pràctiques de registre dels diferents municipis, i hi ha una 
evident falta de criteris per registrar ciutadans de països 
que han entrat recentment a la Unió Europea» 

padró als ajuntaments de Santa Coloma i Badalona ha estat 
en alguns casos denegada a ciutadans romanesos que només 
presentaven el seu document d’identitat nacional, ja que 
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se’ls demanava el passaport. A més, Santa Coloma i Badalona 
han afrontat el problema dels pisos pastera amb normes 
restrictives per a l’accés a l’empadronament (Parker i López 

només és possible registrar un nombre màxim de persones 
per pis. A la pràctica, els immigrants rom, tot i trobar-se en 
situació de permanència legal a Espanya com a ciutadans 
comunitaris, han trobat severes restriccions a l’hora 
d’empadronar-se. En alguns casos, habitants ja empadronats 
han estat donats de baixa quan han estat detectades 

efectuar la inscripció al registre municipal perquè ocupants 
previs del pis no s’havien donat de baixa (Parker i López 
Català, cit.). A la pràctica, els ajuntaments de Santa Coloma 
i Badalona no registren persones que viuen en condicions 
precàries, tot i que la legislació en vigor estableix que 

.

L’experiència de la precarietat pot donar peu al seu torn a 
desplaçaments i mobilitats forçades, com a conseqüència 
dels desallotjaments dels pisos ocupats o superpoblats, i la 
ulterior marginalització dels seus ocupants. López Català 

vegades en sis mesos entre Badalona i Santa Coloma. En 

conseqüència d’intervencions policials, sense intervenció 
dels serveis socials.

5. Estratègies econòmiques semiformals i informals  

a la ciutat postfordista 
La posició dels rom indesitjables» i estigmatitzats es troba 
sovint en una zona gris», a mig camí entre la formalitat i 
la informalitat, no només pel que fa a l’accés a l’habitatge, 

sinó també pel que fa a les estratègies de supervivència 
econòmica. Aquestes estratègies, que tot i no ser criminals 
són sovint criminalitzades, es desenvolupen en contextos 

creixement econòmic que, en les dècades del miracle» 
posterior a la Segona Guerra Mundial, s’ha basat en la 
producció automobilística i en la indústria derivada, 
principalment estructurada al voltant d’un únic motor» 

transformat ràpidament, des de principis del segle passat, 

una one-company town (Locke, 1995: 134). La contracció de 
la producció industrial a partir dels anys vuitanta, per tant, 
ha afectat profundament l’economia local. La desocupació 

abandonades han anat apareixent al paisatge suburbà. 

La reconversió de l’economia local del sector secundari 
al terciari és un procés que també ha afectat, encara que 

col·lectius marginalitzats en bona mesura coincideixen en 
els dos contextos (torinès i barceloní): l’autoocupació en el 
sector de la ferralla, l’almoina, la venda ambulant, la neteja 
de vidres als semàfors, l’ocupació de solars buits i naus 
abandonades. 

Aquestes estratègies s’integren perfectament en els 
processos de reestructuració econòmica que, actualment, 
estan experimentant moltes ciutats. Cal considerar, per 
exemple, que el preu d’alguns metalls, com el coure, s’ha 
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tant especialment atractiu, sobretot per a aquells sectors 
marginats que, justament com a conseqüència de la crisi, 
s’han vist expulsats del mercat del treball. 

barris de barraques de Torí com els habitants de pisos 
pastera a Badalona i Santa Coloma, així com molts altres 
col·lectius estigmatitzats, sobreviuen avui dia gràcies a 
les deixalles de la societat consumista. Cal recordar que 
la gestió de residus representa un sector important en les 
economies de les societats contemporànies occidentals, un 
sector en el qual els habitants de territoris estigmatitzats 
representarien, en última instància, l’ultima baula. La idea 
de gestió de residus» difícilment es concilia amb les idees 
capitalistes d’ocupació, treball i producció, per la qual cosa 
parlar d’escombraries o de residus equival a fer referència 
a l’àmbit semàntic de la pèrdua, la degradació, la impuresa, 

una paradoxa, ja que se sap que, tant en termes biològics, 
com semiòtics, cada sistema per reproduir-se necessita 

viu» amb material 
mort»

adquirir valor comercial, representa una possibilitat de 
generar ingressos per als habitants dels espais residuals 
de moltes ciutats globals. Com subratlla Rennó (cit.), 
la pressió sobre la importància ecològica del reciclatge 
i del creixement sostenible» fa que la preocupació es 
concentri sobre la brossa material, però s’exclou que pugui 
ser utilitzada com a forma de subsistència: d’aquesta 
manera, la feina de reciclador» o ferroveller» és una feina 
gairebé il·legal, sense drets laborals i d’alt risc. En efecte, 

tot i ser percebuts com a criminals, desenvolupen la seva 
activitat de recollida de ferralla: són regularment registrats 
com a autònoms i paguen regularment els impostos 
corresponents.

mateixa manera que els objectes rebutjats són considerats 
com a material excedent, també qui es guanya la vida amb 
ells seria considerat com a material humà excedent».

Tant en el context de Torí com en el de Barcelona,   els 
drapaires de carrer solen ser reprimits i criminalitzats, i les 
normes que regulen la seva activitat han estat endurides 
durant els darrers anys. A Torí s’ha començat a aplicar 
de manera més rígida la legislació sobre compravenda 
de ferralla, mentre que a Barcelona s’han promogut 
ordenances locals que limiten fortament l’ús de l’espai 
públic per als col·lectius estigmatitzats (vegeu l’ordenança 

de la ferralla cap a una ulterior marginalització.

6. Conclusions 

Tot i les diferents trajectòries històriques i els diferents 
marcs normatius, tant en el context torinès com en el 
barceloní es produeixen a diferents nivells pràctiques 
excloents que són experimentades de semblant manera en 
la vida quotidiana dels rom immigrants.

A Itàlia, l’estigmatització d’aquests grups de rom 
indesitjables» ha donat peu a la promoció d’una política 

diferencial d’accés a l’habitatge, la política dels camps», 
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famílies de baixos ingressos no etnicitzades», que s’han 

A Espanya, on la política de l’habitatge social ha estat 

a la promoció de l’accés a l’habitatge en propietat han 
contribuït a produir una situació en què la principal forma 
d’accés a l’habitatge per als immigrants rom ha estat el 
lloguer de pisos d’habitatge lliure, sovint en condicions 
d’amuntegament, o la seva ocupació. El col·lapse del 

estat crucial en l’exacerbació de l’amuntegament en 
aquests pisos. La qüestió dels rom romanesos» i dels 
pisos pastera ha estat, per tant, usada com a pretext per a 
l’estigmatització i la negació de l’empadronament –amb 
els drets socials associats– en lloc d’intervenir a través de 
polítiques socials.

Tant si es tracta d’un barracó en un camp o d’un pis 
ocupat o superpoblat, les normatives sobre higiene, 
habitabilitat i ordre públic han pogut ser aplicades de 
manera discriminatòria cap a aquests col·lectius. En tots 
dos contextos, la precarietat residencial és experimentada 
quotidianament, i les estratègies de supervivència 
econòmica adoptades són sovint criminalitzades i 
il·legalitzades.

L’excussió sempre es produeix dins d’un entramat legal 
complex que es desenvolupa sobre diversos nivells 
(central i local, policial i assistencial). En aquest context, 
les normatives locals sobre empadronament, almoina, 
compravenda de ferralla i usos de l’espai públic serveixen 

i determinades formes a través de les quals lles lleis 
esmentades interactuen amb les polítiques locals i queden 
legitimades.
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l’habitatge i l’estabilitat emocional i econòmica de qui ho 

ha perdut tot i ha de reconstruir la seva llar. 
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Junts podem fer més:  
la Y-Foundation i el programa 

Housing First a Finlàndia

Juha Kaakinen

Paraules clau: Housing First, Primer la Llar, sensellarisme, 

Y-Foundation

Finlàndia és l’únic país d’Europa on el nombre de persones 

sense llar està decreixent. Aquest fet es produeix pel 

sòlid desenvolupament de polítiques a la recerca de noves 

mesures per reduir i prevenir situacions de sensellarisme. 

La unió d’esforços ha estat el punt clau del procés. Un soci 

actiu en aquesta cooperació durant més de 30 anys ha 

estat la Y-Foundation.1

Polítiques per fer front al sensellarisme

i 424 famílies en situació  de risc de quedar-se sense llar. 
Aquestes xifres coincideixen amb la decreixent tendència 
que cada any recullen les autoritats locals, en referència 
a la situació de les persones sense llar.2

d’aquestes persones són gent que viu amb la família o 
els amics, no només persones que dormen al carrer o en 
albergs.

Fa trenta anys, la situació era pitjor: el nombre de persones 

persones vivien en equipaments per falta d’un habitatge 

nocturns. Les persones sense llar també ocupaven sovint 
habitatges en condicions pèssimes que altres havien 
abandonat. 

llarg dels anys, les mesures han variat i s’ha progressat. 
Tanmateix, no tothom ha trobat una solució permanent 
adequada per al seu habitatge i les seves necessitats 

  1. http://www.ysaatio.fi/in-english/ 

  2. http://www.ara.fi/en-US
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Luterana, la Creu Roja Finlandesa, l’Associació de Salut 
Mental Finlandesa, l’Associació de les Autoritats Locals 
i Regionals de Finlàndia, la Confederació d’Empreses 
de Construcció RT de Finlàndia i la Unió de Construcció 
de Finlàndia) que incloïen les cinc ciutats més grans de 
Finlàndia (Hèlsinki, Espoo, Vantaa, Tampere i Turku). 
Encara avui aquests organismes tenen representació a la 
junta directiva de la Fundació.

persones sense llar a Finlàndia. Segons els seus estatuts, 
és una obligació contribuir al benestar social i de salut 
mitjançant una oferta de lloguers d’habitatge assequibles 
i de bona qualitat, tot respectant la dignitat humana, per 

coincideixin amb la solvència dels arrendataris. Els 
ingressos dels lloguers i altres fons s’utilitzen per 
incrementar les existències d’habitatges. Com a proveïdor 
sense ànim de lucre d’habitatge, la Fundació té dret a 
prestacions i subvencions per a la construcció.

i han sorgit nous col·lectius amb necessitat d’habitatge. 

habitatge per als refugiats que arribaven a Finlàndia. Es 
van construir diversos béns immobles per millorar les 
condicions de vida de les persones que tenien problemes 

habitatges individuals i de grup per al Programa Nacional 

assistencials. Moltes persones han acabat al carrer o s’han 
allotjat en albergs durant llargs períodes. Aquesta és la raó 

Els habitatges i serveis a llarg termini per a la gent sense 
llar es van començar a formular a partir del principi de 

renovar els albergs completament i crear nous serveis.3

Per què Y?

