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El sensellarisme és una problemàtica cada cop més present entre les preocupacions 

de la ciutadania. L’increment del nombre de persones que dormen als carrers de 

Barcelona ha fet que les persones sense llar i sense sostre estiguin al focus mediàtic i 

als debats polítics cada cop amb més freqüència. 

Explicar perquè hi ha persones que es queden sense llar i perquè hi ha qui acaba 

dormint al carrer comporta fer un repàs d’un seguit de fallides dels diferents 

sistemes de protecció social que haurien de proporcionar una xarxa de suport que 

no permetés que aquestes situacions arribessin a donar-se. Des de 2008, el nombre 

de persones que dormen al carrer ha passat de les 658 detectades en el primer 

recompte ciutadà a les 1.086 comptabilitzades pel SASSEP el desembre de 2022.

En paral·lel, els recursos que l’Ajuntament de Barcelona dedica a l’atenció i 

l’acompanyament de les persones sense llar no han parat de créixer. Sovint, el drama 

de les situacions individuals i la intensitat en que els problemes estructurals generen 

pobresa i exclusió ha invisibilitzat la feina que es fa a la ciutat per millorar la vida de 

moltes persones ateses i acompanyades pels serveis municipals. 

Davant dels reptes que plantegen el mercat de l’habitatge, la precarietat laboral, la 

falta d’oportunitats i les exclusions que viuen les persones migrants i les llacunes 

dels sistemes de garantia de rendes, l’Ajuntament de Barcelona referma el 

compromís de millora dels serveis, d’atendre més i millor a les persones que s’han 

quedat sense llar, d’impulsar mecanismes de coordinació amb altres administracions 

i d’atendre a persones que veuen els seus drets vulnerats a diari a la ciutat. 



OBJECTIUS DE LES JORNADES

Generar debat i coneixement compartit sobre les polítiques per combatre el 
sensellarisme a Barcelona

• Presentar la situació del sensellarisme a Barcelona en base a les dades 
generades pels serveis municipals.

• Presentar els principals estudis sobre la problemàtica del sensellarisme
realitzats a Barcelona i Àrea Metropolitana. 

• Fixar els reptes compartits per actors públics i privats per fer front al 
sensellarisme en els propers anys. 

• Situar les potencialitats i límits de les polítiques des de l'àmbit local

Visibilitzar i posar en valor el treball i l’evolució de l’atenció municipal a les persones 
sense llar a la ciutat de Barcelona

• Compartir i donar a conèixer el model d'actuació de la ciutat de Barcelona en 
l'àmbit del sensellarisme i l’evolució del Programa Municipal d’Atenció a les 
Persones Sense Llar de Barcelona des de la seva creació (2005) fins l’actualitat.

• Presentar l’experiència de Barcelona en el desplegament de polítiques “Housing
First”.

• Compartir i donar a conèixer el treball d'acció social a l'espai públic per part dels 
equips especialitzats. 

• Reconèixer la tasca dels equips professionals

• Posar en valor la innovació social i els espais de coproducció amb el teixit social

Durant els dos dies de les Jornades a la mateixa seu de l’ONCE es podran visitar 
exposicions entorn al sensellarisme femení i a l’evolució de la intervenció en sense
llar a la ciutat de Barcelona



Rebuda i registre de les persones assistents

Benvinguda institucional 

• Laura Pérez Castaño, Quarta Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona

Bloc 1: Sensellarisme a la ciutat de Barcelona

El sensellarisme i el dret a l’habitatge a Europa. Impacte sobre l’exercici de Drets i 
perspectiva de futur

• Albert Sales (investigador de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de 
Barcelona) 

• M. José Aldanas (Responsable de l'àrea de Drets a FEANTSA i Coordinadora de la 
xarxa Housing Rights Watch)

MODERADORA: Claudia Frontino (periodista i fotògrafa especialitzada en l'àmbit social)

Pausa cafè

Bloc 2: El model de Barcelona en la lluita contra el sensellarisme

Avaluacions del programa “Primer la Llar” i aprenentatges de l’aplicació de la 
metodologia “Housing First”: 

• Avaluació d’efectivitat del programa ‘Primer la Llar’ per a persones sense llar 
(Avaluació d’impacte) - Jordi Sanz (Analista d’IVALUA)

