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o Metodologia de l’informe

o Dades qualitatives: entrevistes amb 
persones que pateixen l’exclusió 
residencial i que compten amb 
l’acompanyament de Càritas

o Dades quantitatives: Enquesta sobre 
integració i necessitats socials (2018) de 
la Fundació Foessa. 

Informe La llar és la clau



o Enquesta estatal amb una mostra de 
29.953 persones (11.655 llars) i un marge 
d’error inferior a l’1%.

o Al nivell de Catalunya la mostra és de 
4.883 persones (1.901 llars).

o Per a la Diòcesi de Barcelona la mostra 
és de 1.694 persones (685 llars).

o Els resultats es publicaran íntegrament 
la segona meitat del 2019.

Enquesta sobre Integració i 
Necessitats Socials 2018 de la 
Fundació Foessa:



Context
Consolidació de la desigualtat i 
augment de l’exclusió social severa

Informe Análisis y perspectivas de la
Fundació FOESSA:

Augment del 40% de les persones
en exclusió social severa a tot
l’Estat.

Canvi de la renda neta anual entre el 2007 i el 2016

Enquesta de Condicions de Vida



o El 50,5% de les persones en situació 
d’exclusió social de la Diòcesi de 
Barcelona està afectada 
simultàniament per l’exclusió en 
l’ocupació (precarietat laboral) i en 
l’habitatge (exclusió residencial)

Context 
El nostre model socioeconòmic 
dificulta la sortida de la situació 
d’exclusió



Les formes de l’exclusió residencial



Les dimensions de l’exclusió residencial



o Una llar és el lloc que et dona 
seguretat, estabilitat, on construir la 
identitat, espai de relació i de 
desenvolupament del projecte 
familiar. Es un lloc on poder 
descansar, on mirar la vida i 
planificar-la, on somiar... a través de 
la llar ens podem arrelar a l’entorn

El dret a l’habitatge és dret a la llar



o Acompanyament integral de la persona

o 25 pisos compartits amb suport socioeducatiu

o 6 centres d’acollida diürns amb menjador

o 2 centres residencials (1 per homes i 1 per dones) per 
persones en situació de règim penitenciari

o 348 pisos unifamiliars (F. Foment de l’Habitatge Social)

o 1 servei de mediació en habitatge

o 1 servei d’acompanyament en drets

o Més de 1.800 llars (amb prop de 3.000 persones) 
ateses al nostre programa de Sense llar i Habitatge el 
2018

o 1.351 places als pisos unifamiliars, pisos compartits i 
centres residencials

Què fem des de Càritas Diocesana 
de Barcelona?



www.habitatge.barcelona