Un dels principals impulsors en la promoció d’aquesta nova 
política, basada en Housing First, fou la Y-Foundation. 
Aquesta entitat  ja comptava amb una llarga experiència 
en la provisió d’habitatge normal per a les persones sense 
llar i en el desenvolupament de serveis per a l’habitatge 
subvencionat. La Fundació també comptava amb una xarxa 
extensa d’entitats associades i proveïdors de serveis en 
diferents ciutats.
 

front a la situació de les persones sense llar, hi havia una 
gran escassetat de pisos de lloguer per a aquest col·lectiu. 
Comprar habitatges al mercat privat es considerava com 
una manera ràpida d’aconseguir més habitatges per a les 
persones sense llar. És per aquest motiu que es va crear la 
Fundació l’any 1985, i la seva tasca principal durant molts 
anys va ser la compra d›habitatge. La lletra “Y” que forma 

 
e proporcionar petits pisos de lloguer per a persones  
sense llar.

Els membres fundadors eren una gran varietat 
3. http://www.housingfirst.fi/en/housing_first/homelessness_in_finland  
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per a la Reducció de la Situació de les Persones Sense Llar 
a Llarg Termini. També s’han construït diversos tipus 
d’habitatge mixt. L’habitatge comunitari assistencial amb 
serveis in situ pot, per exemple, formar part del lloguer dels 
béns immobles. 
 
La política inicial va ser la de llogar pisos en règim 
de relloguer amb la cooperació d’autoritats locals, 

els socis locals seleccionaven els llogaters i organitzaven 
els serveis d’ajuda, quan era necessari. Actualment, la 
Fundació també lloga pisos directament a les persones 
sense llar. Els llogaters se seleccionen conjuntament amb 
les organitzacions i s’ofereix ajuda als sol·licitants amb 
necessitats especials. 

Actualment, la Fundació també ofereix habitatges de 

que ho sol·licitin.4 Cada cop més persones es troben en risc 
de patir situacions de sensellarisme, especialment a l’Àrea 
Metropolitana de Helsinki, on és difícil trobar habitatge 
assequible. Llogar pisos als propietaris privats per després 
arrendar-los a les persones sense llar, aquesta és la nova 

d’habitatge assequible és, però, el punt clau per fer front i 
prevenir la situació de les persones sense llar.

L’habitatge de la Y-Foundation 

Les existències d’habitatge de la Y-Foundation són de més 

pisos són d’habitatge de lloguer social normal. La resta són 
habitatges subvencionats per a llogaters amb necessitats 

especials. Es tracta, per exemple, cases per a les persones 
sense llar a llarg termini, serveis d’habitatge per a la gent 
gran i habitatge assistencial per a les persones que es 
recuperen de problemes psiquiàtrics.

Les característiques principals dels habitatges de la 
Y-Foundation són: 

• Solucions segons les necessitats
• Habitatges assequibles
• Bona qualitat
• Propietat segura
• Ubicació cèntrica 
• Xarxes d’ajuda 
 
La qualitat és el factor més important en la construcció 
i la compra d’habitatge. La Fundació ofereix habitatge 
comú, no refugis o solucions temporals. No importa si 
l’allotjament és individual o compartit,  la qualitat és la 
mateixa i el pis permet tenir una vida independent. En 
l’habitatge col·lectiu, les comunitats compten sempre 
amb equipaments per a les activitats conjuntes (un 
menjador, una cuina i una sala de treball) encara que els 
llogaters tinguin els espais propis completament equipats. 
Les condicions es basen en un contracte d’arrendament 
estàndard.

A l’hora de construir, una de les característiques clau és la 
ubicació cèntrica. En concret, els llogaters amb necessitats 

també important que els serveis siguin de fàcil accés. 

4. https://m2kodit.fi/ 
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Això fa que les persones estiguin motivades per assumir 
responsabilitats i també fa que el treball sigui molt més 
efectiu. Els pisos particulars de les empreses d’habitatge 
privat ajuden a afrontar la segregació. Oferir habitatge 
social gràcies a les existències d’habitatge privat dóna a les 
persones sense llar l’oportunitat de tenir una casa de bona 
qualitat en un barri tranquil. 

Creació d’aliances

La Y-Foundation complementa el mercat d’habitatge amb 
una oferta d’habitatge adaptada a la demanda local. Els 
socis principals de la Fundació són les autoritats locals, 

per a la cooperació. 

conjuntament. Quan és necessari, les ciutats també ajuden 

poder mantenir els lloguers a un preu assequible.

La Fundació s’encarrega de la gestió de la propietat i els 
socis locals milloren els serveis d’ajuda. La cooperació 

les responsabilitats de cada part implicada. La Fundació, 
com a organització independent, també ha estat capaç 
de col·laborar amb el treball social de les esglésies i de 
diverses ONG, donant suport als seus grups destinataris. 
La possibilitat de millorar l’habitatge a través de la 
Y-Foundation ha permès que diverses organitzacions 
puguin crear serveis que responguin a les necessitats dels 
sol·licitants.

Actualment, la Fundació coopera amb més de cent 
associacions de tot el país. Això vol dir que hi ha molt 

treball en xarxa per fer. L’esforç val la pena: unir esforços 
per fer front a la situació de les persones sense llar és 
molt més efectiu que els projectes independents. La xarxa 

fàcil trobar socis per a nous projectes i la divulgació dels 

Finançament

activitats bàsiques són la RAY, (Associació de Màquines 
Escurabutxaques de Finlàndia5), i l’ARA, (Agència de 

de Finlàndia6

dels costos de l’habitatge individual. La RAY i l’ARA també 

proveïdors de serveis per prevenir una situació recurrent 
de les persones sense llar. L’ARA concedeix préstecs amb 
interessos i subsidis per a la construcció i la renovació de 
l’habitatge social. La inversió en subsidis per als grups amb 

costos d’inversió aprovats. 

La Y-Foundation també utilitza préstecs dels bancs i 

lloguer residencial s’utilitza per cobrir els costos de gestió 
de l’organització, les despeses de capital i els costos de 
gestió de l’habitatge. Els guanys s’utilitzen per cobrir les 
devolucions dels préstecs i l’import restant s’inverteix en 
nous pisos per als grups amb necessitats especials.

5. http://www2.ray.fi/en 

6. http://www.ara.fi/en-US 
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calefacció i de ventilació per millorar-la.  Una característica 
essencial de la sostenibilitat mediambiental és la ubicació. 
Una ubicació central i unes bones connexions de transport 
públic redueixen el transport privat. El transport públic 
permet la utilització dels diners en construcció i redueix la 
necessitat d’espais d’aparcament cars.

Fomentar el benestar i la inclusió

Un habitatge permanent i una tinença segura són 
fonamentals per al benestar. Al llarg dels anys ens 

problemes més greus i les situacions difícils de la vida 
en circumstàncies segures.  Cal ser realista: no tothom 
pot superar els obstacles que presenten els serveis 
d’allotjament segons el model de serveis orientat a 
l’habitatge, algunes persones necessiten ajuda de forma 
regular. No existeix un model d’habitatge apropiat, la 
solució ha de basar-se en les necessitats de les persones. 

Un habitatge digne tamb . El 
tractament o la rehabilitació són molt més efectius en 
unes condicions de vida dignes. Una casa segura ens dóna 
l’oportunitat de focalitzar-nos en altres aspectes de la vida 
i formar part de la societat a través d’una comunitat és una 
manera efectiva de promoure la bona salut. La inversió en 
habitatge assistit és també rendible. 
Les avaluacions del model Housing First –pel que fa als 
serveis i els equipaments residencials– han demostrat que 
una atenció i un habitatge adequat redueixen l’elevat cost 
dels serveis d’urgència. 

Les actituds i les pors de la comunitat de l’entorn han 

Personal

La Y-Foundation treballa a nivell nacional i té habitatges 
en 56 ciutats i municipis diferents. La nostra seu central 

sis ciutats. La nostra plantilla de 116 treballadors té 
una experiència professional diversa. Els departaments 
principals són: atenció al client i servei de lloguer, 
construcció i renovació, gestió immobiliària i manteniment, 

al treball de desenvolupament, serveis d’habitatge i 
comunicació. Recentment hem iniciat un projecte pilot per 
prevenir el sensellarisme.

Habitatge sostenible

Els objectius a l’hora de proveir habitatge són la bona 
qualitat i la longevitat. Les regulacions nacionals de 
construcció del Ministeri del Medi Ambient són: regular les 

energètica i l’ús de fonts d’energies renovables. Aquests 
són objectius importants si tenim en compte les condicions 
climatològiques de Finlàndia. L’ARA avalua els plans de 

de garantir qualitat en l’habitatge social. Això vol dir, 
entre altres coses, un bon aïllament, una bona ventilació i 

estan correctament equipats. 

Una gestió professional de la propietat i un bon 
manteniment són importants per allargar la vida de les 
construccions. Les renovacions necessàries s’han de fer 

i es duen a terme inspeccions tècniques dels equips de 
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Alguns projectes de construcció s’han endarrerit a causa de 

tots els projectes. Aquestes queixes són origen sobretot 
dels prejudicis que es tenen envers les persones amb 
problemes de salut mental. Actualment, és fàcil fer front a 
aquest tipus de pressió, ja que tenim alguns bons exemples 
per mostrar als més crítics. Cal destacar el fet que, malgrat 
la resistència, totes aquestes queixes s’han acabat a partir 
del moment que els llogaters s’han incorporat al barri. 

La comunicació franca amb el veïnat és fonamental per 
superar les pors. Sí, està bé ser conscient dels riscs que 
comporta allotjar persones amb trastorns. Fer costat de 
forma apropiada i respondre als comentaris del veïnat és 
important. També els nous mètodes de treball, com ara el 

bon enteniment i una millor convivència. 

En el programa nacional del sensellarisme a llarg termini, 
s’ha promocionat la participació d’aquelles persones que 

per experiència» han ajudat a formar treballadors de 
suport durant els actes organitzats per la Y-Foundation. 
S’han desenvolupat noves formes de treball comunitari, 
ajuda entre iguals i treballs de baixa responsabilitat. La 
Fundació també promou la inclusió mitjançant un projecte 

d’ocupació als llogaters. El projecte està relacionat amb 
un altre de desenvolupament en curs, la creació d’un nou 
concepte de lloguer assequible d’habitatge social. Per a 

estem construint camins per a l’esperança.

Aquesta breu descripció de les iniciatives de la 
Y-Foundation dóna una idea del nostre treball. Segur que hi 
ha certs aspectes que necessiten una anàlisi més profunda i 
una descripció més detallada d’aquest model de treball. Em 
centraré en tres qüestions: el nostre paper en els programes 
nacionals, la importància d’un habitatge social assequible i 
la nostra manera d’entendre el programa Primer la Llar i el 
principi de normalització.

sensellarisme a llarg termini

La Y-Foundation s’ha involucrat de forma activa en 
l’aplicació dels programes per reduir el sensellarisme. El rol 
de la Y-Foundation és cada vegada més rellevant pel que fa 
al Programa Nacional per a la Reducció del Sensellarisme 

programa està basat en el principi de Housing First era 
evident que el paper de la Y-Foundation fos comprar pisos 

sobretot a les grans ciutats. També hem continuat aquesta 
activitat durant el període d’aquest últim programa. L’única 

s’han adquirit recentment a l’Àrea Metropolitana d’Hèlsinki 
s’han destinat a les persones sense llar a llarg termini.

La Y-Foundation ha format part del procés de convertir 
els albergs i els refugis en habitatges assistencials. La 
Fundació s’ha encarregat de la construcció de quatre 
centres residencials subvencionats. Un era un alberg que 
va ser convertit en pisos independents moderns, els altres 
tres eren noves construccions per a persones sense llar a 
llarg termini que solien viure en refugis i albergs. Aquests 
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habitatges amb suport assistencial tenen personal in situ 
per assessorar els llogaters. Els serveis els ofereixen les 
ONG i els municipis.

Per a nosaltres, el debat sobre habitatges individuals 
o blocs d’habitatges comunitaris, ha estat una mica 
irrellevant, pel fet que l’habitatge individual ha estat 
durant molt de temps el model prevalent a Finlàndia.  La 
necessitat d’habitatges subvencionats és evident des que 

nostre punt de vista, els refugis i albergs eren un element 
essencial del model de serveis orientats a l’habitatge. Si 
volíem fer un canvi de paradigma cap a Housing First, 
el paper dels albergs s’havia de tornar a considerar. Les 
nostres experiències van demostrar que els albergs com a 
solució temporal ajudaven a mantenir una certa cultura 
del sensellarisme. No proporcionaven cap privadesa i 
les possibilitats de recuperació i assistència eren molt 
limitades.

Quan es van avaluar les necessitats d’assistència de les 
persones sense llar a llarg termini que vivien en albergs, va 
ser obvi que existia un grup de persones que necessitava 
una assistència i uns serveis més intensius, per exemple 
pensions alimentàries, que es podien oferir en els 

habitatges subvencionats demostren que hi ha la necessitat 
d’aquest tipus d’alternativa en el sistema de serveis a les 
persones sense llar. Indubtablement, la majoria d’aquestes 
persones prefereixen habitatges individuals independents, 
però hi ha un grup del col·lectiu a llarg termini, per als 
quals l’habitatge individual comporta el risc de soledat 
i marginació social. Els habitatges assistencials són una 

alternativa per a aquells que prefereixen un habitatge més 
col·lectiu i que necessiten més serveis, si això els ofereix 
privadesa en el seu propi pis independent.

L’equip de la Y-Foundation, ha encapçalat el projecte 
nacional de desenvolupament que va donar suport a 
l’aplicació del programa nacional.7 Aquest projecte ha 
organitzat accions formatives, xarxes de treball i ha 
desenvolupat eines per a l’avaluació. El projecte ha creat 
una estructura nacional per millorar els serveis d’atenció 
a les persones sense llar i ha comptat amb centenars de 
professionals per formar part del projecte. També ha reunit 
professionals de les ONG i de les administracions, que 

posar en pràctica el projecte en l’àmbit local.

La importància d’un habitatge assequible 

d’habitatge de propietat, un 15% que correspon al lloguer 
privat de pisos i un 15% correspon a l’habitatge social. 
El percentatge d’habitatge social és més baix comparat 
amb alguns països europeus, però la seva importància és 
especialment gran a l’Àrea Metropolitana d’Hèlsinki, on 
l’habitatge social és l’única opció d’habitatge assequible 
en un mercat on els lloguers han anat augmentant 
ràpidament. Empreses immobiliàries sense ànim de lucre 
proporcionen l’habitatge social.

Les polítiques d’habitatge social per a persones sense llar 
són importants a diferents nivells.

7. http://www.housingfirst.fi/en/housing_first 
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La millor mesura de prevenció és comptar amb existències 

l’habitatge social és una de les vies principals per sortir 
de la situació de sensellarisme. Per aquests motius, l’any 

i va decidir esforçar-se per augmentar les existències 
d’habitatge social mitjançant la construcció de nous blocs 
d’habitatge i la compra a través d’altres proveïdors.

habitatges socials, de 28 ciutats diferents, a una cooperativa 
nacional d’habitatges. Les existències en habitatge fan de 
la Y-Foundation un dels proveïdors més grans d’habitatge 
social de l’àmbit nacional i el 4t arrendador més gran 
del país. Aquestes existències d’habitatge social ens 
ofereixen noves alternatives per pal·liar les situacions de 
sensellarisme. També ens ofereix unes grans possibilitats 

llogaters. Ara estem treballant intensament amb el comitè 

d’habitatge social. L’objectiu és trobar noves formes 

exemple, amb la creació de noves oportunitats de treball 
per a aquestes persones.

Housing First i el principi de normalitat 

Alguns principis clau de Housing First, són fàcilment 

separació entre l’habitatge i els serveis, l’assistència i el 
suport basat en les necessitats individuals, pis i contracte 
d’arrendament propis i respecte a les persones usuàries. Per 
a nosaltres, el principi de normalitat és molt important i en 
la seva actualització es poden trobar algunes desviacions 

conscients del plantejament inicial del model Primer la 
Llar.

experimentat situacions de sensellarisme es potencia 
millor si els tractem com a qualsevol altra persona, amb 

ser lliurat en espais cèntrics en els quals també hi visquin 
altres persones, amb uns contractes d’arrendament no 

els llogaters paguin el seu propi lloguer, com tothom, 
mitjançant els seus propis ingressos o mitjançant les 
prestacions a les quals tinguin dret. Així, per exemple, no 

proporciona els serveis. Per a nosaltres, aquest és un punt 
essencial de la inclusió social i a més fa que els llogaters 
depenguin menys de les organitzacions que proporcionen 
serveis. 

El model nòrdic de benestar es basa en el principi 

públics estan disponibles per a tothom. A l’hora de posar 
en pràctica el model Primer la Llar, se suposa que els 
sol·licitants utilitzaran els seus drets civils per als serveis, 
i és per aquest motiu que hi ha una necessitat menor 
d’equips professionals de tipus assistencial o d’altres 
serveis alternatius especialment dissenyats per a les 
persones usuàries de Housing First. En el model Primer 

semblant al d’un coordinador o  assessor personal. Tot 
això coincideix amb l’acord del principi de normalitat i 
els aspectes que poden millorar la inserció social de les 
persones que han viscut en situació d’estar sense llar.
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Junts podem fer més 

En els últims anys hi ha hagut un interès creixent pel 
treball de la Y-Foundation, amb la presència de diversos 
grups i visites d’estudiants procedents de fora d’Europa. 

front al sensellarisme, i penso que aquests principis, posats 
en pràctica, és el més valuós que podem oferir als nostres 
visitants. Estem agraïts per l’interès que genera el nostre 
treball i també pels reconeixements internacionals. Hem 

ambicioses en el nostre treball.

La cooperació internacional i l’intercanvi d’experiències 
són requisits essencials per a la nostra feina. La 
Y-Foundation és un membre actiu de la FEANTSA, que per 
a nosaltres és la plataforma clau europea en cooperació 
internacional, també de cara al futur.8 Però volem ser 
encara més actius, també en l’àmbit europeu. La Guia 
Europea de Primer la Llar, presentada recentment per la 
FEANTSA, ofereix força noves oportunitats per a fer front 
a la situació de les persones sense llar.9 La percepció del 
model Primer la Llar s’ha situat a un altre nivell.

Per a la Y-Foundation és important consolidar la cooperació 

Llar. Per aquest motiu, hem elaborat conjuntament amb la 
FEANTSA (European Federation of National Organisations 
working with the Homeless) la idea d’una plataforma 
a Europa del model Primer la Llar, per tal de construir 

una estructura sòlida de cooperació, per part dels agents 
europeus, per posar en pràctica amb empenta el model 
Primer la Llar.  

Els nostres visitants es queden sempre sorpresos de l’abast 

nacional i local, ONG, administracions i organitzacions 
de l’Estat que treballen conjuntament per fer front al 
problema del sensellarisme. Aquesta cooperació ha aportat 
resultats indiscutibles. Penso que aquest és el missatge 

problema de les persones sense llar és un objectiu realista, i 
junts podem fer més coses per assolir-ho.

Habitatges de la Y-Foundation, alguns exemples:

Tellervokoti a Porvoo

• 14 pisos d’habitatge assistencial més instal·lacions 
amb serveis per a les persones que s’estan que s’estan 
recuperant de problemes de salut mental. 
Adreça: Mannerheiminkatu 25, Porvoo

yhdistys ry 
http://www.ituspy.com/index.php?id=7 
www.ituspy.com 

Taipaletalo a Porvoo

• 23 pisos (de 37 a 38 m²) destinats a l’habitatge 
assistencial per a les persones que s’estan recuperant de 

8. http://www.feantsa.org/ 

9. http://housingfirstguide.eu/website/ 
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problemes de salut mental, instal·lacions per a serveis, set 
pisos (de 78 m²) destinats al lloguer d’habitatge social. El 
proveïdor de serveis també contracta  l’habitatge individual 
de la Y-Foundation.
Adreça: Puupolku 2, Porvoo

yhdistys ry
http://www.ituspy.com/index.php?id=8
www.ituspy.com

Pitäjänmäki a Hèlsinki

• 111 pisos (de 33 a 42 m²) més serveis d’atenció a les 
persones en situació d’estar sense llar a llarg termini.

Proveïdor de serveis: Exèrcit de Salvació:

asumispalvelu 
 

Rukkila a Hèlsinki

en situació d’estar sense llar a llarg termini.
Adreça: Kartanonkaari 29, Hèlsinki

Proveïdor de serveis: Suoja-Pirtti ry 
 

Väinölä a Espoo

persones en situació d’estar sense llar a llarg termini.
Adreça: Kuusiniemi 5, Espoo

Proveïdor de serveis: Exèrcit de Salvació

asumispalvelu 
  

Sotkankoti a Hämeenlinna

• 25 pisos (de 31,5 a 35 m²) en cases adossades més serveis 
d’atenció a les persones en situació d’estar sense llar a llarg 
termini que s’estan recuperant de problemes d’addicció.

Koivula a Hèlsinki:

• 21 pisos (de 34 a 46 m²) més serveis d’atenció per a 
persones que s’estan recuperant de problemes de salut 
mental.
Adreça: Lapinlahdentie 6, Hèlsinki

Proveïdor de serveis: Alvi ry
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El Banc d’Experiències 
i Bones Pràctiques de 
l’Àrea de Drets Socials
Yolanda Fierro. 

Ajuntament de Barcelona

Paraules clau: Banc Bones Pràctiques, BBPP 

El Banc de Bones Pràctiques recull i difon bones 

pràctiques, tant de gestió interna com de prestació  

de serveis de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, ja siguin pròpies o en participació amb el tercer 

sector o d’altres administracions. A través de la gestió 

d’aquest projecte es pretén potenciar la participació 

activa posant en valor l’experiència de les persones 

professionals i tècniques que les promouen, així com 

fer circular el coneixement de l’organització promovent 

la difusió, l’intercanvi i la transferència de pràctiques 

provades, validades, que funcionen i ens ajuden a donar 

1. Origen del Banc de Bones Pràctiques

1, els 
i les professionals han generat un coneixement i una 
expertesa que, de vegades, per la complexitat i dimensió de 
l’organització s’ha fet difícil de fer visible i poder compartir. 

Les noves realitats socials a les quals hem de fer front, ens 
orienten a innovar i millorar els actuals processos de treball 
per poder garantir la prestació d’uns serveis de qualitat. 
Així mateix, les noves formes de treball, que afavoreixen la 
participació activa dels i les professionals en la generació 
de coneixement en les organitzacions, ens obliguen a 
repensar noves formules que, provenint dels mateixos 
actors (professionals, tècnics i tècniques), reverteixen en el 
conjunt de l’organització.

1. Nom actual de l’Àrea (anteriorment Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat  
i Esports)
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L’objectiu principal del Banc és promocionar, difondre i 
compartir el coneixement dels i les professionals i dels 

pretén aconseguir són: 

–Reconèixer i posar en valor la tasca desenvolupada per 
part dels i les professionals.
–Afavorir l’intercanvi de bones pràctiques. 
–Acumular experiència i capitalitzar coneixement. 
–Afavorir processos d’aprenentatge.
–Promoure la millora contínua en la resposta que oferim a 
la ciutadania i en els processos de treball interns.

2. Metodologia i procediment per a la validació de les 

bones pràctiques 

 

de qualitat 

Per bona pràctica (BP) s’entén el conjunt coherent 
 (experiències, 

projectes, activitats, actuacions, metodologies, eines 
de treball, etc.) que han obtingut bons resultats en un 
determinat context i que s’espera que, en contextos 
semblants, n’obtinguin resultats similars. Aquestes bones 
pràctiques poden servir de guia i orientació a professionals 
i/o tècnics que volen posar en marxa o millorar projectes o 
accions concretes. 

Les pràctiques poden fer referència a projectes adreçats 

El projecte per gestionar el Banc de Bones Pràctiques2 

del Pla de Gestió del Coneixement que va impulsar l’Àrea. 

provar el procés, la metodologia i les eines de validació. 
à 

funcionant de manera permanent, sotmès a un procés 
anual d’avaluació que en garanteix la millora contínua i 

El Banc
bones pràctiques, tant de gestió interna com de prestació 

pròpies o en participació amb el tercer sector o d’altres 
administracions.

Es pretén potenciar la participació activa dels i les 
professionals i alhora fer circular el coneixement de la 
nostra organització, promovent la difusió i l’intercanvi 
d’experiències provades, validades, que funcionen i ens 

 

La metodologia i el procediment utilitzats per gestionar 
aquest projecte té un caràcter innovador, dóna resposta 
a una necessitat de reconeixement a la feina útil i, a la 
vegada, afavoreix l’aprenentatge col·lectiu i el coneixement 
compartit.

compte altres models existents i es va fer una adaptació a l’especificitat del 

nostre àmbit. Alguns referents han estat el Banc de Bones Pràctiques dels 

governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Pi i 
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innovadors en què és protagonista el treball compartit, 
treball en xarxa, etc. En qualsevol cas, sempre han d’estar 

Cal, per tant, que la BP demostri la seva efectivitat (els bons 
resultats), que pugui ser transferible totalment o en part, i 
que representi un element innovador o de millora contínua. 
Perquè una pràctica, projecte i/o experiència sigui 

complir un conjunt de criteris tècnics de qualitat, que s’han 

Àrea, i que permeten garantir d’una manera objectiva els 
elements clau de les bones experiències.

Requisit d’accés:

– Adequació i pertinència. En relació amb els valors de 
l’Àrea ha de ser un servei públic, orientat a les persones, no 
discriminatori, que generi processos d’innovació i millora 
contínua que incloguin aspectes de qualitat, i que estableixi 
criteris i estàndards per a la realització de plans d’actuació i 
la gestió dels processos necessaris.

Criteris bàsics:

– Transferibilitat: pràctica que tingui capacitat 
d’adaptació a entorns similars.

– Innovació i millora continua: pràctica que desenvolupi 
solucions noves o introdueixi elements millorats.

Criteris de valor afegit:

– Avaluació i qualitat: capacitat que té el projecte 
d’adaptar-se a les noves necessitats, donant una resposta 

 basada en un 

incorpora la gestió viable i sostenible dels processos 
necessaris per arribar als resultats desitjats sobre la realitat 
en la qual es vol incidir.

– Lideratge i participació: capacitat d’una persona, 
entitat o servei de prendre la iniciativa i gestionar-la 
fomentant la participació activa dels agents implicats i la 
cohesió del grup participant. 

– Transparència i comunicació: grau d’informació i 
aptitud amb la qual la pràctica rendeix comptes i els dóna 
a conèixer en els diferents nivells interns i externs de 
l’organització.

– Optimització de recursos: proporcionalitat dels mitjans 

–Impacte i sostenibilitat: producció de resultats tangibles 
d’una pràctica sobre el col·lectiu al qual s’adreça i que és 
perdurable en un temps determinat incorporant, entre 
d’altres, l’optimització dels recursos materials i humans 
utilitzats. 

– Transversalitat: implicació entre agents de diferents 
àmbits per trobar l’encaix i la sinergia entre ells amb 
un objectiu comú, sense eliminar les seves dimensions 

– Integralitat: respostes multidimensionals i/o 
interdisciplinàries davant de necessitats complexes.
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Per garantir el caràcter rigorós en la valoració de les 
pràctiques que accedeixen al Banc, s’ha dissenyat una eina 
objectiva en la qual a cadascun dels 11 criteris de qualitat 

que els de valor afegit i tampoc puntua el primer criteri, 
ja que és un requisit d’accés. Es recullen les valoracions 
qualitatives. Per accedir al Banc, les pràctiques han 

En el moment del disseny del projecte que concreta i 
gestiona el Banc, es va apostar per crear un comitè de 
valoració intern, amb visions diverses i complementàries. 

diferents disciplines amb experiència i coneixement en 
diverses metodologies de treball vinculades als àmbits 
i competències de l’Àrea, que garanteixen la necessària 
anàlisi transversal de cada pràctica. 

El projecte compta amb el suport metodològic d’una 
persona externa a l’organització que prové del món 
acadèmic.

Comissió està vinculat amb el rol de dinamitzador del 
coneixement». Això es concreta en l’anàlisi i la valoració 
tècnica, per buscar la retroalimentació i l’aprenentatge 
de les pràctiques que es presenten al Banc a partir dels 

valoració està orientada a la millora de la pràctica i no al 
control dels resultats.

2.4. Procediment intern de valoració i reconeixement

El procés per a la valoració i reconeixement de la bona 
pràctica es concreta en un conjunt d’accions coordinades 

i Processos, coordinadora del Banc i de la Comissió:

– Valoració de la pràctica per part dels membres de la 

– Resposta als i les professionals implicats. En el feedback 

de retorn, orientat a la millora i no al control de resultats, 
es fan recomanacions que puguin revertir en la millora de 
la pràctica, amb suggeriments i propostes per presentar-se 
en altres aforaments, espais d’intercanvi, congressos, etc.

pràctiques puguin ser consultades en diferents plataformes 
tecnològiques.

– Reconeixement, durant la jornada anual, de totes les 

valor la pràctica concreta i l’equip de treball que la promou. 
En l’acte, es fa el lliurament d’un diploma acreditatiu a la 
bona pràctica i es fa una lectura pública de la singularitat i 
dels criteris de qualitat més destacats. 

3. Resultats obtinguts 

El Banc busca la qualitat de les bones pràctiques i no tant 
la quantitat. Actualment compta amb 29 bones pràctiques, 
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i, alhora, informant en els àmbits interns, com és el cas 

dels projectes analitzats. 

L’aprenentatge d’aquest nou rol s’ha anat construint  
des de l’inici del projecte i ha passat per diferents 

consolidació. Per a l’enfortiment d’aquest paper s’ha 
treballat el sentiment de pertinença i la cohesió del grup 
per projectar una línia homogènia i de consens en les 
valoracions.

hores per reunió i un 95% d’assistents. L’avaluació de cada 
pràctica se situa entres dues o tres hores de mitjana.

Comptar amb un Banc de Bones Pràctiques a l’Àrea 
té valor en si mateix, ja que permet tenir recollides 
les experiències que s’estan duent a terme de manera 
sistematitzada, rigorosa, sota criteris tècnics de qualitat, 

competencials de l’Àrea. Cal assenyalar que el Banc comença 
a estar present a l’Àrea de manera progressiva i es reconeix 
el seu paper com a dinamitzador del coneixement, des de 
diferents perspectives:

– Com a reconeixement a l’expertesa dels professionals. 

sentiment de pertinença a l’organització i dóna valor a la 
feina i als i les professionals que la duen a terme.

cinc d’orientades a l’interior de l’organització (metodologies 
i instruments tècnics) i 24 d’orientades a la ciutadania, de 
temàtica molt variada, totes elles competència de l’Àrea. 
Són projectes de fort impacte social i la majoria consolidats 
amb una durada superior als quatre anys que s›han anat 
readaptant en processos de millora contínua.

Algunes estan molt desenvolupades i avançades, en fase 

en una fase més incipient en processos de reajustament 
intern però apunten a una consolidació. Al voltant del 

un 17% aconsegueixen obtenir menys de vuit criteris. Cal 
dir que són pràctiques de gran qualitat i que generen bons 
resultats. La majoria poden ser transferibles totalment o en 
part ja que tenen capacitat per adaptar-se.

En gairebé la majoria de pràctiques orientades a la 
ciutadania hi participen, a més de l’Ajuntament, altres 
agents en col·laboració i complementació des de la 
coresponsabilitat compartida amb altres administracions, 
el tercer sector, les xarxes comunitàries dels territoris, els 
grups, etc. La valoració que fan aquests agents externs a 
l’Àrea és molt satisfactòria.

La missió de la Comissió té a veure amb el 
desenvolupament d’un nou rol de dinamitzador del 
coneixement, que es concreta en l’anàlisi tècnica de cada 

prèviament. En l’exercici d’aquesta tasca s’ofereix un 
plus de valoració als projectes presentats: assessorant 
els equips sobre aquells aspectes a millorar en la gestió 
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– Com a procés d’aprenentatge. Participar en el projecte és 
una oportunitat de millora de la pròpia pràctica per a tots 
els professionals que s’hi presenten, a partir del procés de 
valoració i resposta tècnica. 

– Incideix en el foment de la qualitat de la cultura 
corporativa: la sistematització, l’equitat, la coherència i el 
rigor en la valoració reforcen els criteris utilitzats i donen 
informació sobre els aspectes a tenir en compte, i també el 
que valora l’organització en la gestió de projectes.

– Cadascuna de les pràctiques són models d’abordatge 
perquè poden ser transferibles, ja sigui en el seu conjunt, 
per actuar en determinades situacions, o en part, per algun 
aspecte metodològic concret. Aquesta transferibilitat activa 
l’aprenentatge organitzatiu en un marc de col·laboració, en 
què els professionals aprenen els uns dels altres. 

– La visibilització i difusió de les bones pràctiques 
mitjançant la creació d’espais d’intercanvi, per obrir-les a 

 fòrums professionals 
així 

connexió del talent de l’organització (a dins i a fora). 

Finalment, cal posar en valor que el Banc de Bones 
Pràctiques contribueix directament a mantenir la memòria 

expert com a impulsor i motor de la innovació.
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El Housing First.  
El dret a l’habitatge  
dels més vulnerables
Marta Llobet Estany

Universitat de Barcelona
Manuel Aguilar Hendricksón

Universitat de Barcelona

Paraules clau: sensellarisme, Housing First, dret  

a l’habitatge, incorporació social

El model Housing First com a projecte de recerca o com 

a projecte d’intervenció en el camp del sensellarisme, 

orientat inicialment a persones que fa més d’un any que 

estan al carrer amb problemes greus de salut mental i/o 

addiccions, es presenta com una innovació social. Va ser 

experimentat per primera vegada a Nova York als anys 

90, com a conseqüència de qüestionar la poca efectivitat 

del model tradicional Escala d’atenció. Ha estat implantat 

també al Canadà, a Europa i a Austràlia, acompanyat d’un 

ampli treball d’avaluació.

Es presenta com un canvi de paradigma perquè, a 

diferència del model Escala d’atenció, aquest comença 

i independent. Es reconeix el dret a l’habitatge i 

l’autodeterminació. L’organització de l’atenció es fa 

d’acord amb les necessitats, els ritmes i les opcions de 

la persona. El model d’intervenció s’ha de coproduir 

des de les categories d’acció de proximitat, relació, 

acompanyament i reconeixement. 

El Housing First suscita moltes expectatives, però també 

interrogants, dilemes i tensions que emergeixen tant del 

procés d’implantació d’aquest model com de les anàlisis 

dels resultats de les avaluacions i de la literatura produïda. 

En aquest article abordarem algunes d’aquestes qüestions 

i plantejarem alguns dilemes a tenir en compte en la seva 

implantació. 

El camp de l’atenció a les persones sense sostre està vivint 
des de fa més de deu anys una petita revolució. El terme 
amb el qual es coneix aquesta revolució és Housing First. A 
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dels dilemes amb els quals es pot trobar la implantació 
d’aquest model.

1. Posar «Primer, la Llar», sense condicions

Tots els models de resposta al sensellarisme dels quals 
estem parlant tenen en comú dos elements clau. En primer 
lloc, que l’accés a un habitatge permanent i garantit» (amb 
seguretat de tinença») és un primer pas en la resposta a 

camí d’intervencions prèvies (Escala d’atenció). En segon 
lloc, que la tinença i la permanència de la persona a la casa, 
que és casa seva, no està condicionada a acceptar i seguir 
tractaments o l’abandonament de comportaments com el 
consum de drogues o d’alcohol. La casa ja no és l’incentiu 
o instrument de pressió per fer que la persona accepti o 
segueixi altres serveis que pugui necessitar. 

El terme més adient per fer referència al conjunt 
divers de programes que comparteixen aquestes dues 
característiques és Housing-led, que podem traduir per 
Orientat a l’habitatge» o Guiat per l’habitatge».  

Aquest és el terme que s’adopta en la Conferència de 

Housing-led inclou, per tant, programes que poden tenir 
associats diversos models d’intervenció social o de salut 
(o no tenir-ne cap) i poden estar adreçats a diversos 
segments de la població sense llar. És important recordar 

sensellarisme i exclusió residencial, agrupades en quatre 
grans categories. El sensellarisme pot ser també crònic, de 

Hi poden haver (o no) addicionalment problemes socials, 
de salut o d’altres tipus.

impulsar un canvi d’orientació en l’atenció als sense sostre 
a Nova York que posava l’accés a un habitatge permanent 

tractament» dels 
problemes de salut mental. Aquest model esdevingué 

i el seu desenvolupament, acompanyat d’avaluacions que 
mostraven els seus resultats positius i la seva capacitat 
d’estalviar costos, li va donar una gran visibilitat política, 
acadèmica i mediàtica. A Europa es va estendre amb 
força especialment arran de la Conferència Europea de 
Consens sobre el Sensellarisme organitzada per FEANTSA 
(Federació Europea d’Associacions Nacionals que treballen 

nombroses les ciutats europees que han posat en marxa 
projectes experimentals amb aquesta orientació.

La difusió dels projectes de Housing First ha portat a 
una certa confusió terminològica. El terme s’utilitza al 
mateix temps per fer referència a un tipus molt precís 
d’intervenció amb persones sense sostre cròniques amb 
problemes greus de salut mental i per designar altres 
intervencions amb altres grups de població sense llar, 
que comparteixen el principi d’accés des de l’inici a un 
habitatge independent permanent i garantit». Així, han 
aparegut altres termes com Housing-led, Rapid Re-housing, 
Pathways Housing First, Housing First Light i d’altres. 

En aquest article intentarem, en primer lloc, aclarir què 
hi ha darrere de cadascun d’aquests termes. En segon 
lloc, analitzarem els elements fonamentals del model de 
referència de Housing First (també anomenat Pathways 
Housing First). En tercer lloc, sintetitzarem alguns dels 
resultats. Finalment, intentarem plantejar alguns  
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de forma diferent per diversos actors, podem distingir dos 
grans tipus de programes Housing-led:

• Programes dirigits a persones sense llar cròniques (vol 
dir més d’un any sense llar) amb problemes greus de salut 
mental o de consum de drogues i/o alcohol. El model 
més conegut d’aquest tipus de programa és Pathways 
Housing First, que respon als principis i orientacions del 
projecte desenvolupat a Nova York per Sam Tsemberis. 
El terme Housing First s’hauria de reservar per a aquest 
tipus de programes, però el seu ús real no és tan coherent. 
Una variant d’aquest tipus de programes es l’anomenat 

Agrupat o en habitatge tutelat col·lectiu], que ofereix 

l’habitatge amb suport i no en apartaments dispersos com 
fa Pathways Housing First. Aquests programes inclouen 
l’oferta de serveis de suport d’intensitat elevada que, com 
veurem més endavant, poden tenir formes diverses. Aquest 
allotjament amb suport intens es coneix també amb el 
nom de Supportive Housing, tot i que els programes així 
denominats poden estar adreçats a situacions diferents del 
sensellarisme.

• Programes dirigits a persones sense llar amb necessitats 
més reduïdes o sense problemes socials o de salut especials, 
i que poden anar des del sensellarisme de llarga durada 

amenaçats de desnonament imminent). Aquests programes 
poden incloure una oferta de serveis de suport de menor 

situacions de necessitat de suport a serveis generals del 

territori. Els programes d’aquesta segona modalitat de 
Housing-led reben noms diversos com Housing First Light 

 ràpid]. 

La resta de l’article el dediquem a analitzar el primer tipus 
de programes, i utilitzarem indistintament els termes 
Pathways Housing First i Housing First per parlar-ne.

2. Com funciona (Pathways) Housing First?

El Housing First és un model d’intervenció per a persones 

socials greus, que posa al centre el dret a una llar pròpia. 
Parteix de la idea que disposar d’un habitatge propi digne 
i adequat és un punt de partida i una condició necessària 
per a la millora i recuperació de la persona i no el resultat 

habitatge independent i estable sense imposar condicions 
de preparació prèvia, com per exemple, seguir un 
tractament psiquiàtric o abandonar consums problemàtics, 
i s’ofereix un suport professional i l’accés als serveis en 
funció de les necessitats i segons el criteri d’elecció de la 
persona. Parteix del principi que és més fàcil per a una 
persona fer-se càrrec de la pròpia vida quan està allotjada a 
casa seva, que si és al carrer o està allotjada temporalment 

aquest accés ràpid i autònom a l’habitatge, el Housing 
First es caracteritza per una intervenció psicosocial d’alta 
intensitat.

Aquest model constitueix una innovació, un canvi de 
paradigma d’atenció social i sanitària amb les persones 
sense llar en situació més crònica. En què consisteix aquest 
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model? Què té de diferent respecte a d’altres models? És 
realment més efectiu aquest model que d’altres? Quin és el 
cost de la implantació d’aquest model? En què consisteix la 
intervenció basada en una lògica de drets i de recuperació 
de la persona? Quins canvis es produeixen al facilitar 
l’accés a un habitatge a persones en situació de forta 
vulnerabilitat?

Housing First comença pel », és a dir, facilita l’accés 
a l’habitatge estable com a element que pot afavorir 

inversió» de l’ordre tradicional de la intervenció neix del 
tradicionals» 

que responen a l’esquema de l’Escala d’atenció. La seva 
lògica és que les persones han de superar diverses etapes 
abans d’estar en condicions d’accedir a un habitatge 
autònom, i passar per l’acceptació d’un pla d’intervenció. 
El model d’Escala d’atenció considera que les persones 
amb problemes de drogues i/o de salut mental, no estan 
preparades per viure en un habitatge, i han de seguir 

arribar a la inserció 
residencial.

El model Housing First ha generat expectatives i posicions 
molt favorables, especialment pel que fa a la millora de les 
persones participants (o usuàries) i la reducció de costos 
d’institucionalització. Ha generat dubtes respecte a la 
millora de les relacions socials, així com interrogants sobre 
la seva posada en pràctica. També ha generat crítiques 
quan es presenta com l’única resposta per acabar amb el 

aquest tipus de model en detriment d’altres. A continuació 

contextos d’aplicació (especialment a Amèrica del Nord, a 
Europa i a Austràlia).

Els orígens del model

Abans de l’experiència pionera a Nova York es 
desenvoluparen dos projectes amb característiques 
semblants al Housing First. 

context de tancament dels centres psiquiàtrics i el procés 
de desinstitucionalització, l’organisme Houselink va 
promoure un projecte orientat a aconseguir un habitatge 
per a les persones que havien sortit dels centres amb 
problemes de salut mental i drogodependències. Aquest 
projecte ja considera que l’habitatge és un dret i que la 
persona té capacitat per decidir amb el recolzament d’un 
equip que li dóna suport. A Los Angeles a l’any 1988 el 
programa Beyond Shelter utilitza per primera vegada el 
concepte Housing First per reallotjar famílies sense llar, 
reduint així l’ús dels albergs i habitatges de transició 

Housing First combina així l’experiència de les formes 
d’allotjament amb suport (Supportive Housing o habitatges 
amb suport) desenvolupada en la desinstitucionalització 
psiquiàtrica amb la seva aplicació des del principi» a 
persones sense sostre.

El concepte Housing First com hem comentat esdevé 
popular a partir del projecte Pathways to Housing (PHF), 

molts altres projectes. L’any 1992 el psicòleg clínic Sam 
Tsemberis posa en marxa a Nova York un programa 
destinat a persones amb problemes greus de salut mental i 
de drogodependència des de l’organització Pathways  
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comunitària com social dels participants. Els cinc principis 
es caracteritzen perquè:

• En primer lloc, posen èmfasi en el dret a l’habitatge com 
un dret humà que s’hauria de garantir per a qualsevol 
persona i, en concret, per a les més vulnerables, com és el 
cas de les persones sense llar. Quan l’habitatge es reconeix 
com un dret no se supedita a un tractament ni a altres 
contrapartides. El fet que són els participants del projecte 
els que signen el contracte amb el propietari de l’habitatge 
s’entén com una forma d’exercir aquest dret. L’habitatge 
es considera com un mitjà per aconseguir l’estabilitat i per 
afavorir així la seva inserció social (Tsemberis & Eisenberg 

• En segon lloc, el model Housing First és un tipus 
d’intervenció fundada en el dret a decidir i centrada en la 
persona, que ha de poder exercir la seva autodeterminació. 
Ha de poder escollir l’habitatge, d’acord amb les seves 
necessitats (tipus d’habitatge, barri, etc.) per arribar a 
viure de la manera més autònoma possible en un habitatge 
independent i dins la comunitat. Ha de poder escollir el 
tipus de serveis d’ajuda i la freqüència. Per exemple, quan 
vol aturar o disminuir el consum d’alcohol i/o drogues o 

• En tercer lloc, aquest enfocament s’orienta a la 
recuperació de la persona. Recuperació és un concepte 
d’ús creixent en l’àmbit de la salut mental, diferent del 

salut mental i l’abús de substàncies del govern dels Estats 
un procés de canvi 

 
que la vida al carrer empitjora la salut mental de les 
persones i que el model d’escala d’atenció fa de barrera 
per la seva incorporació social, bàsicament a causa de tres 
factors:

• El procés d’estabilització de la persona se supedita 
bàsicament a l’estabilització clínica, allunyada sovint de 
l’entorn de la persona. 

• Les persones usuàries han de passar per una sèrie de fases 
de tractament que tenen uns criteris i normes, que actuen 
com obstacles a l’hora de completar el tractament i accedir 
a un habitatge. 

• Les recaigudes en el consum d’alcohol i/o drogues, 
malgrat que poden ser una oportunitat terapèutica, a 

comportar l’expulsió del programa. 

A partir de la constatació d’aquests elements Tsemberis 

l’accés a l’habitatge que anomena Housing First (HF) 

Principis del model (Pathways) Housing First

El projecte Pathways to Housing (PHF) de Nova York 
proposava vuit principis que s’han utilitzat per valorar 
l’aplicació del model en altres països. Els principis en 
els projectes PHF i HF Europa són els mateixos, però 
estan formulats de forma diferent. En el cas del projecte 
pancanadenc aquests principis se sintetitzen en cinc, i 
es dóna més importància a la capacitat d’integració tant 
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mitjançant el qual els individus treballen per millorar 
la seva pròpia salut i benestar, i per viure una vida amb 
sentit dins la comunitat que triïn i procuren desenvolupar 
al màxim les seves capacitats». Es tracta, per tant, d’un 

on s’arriba» sinó en quina direcció s’avança. 
Cadascú es recupera des d’un punt de partida propi i arriba 
a situacions millors però que seran diferents per a cada 
persona, amb capacitats i limitacions diverses. Facilitar la 
recuperació passa per reduir els prejudicis que hi ha sobre 
les persones amb problemes de drogues i/o de salut mental, 
i per construir relacions amb iguals i amb la comunitat 

en conjunt. La recuperació passa perquè la persona pugui 
construir l’esperança i la motivació interna per millorar el 
seu benestar. 

• En quart lloc, l’enfocament centrat en la persona reconeix 
a cadascú com a únic amb les seves necessitats. Uns 
necessitaran un suport més intensiu, mentre que els altres 
demanaran un suport variable o més limitat. El suport s’ha 
d’anar adaptant en funció de l’autonomia de cada persona. 
L’accés als serveis o al tractament ha de ser voluntari, 
personalitzat, adaptat a la cultura i al moment en què la 
persona ho demana. 

Pathways to housing Estats Units Housing First Europa Housing First Canada

Habitatge com a dret humà  Housing First com a dret humà Accés immediat a un habitatge permanent sense  
 fonamental preparació prèvia

Respecte, calidesa, compassió per  
totes les persones usuàries  

Elecció i autodeterminació de les Elecció i control dels serveis per part Elecció de la persona i autodeterminació  
persones usuàries  de les persones usuàries  

Serveis centrats en la recuperació  de la persona Orientació centrada en la recuperació Èmfasi en la recuperació

 
persones tot el temps que sigui necessari  

Separació entre l’habitatge i el tractament Separació de l’habitatge i el tractament 

Reducció de danys Reducció de danys

Habitatges dispersos en el territori  
i apartaments independents 

  Integració comunitària i social
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s’incorporin a la comunitat i a la societat. Es facilita 
l’accés a serveis i activitats per animar a iniciar i mantenir 
relacions socials, activitats recreatives, educatives i 
professionals a l’entorn on viu o més enllà d’aquest segons 

Per tal d’avaluar el model, des del projecte pioner PHF 

s’utilitza com a instrument per analitzar la implantació i 

En els projectes que es presenten com una recerca, 
l’avaluació és externa i està realitzada per un equip 
d’experts que tenen un coneixement a fons del model i 
que el validen. El rol d’aquest equip és supervisar i avaluar 
cada sis mesos el procés. Aquesta validació consisteix 
a realitzar entrevistes als diferents operadors: gestors, 
coordinadors i els equips de professionals, així com els 
peer workers

supervisió aquests experts preparen un informe escrit 
i alhora fan una sessió de devolució a l’equip, fet que 

respecte als principis i reorienten la intervenció per 

Disseny, modelització i elements clau de la intervenció 

El mandat del model Housing First és aconseguir 
l’estabilització de la persona a l’habitatge, la seva millora 
i recuperació, i la seva incorporació social i comunitària. 
Aquest mandat està connectat amb una lògica d’acció 
centrada en la persona i en el reconeixement de drets, 

que reclama explorar vers una pràctica fonamentalment 
relacional. 

Reconèixer el dret (no condicionat al tractament) a 
l’habitatge suposa renunciar a l’ús d’un poderós motiu 
extern a la persona per incentivar la seva participació 
al tractament i el canvi dels seus comportaments. Això 
suposa que la intervenció ha de recórrer fonamentalment 
a les motivacions intrínseques de la persona, que estan 
connectades amb les seves necessitats, interessos i desitjos. 
Aquesta és una de les diferències importants respecte 
del model d’Escala d’atenció, que se centra més amb les 
motivacions extrínseques, que vénen acompanyades de 
contrapartides i/o condicions. 

Aquesta forma d’acció requereix una proximitat que s’ha 
d’activar a partir d’un treball de presència i de referència, 
d’un acompanyament que passa per aprendre a estar al 
costat de la persona i entre ella i els serveis i mantenir-

poder valorar sempre que sigui possible amb la persona, els 
riscos associats al consum o a la malaltia mental. És una 
pràctica de reconeixement, a partir del fet d’escoltar i donar 

requereix una consideració positiva de la persona, sense 
judicis de valor respecte al seu comportament. 

Per orientar l’acció cap a aquest propòsit, els professionals 
en aquest model d’intervenció han d’actuar com a 
connectors, facilitadors i pont entre els serveis i la 
persona, per aconseguir que sigui atesa respectant els seus 
drets. El Housing First reclama una pràctica de relació 
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i respecte que ha de permetre reparar les relacions de 
desigualtat i exclusió social, compensar i restituir els 

La intervenció ha de ser acollidora i respectuosa amb els 
ritmes de la persona perquè pugui trobar el gust de tornar 
a viure en un habitatge, trobar el seu benestar, millorar la 
seva salut física, mental i emocional i fer el camí cap a la 
incorporació social i comunitària. 

L’enfocament Housing First requereix un programa de 
prestació de diversos serveis i activitats que pot estar 

els principis que hi ha al darrere reclamen que el disseny 
del programa sigui global, que tingui en compte tot el 
ventall de serveis de suport i equips que portaran a terme 
la intervenció. En alguns projectes s’han diferenciat dos 
equips, un que assumeix tota la intervenció en relació 
amb l’habitatge i un altre que es fa càrrec del suport i 
acompanyament psicosocial. En altres projectes el mateix 
equip ha assumit els dos tipus d’intervenció. 

L’organització en equips separats i coordinats s’explica 
perquè tant la intervenció habitacional com social són 
complexes i requereixen una certa especialització.

Pel que fa a la intervenció psicosocial, els equips han de 
poder donar resposta a les necessitats de les persones 
que s’incorporen al programa, que deriven de les 
característiques com l’edat, el sexe, temes etnoculturals o 
dels problemes físics, mentals o socials que viuen. 

En alguns projectes s’ofereixen dues modalitats de 
tractament: una dirigida a persones amb problemes 

de salut mental o addiccions més lleus amb necessitats 
variables i l’altra dirigida a les persones amb problemes 
de salut mental i/o adiccions més greus, amb necessitats 
més elevades. Pels primers, s’ofereix una atenció basada 
en el model de Intensive Case Management (ICT, o gestió 
intensiva de casos —GC) . Pels segons l’atenció es basa 
en el model de Assertive Community Treatment (ACT 
o tractament assertiu comunitari —TAC). La principal 
diferència entre els dos models consisteix en el fet que 
la gestió dels casos es fonamenta en un professional de 
referència (el gestor) que pilota la intervenció i requereix 
altres professionals o serveis quan són necessaris, mentre 
que el tractament assertiu comunitari es basa en un equip 
pluridisciplinari capaç d’oferir per ell mateix i conjuntament 
totes o la majoria de les intervencions necessàries.

L’equip de tractament assertiu comunitari (TAC) és un equip 
multidisciplinari integrat que aborda trastorns mentals greus 
(esquizofrènia, trastorns bipolars, depressió i trastorns de 
personalitat severs) i per aquesta raó les pràctiques no poden 
ser estàndards i uniformitzades. Els professionals estan 
constantment fent l’avaluació dels riscos i l’atenció de les 
necessitats sovint complexes. La ràtio de persones usuàries 
per professionals és menor que per als altres equips (entre 

l’equip, més que amb un professional en particular. Tots els 
professionals que integren l’equip acorden les intervencions 
a fer amb les persones ateses i se les distribueixen. Per tal 

a referent d’un miniequip» o com a especialistes en les 
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L’equip de gestió de cas o gestió de cas intensiu (GC o GCI) 

l’equip TAC, per exemple: treball social, infermeria, agent de 
relacions humanes, criminòleg i agent per facilitar l’adaptació 
al treball. Aquest equip utilitza l’enfocament de gestió de 
casos, que consisteix en una atenció individualitzada, en què 
cada professional és referent d’un nombre de participants. 

professional. La intensitat de la intervenció anirà variant en el 
temps a mesura que la persona vagi trobant la seva estabilitat 
a l’habitatge i vagi millorant diferents facetes de la seva vida 

Chez Soi del Canadà es va poder constatar que, per a un bon 
nombre de participants, els tres primers mesos van ser els 
més difícils i el suport més intens en aquesta primera etapa 
va ser fonamental per facilitar la seva progressiva millora i 

peer worker)

Una de les novetats de l’enfocament Housing First és 
peer worker, que podem 

traduir com a agent-igual». Són persones que tenen una 
similitud amb els participants del projecte, perquè han 
viscut la situació d’estar sense llar, perquè tenen alguna 
malaltia mental i/o han estat consumidors de drogues. 
La intervenció basada en aquests agents parteix del 
reconeixement d’una proximitat i experiència que han 
adquirit en les seves trajectòries de millora i recuperació, 
que són complementaris als coneixements teòrics, tècnics i 

Els agents-iguals tenen unes competències pràctiques, 
unes forces i capacitats que han desenvolupat per viure 
i aconseguir una autonomia amb la seva malaltia mental 
i/o addicions. Aquests nous operadors s’incorporen als 

Tractament Assertiu Comunitari (Assertive Community Treatment) Gestió (intensiva) de cas ( Intensive Case Management)

  des d’un enfocament de recuperació

Reunions clíniques regulars de l’equip   El gestor del cas negocia l’accés als serveis regulars segons les necessitats  
  i opcions que fa la persona
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governança del projecte. La incorporació d’aquests agents 

tenen. Malgrat això, en una part dels projectes es reconeix 
que han necessitat un temps d’encaix en els equips i una 
certa negociació del seu rol. Per això, és important que 
siguin un col·lectiu. El seu rol és el de posar el punt de vista 
de les persones en l’anàlisi i abordatge de les diferents 
situacions per part dels professionals. Acollir i parlar amb 
els participants per tal de defensar els seus drets i activar la 
seva participació individual i col·lectiva, en relació amb els 
serveis i recursos de la comunitat. 

3. Els resultats

El Housing First ha estat implantat en diferents ciutats 
i països tals com els Estats Unitats, el Canadà, Europa i 

malalties mentals i addiccions greus, però també ha estat 
utilitzat per donar resposta a altres sectors de la població 
en situació o risc de sensellarisme. 

Els projectes que han realitzat un estudi en profunditat 
de l’impacte, comparant un grup atès mitjançant Housing 
First i un altre que utilitzava els serveis habituals, han 

han demostrat sistemàticament que aquest model millora 
la situació de la població atesa. L’atenció Housing First 
redueix la seva estada al carrer, els ingressos hospitalaris, 
els problemes amb la policia i la justícia, afavoreix 
l’ocupació estable en un habitatge i permet que la 
persona pugui escollir un lloc per viure millor que el que 
s’aconsegueix amb els serveis habituals, per exemple, 
els programes que ofereixen un habitatge supervisat. Els 
estudis mostren que el model ha contribuït a millorar la 

qualitat de vida de les persones i la seva salut, a reduir 
el consum de drogues i a millorar la inserció social. Un 
dels arguments per posar en marxa el Housing First és 
que suposa una reducció de costos a la comunitat dels 

Les avaluacions mostren que, efectivament, les persones 
ateses per programes de Housing First han reduït l’ús de 
serveis de cost elevat com els d’hospitalització psiquiàtrica, 
els albergs i els derivats del sistema policial i penal. L’estalvi 
en aquests serveis és molt important. Tanmateix, cal 
analitzar l’argument amb força precaució. En primer lloc 
l’estalvi és molt desigual en funció de les característiques 
de cada persona. Els estudis mostren grans diferències 
entre els costos» generats per les persones amb necessitats 
elevades i els que generen les persones amb necessitats 
moderades. En segon lloc, els processos d’atenció poden 
reduir l’ús (probablement innecessari o inadequat) de 
determinats serveis i augmentar l’ús d’altres que són 
necessaris. En especial és així en els serveis de Housing 
First per a persones amb necessitats moderades, que reben 
serveis de suport que fan derivacions per les atencions que 
no presten directament. En tercer lloc, el període de temps 
analitzat ens diu poc dels costos a llarg termini, que poden 
ser diferents dels que s’observen a curt termini.

En relació amb els costos, cal tenir en compte a més a 
més que una part de l’estalvi  no es recupera directament 

albergs pot alliberar recursos per atendre altres persones, 
però difícilment suposarà una reducció neta de despesa. 
Una part dels costos estalviats els paguen altres pagadors 
diferents de qui es carrega els costos del programa de 



Barcelona Societat Tribuna

Housing First. Una part de les despeses d’atenció anteriors 
eren cobertes per fonts com donacions privades o 
aportacions de les entitats prestadores de serveis. Una altra 
part dels costos en realitat no existeixen» quan la persona 
no és atesa, o no ho és per un servei formal: una persona 
que passa la nit al carrer o a casa d’uns amics no costa, o 
almenys no resulta ser una despesa per als serveis públics. 

que les despeses d’una administració suposin un estalvi» 
per a una altra i no per a la que es carrega la despesa.

Aquests resultats mostren que l’aposta per l’accés a un 
habitatge com a dret dóna resultats positius, especialment 
per a persones que feia molt de temps que eren al carrer 
amb problemes greus, però els resultats dels diferents 

First és la solució al fenomen del sensellarisme de forma 
global. Les causes del sensellarisme són de tipus estructural 
i requereixen una resposta sistèmica i a diversos nivells. 
Aquest enfocament és una oportunitat per reduir el nombre 
de persones en situació crònica al carrer, però els factors 
estructurals, com la precarització del mercat de treball, la 
falta d’unes polítiques públiques que facilitin algun tipus 
de renda a la població més vulnerable o la falta d’habitatge 
de lloguer social abordable, entre d’altres, aboquen noves 
persones al carrer. 

L’atenció a la diversitat de situacions que viuen les persones 
sense llar requereix un abordatge que combini diferents 
models, com el Rapid Re-housing en el cas de persones que 
fa poc que han arribat al carrer, i amb el Housing First, que 
es pot aplicar amb diferents intensitats de suport segons les 
necessitats de les persones. 

 

el Housing First

El Housing First és un model que genera moltes 
expectatives. A les persones perquè no s’acaben de creure 
que sigui possible l’accés a un habitatge sense prerequisits 
ni preparació prèvia. Als responsables polítics i tècnics 
perquè els resultats dels projectes que han estat avaluats 

les organitzacions i els professionals perquè suposa una 
oportunitat d’explorar altres formes d’organització i 
d’intervenció des d’una mirada de creure en la persona» 
en situació de forta exclusió social. És un model que 
acostuma a ser clar des del discurs, però que representa 
un repte a l’hora de ser posat en pràctica. Aquest repte 

model és extensa, però hi ha molt poca informació sobre la 
intervenció i la pràctica associada al model.

A. Reptes de la implantació i organització

Posar en marxa un projecte inspirat en el model Housing 
First no vol dir necessàriament aplicar el mateix tipus de 
programa que es va dur a terme per part dels organismes 
pioners en la seva implantació, primer Pathways to Housing 
a Nova York i més tard Street to Homes a Toronto. Els 
projectes s’inspiren en altres que ja s’han implementat, 

La complexitat del projecte i la implicació de diferents 
organitzacions públiques i privades o vinculades al 
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tercer sector fan necessà

i operativitza la implantació del model. Aquesta 
estructura requerirà readaptacions i reajustaments com 
a conseqüència dels elements que van apareixent i no 
s’havien previst, perquè hi ha etapes que són especialment 
complicades i també per les tensions i crítiques que pot 
suscitar el projecte. 

consells o grups de treball. 

dels comitès i/o consells, la seva organització i funcions, 
els actors que els integren i la periodicitat de les sessions 
de treball. El comitè que s’encarrega de la direcció 
estratègica i operativa del projecte
operativa s’encarrega de funcionament del projecte i de la 
relació amb els equips i arriba a solucions consensuades 
davant situacions o problemes que es van produint, com 
l’impagament dels habitatges, l’entrada dels participants a 
l’habitatge, l’impacte del ritme d’entrada dels participants 
en els equips, el rol dels equips, etc. La implantació 
del projecte provoca reaccions en els organismes dels 
àmbits d’atenció al sensellarisme, la salut mental i les 
toxicomanies, així com de l’habitatge. El comitè integrat 
pels organismes d’aquests àmbits pot actuar com una 
via de comunicació i transmissió entre els organismes 
i el projecte. Permet situar el projecte en un context 
més ampli, contribuint a instaurar una visió de conjunt 
dels serveis orientats a la població sense llar en relació 
amb els diferents àmbits i valorar també l’interès de la 
comunitat respecte al projecte. Es pot afavorir una actitud 

de col·laboració i valoració dels organismes de l’àmbit que 
no estan directament implicats en el projecte que d’una 
banda poden veure el projecte com una oportunitat, però 
alhora es plantegen interrogants respecte a l’impacte 

peer 

workers) està integrat per persones que han viscut la 
situació d’estar sense llar i han utilitzat els serveis. El seu 
rol és el de representar el punt de vista de les persones, 
acollir les persones participants en el projecte, implicar-
se activament i mobilitzar els participants en el projecte, 
activar una participació col·lectiva i ciutadana així com 
defensar els drets o sostenir la participació individual. 

Els membres d’aquest comitè participen també en els altres 
comitès o consells.

L’opció pel Housing First des de la política pública ha d’anar 
acompanyada de la presentació de resultats en termes 
econòmics, però sobretot en termes humans i de política 
social, que pot contribuir a millorar la vida d’un sector de 
població per a la qual semblava que ja no hi havia un recurs 
possible. La implantació exigeix els recursos disponibles, 
una readaptació i un reposicionament dels àmbits d’atenció 
a aquest grup de població, de l’administració pública, dels 
serveis, de la comunitat, dels professionals i de les persones 
que participen en el projecte. 

El fenomen del sensellarisme requereix un abordatge 
sistèmic i el Housing First és un enfocament més amb uns 

diferents, en contextos molt variats, que han donat lloc a 
models diversos. Els resultats són esperançadors, aporten 
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un canvi d’enfocament centrat en el reconeixement de drets 
de la persona en situació de fortes exclusions entre elles la 
residencial, aporten moltes pistes d’acció que poden millorar 
substancialment els serveis i la intervenció, però ara com 
ara, i d’acord amb els resultats i la literatura, és arriscat 
presentar aquest model com la solució al sensellarisme. 

B. Reptes del disseny de la intervenció

El Housing First reclama una intervenció amb components 

pràctica el model en el nostre context. En aquest apartat 

desenvolupar. 

En primer lloc, no tenim referents d’aquesta pràctica 
aplicats amb anterioritat en el nostre context. Aquest fet 
suposa que els projectes que es posin en marxa sota el 
model Housing First tindran un caràcter experimental i per 
això haurien d’anar acompanyats d’un programa de recerca, 
tal com s’ha fet en altres ciutats, per disposar de dades que 
facin possible avaluar l’aplicació concreta del model en 
el nostre context. És especialment recomanable si es vol 
estendre el model i/o replantejar el sistema d’intervenció al 
sensellarisme de manera global. 

En segon lloc, també la intervenció centrada en el subjecte 
a qui es reconeixen drets requereix un sistema que s’adapti 
a la persona i no al revés, com acostuma a passar amb altres 
models d’intervenció. Aquest model suposa repensar tot el 
sistema des dels diferents àmbits, dispositius i professionals 
que hi intervenen. A l’hora de repensar el model es fa del 
tot necessari tenir en compte la mirada de les persones que 
coneixen els serveis i el circuits d’atenció. Comporta un 

canvi de cultura en les organitzacions i en els professionals 

la ciutadania social i dels drets socials en cada context 
condiciona el sentit particular de les pràctiques. En el cas de 
l’Estat espanyol, els drets socials dels ciutadans davant la 
falta d’ingressos o la necessitat de suport social són limitats 
i fragmentats (Laparra Navarro & Aguilar Hendrickson 

L’atenció social directa segueix estant en part marcada per 

segons la qual la persona sense mitjans de subsistència 
no té drets, en un sentit fort de l’expressió. Les persones 

pública té el deure moral d’atendre-les, però des d’una 
posició d’inferioritat de la persona necessitada i de 

Es tracta més d’una relació basada en el principi d’ajuda 
humanitària, que en un dret de ciutadania. Malgrat que 
s’ha anat reduint el caràcter moralista i paternalista de les 

d’una relació plena de drets, ha mantingut en part aquesta 
concepció tutelar. El Housing First suposa passar d’aquesta 
concepció tutelar encara molt present en les organitzacions 
i en les pràctiques d’intervenció a una concepció de drets 

adaptar-se a un model d’intervenció d’Escala d’atenció 
en què l’habitatge no és un dret subjectiu i per tant, 
difícilment esperen o encara menys reclamaran aquest dret.

Per superar aquestes resistències i/o obstacles que poden 
aparèixer s’han d’activar mecanismes que permetin 
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professionals han de poder compartir i integrar els valors 
i els principis del model no només des del discurs, sinó 
sobretot des de la intervenció. La formació prèvia amb el 
treball de casos pràctics pot afavorir aquesta comprensió. 
Els espais tant d’intervisió com els de supervisió poden 
permetre l’anàlisi de casos tant des d’una perspectiva clínica 

els interrogants i els dubtes al voltant de la pràctica. Els 
professionals es trobaran davant de situacions que han de 
poder aprendre a analitzar de forma diferent de com ho 

desconstruir algunes de les nocions i mecanismes apresos de 
les formes d’intervenció anteriors. El rol del coordinador/a 
dels equips esdevé central per poder abordar les situacions 
difícils o crítiques de forma quotidiana. El treball en 
equip, esdevé una altra peça clau de l’enfocament centrat 
en el subjecte. Reunir professionals de diferents camps 
disciplinaris en un mateix equip és un repte en si mateix, 
quan vénen d’àmbits i cultures organitzatives i professionals 
diferents ho és encara més. Els professionals han de prendre 
decisions en equip des de lògiques de reconeixement de 
sabers més horitzontals, reduint la jerarquia de poders i 
sabers professionals. És una pràctica relacional que té un 

proposa la possibilitat de crear una comunitat de pràctica 
entre els professionals per poder compartir les eines, els 
aprenentatges i coneixements que es van adquirint des de 
la pràctica. Quan la pràctica té un caràcter experimental 
com en aquest cas, la pròpia intervenció pot ser un espai de 

Aquest tipus de pràctica qüestiona i interpel·la els 
professionals que es troben confrontats a una sobreinversió 

o dedicació molt més pròxima a la persona i han de 
qüestionar la seva posició i el seu poder, especialment quan 
es troben davant de situacions que els desconcerten perquè 
han de respondre d’una manera diferent a la que estaven 
habituats a fer. Requereix professionals molt compromesos, 
que tinguin incorporats els valors que han de defensar i 
que estiguin motivats per explorar i coproduir una pràctica 
que és incerta, que parteix de les forces de la persona, que 

humilitat. Els professionals han de poder acceptar els límits 
de la relació i han de poder recórrer a algú, en aquest cas 

també a cuidar la salut mental i el benestar de l’equip. 

C. Reptes d’una política articulada d’habitatge i suport social

El desenvolupament d’iniciatives i projectes amb orientació 
Housing-led (Housing First i d’altres) posa damunt la taula 
algunes qüestions més generals relatives a les polítiques 
de resposta a l’exclusió residencial i a les relacions entre 
política d’habitatge, política de serveis socials i de salut. En 
aquest darrer apartat intentarem formular alguns d’aquests 
reptes i algunes possibles vies de desenvolupament.

Un primer problema és quina amplitud poden tenir les 
polítiques Housing-led. Focalitzar-les en grups molt petits 
de població permet obtenir, d’acord amb l’experiència 
coneguda, resultats molt positius pels casos atesos. En 
canvi, s’enfronten a dos riscos importants: en primer lloc, 
tenir efectes limitats sobre el conjunt del problema del 
sensellarisme i de l’exclusió residencial i en segon lloc, 
i en contextos en què l’accés a l’habitatge és difícil per 
sectors amplis de la població, poden despertar percepcions 
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de greuge comparatiu que poden erosionar la legitimitat 
d’aquestes polítiques. Un sobreesforç d’atenció a les 

(normalment molt menys intensa) per a les seves 
necessitats.

dels mercats de l’habitatge juga un paper important. Els 
projectes Housing-led semblen tenir bones perspectives 
com a enfocament ampli de la lluita contra l’exclusió 

d’habitatge de lloguer i un 25 per cent de lloguer públic) i 
es troba amb greus limitacions en ciutats com Budapest, 
Londres i Estocolm, amb mercats d’habitatge molt més 
difícils.

Una segona qüestió important és la de l’articulació de les 
polítiques d’habitatge amb les polítiques d’atenció social i 
de garantia de renda. En general els projectes de Housing 
First s’han desenvolupat des del camp dels serveis socials. 
La seva continuïtat més enllà de la durada limitada habitual 

en els projectes depèn en bona mesura de la disponibilitat 
d’una garantia d’ingressos (renda mínima, prestacions 
per lloguer) i/o d’accés garantit» a l’habitatge (habitatge 
públic). 

Més enllà de la continuïtat dels projectes, s’obre una 
oportunitat per pensar més a fons la relació entre serveis 
socials i l’habitatge protegit. Hi ha un ventall més 
ampli de situacions en les quals les persones necessiten 
simultàniament suports personals, socials o sanitaris 
(sovint combinats) i un allotjament (en ocasions adaptat). 
Els projectes de Housing First en són un exemple, però 
també ho és el reallotjament per desnonament (habitatge 
d’emergència) o en casos de violència domestica de gènere, 
l’allotjament amb suport de persones amb dependència 

passant pels habitatges amb serveis) i els pisos tutelats de 
diversos tipus. En aquest tipus d’intervencions, falta un 

a l’habitatge i de serveis socials i sanitaris. Potser els 
projectes de Housing First que s’inicien a Barcelona poden 
ser una ocasió per abordar la qüestió.
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