• Avaluacions qualitatives: Projecte de Recerca Qualitativa. Els efectes del programa 
d’intervenció “primer la llar” en els participants de la ciutat de Barcelona i Recerca-
acció per acompanyar la transformació de la pràctica adaptada al model Housing First
- Marta Llobet (Professora a la UFR-Escola de Treball Social de la Universitat de 
Barcelona i investigadora del Grup de Recerca i Innovació en Treball Social - GRITS)

MODERADORA: Núria Menta (Directora d’Intervenció Social, IMSS)

El model d’acompanyament i atenció a les persones sense llar a Barcelona: 

• Carme Fortea (Directora de Serveis d’Atenció al Sensellarisme, IMSS) 

• Elena Sala (experta en sensellarisme femení) 

• Javi Prieto (representant de la Xarxa d‘Atenció a Persones Sense Llar, XAPSLL)

MODERADORA: Claudia Frontino

Dimarts, 31 de gener de 2023 

8.45 – 9.30

9.30 – 9.45

9.45 – 10.45

10.45 – 11.15

11.15 – 12.30

12.30 – 14.00



Transferència dels aprenentatges amb “Primer la Llar” 

• Conducció per part de Lourdes Herruz (tècnica municipal de la Direcció de 
Serveis d’Atenció al Sensellarisme), Maite  Mauricio (representant de la 
XAPSLL) i Francisco Matitos (participant en serveis per a persones sense llar)

Sensellarisme femení

• Conducció per part de Rebeca Abad (tècnica municipal de la Direcció de 
Serveis d’Atenció al Sensellarisme), Charo Sillero (experta en sensellarisme
femení), Fina Contreras (representant de la XAPSLL), Juana i Vanessa 
(participants en serveis per a persones sense llar)

Repensant el model en escala. Mirades d’empoderament

• Conducció per part de Susana Bonet (Cap del Departament de Serveis
Residencials Col·lectius, Direcció de Serveis d’Atenció al Sensellarisme), 
Itziar Ruiz (representant de la XAPSLL) i Iván Escobar (participant en serveis
per a persones sense llar)

Sensellarisme i comunitat

• Conducció per part d’Àstrid Gonzàlez i David Fisas (tècnics municipals de la 
Direcció de Serveis d’Atenció al Sensellarisme), Oriol Soler (periodista), 
Roger Fe (representant de la XAPSLL) i Mohamed Benchiguer i Youssef El 
Aboui (participants en serveis per a persones sense llar)

Sensellarisme i accés a drets. Intervencions complementàries

• Conducció per part de Marina Sánchez (Cap del Departament Serveis
d’Allotjaments Individuals, Direcció de Serveis d’Atenció al Sensellarisme), 
Raül Alcázar (representant de la XAPSLL ) i Djamila Bensabeur i Seidu
Alhassan (participants en serveis per a persones sense llar)

Dimarts, 31 de gener de 2023 

Tallers

Simultanis

15.30 – 17.00



Bloc 3: Acció social a l’espai públic

Espai públic: interdisciplinarietat i recerca 

• Marina Mañas (Cap del Departament de Serveis Socials d’Intervenció a l’Espai Públic, 
Direcció de Serveis d’Atenció al Sensellarisme)

• Lidia Pitarch (Caporala Oficina de Proximitat Guàrdia Urbana, Doctora en Seguretat
humana i Dret global UAB)

• Maria Círez (representant de la XAPSLL)

• Just Pérez (Coordinador Espai Públic i Veïnatge, Direcció Serveis a les Persones i 
Territori, Districte Ciutat Vella)

MODERADORA: Claudia Frontino

Pausa cafè

Els serveis municipals d’acció social a l’espai públic: reptes i aprenentatges

Presentació de SASSEP i SISFAM

• Rebeca Collantes (Tècnica municipal de la Direcció de Serveis d’Atenció al 
Sensellarisme)

• Dani Montaner (Director del Servei d'Atenció Social al Sensellarisme a l'Espai Públic, 
SASSEP)

• Noemí Palou (Directora del Servei d'Intervenció Social de Famílies amb Menors, 
SISFAM)

Presentació d’SDI i SGC

• David Fisas (Tècnic municipal de la Direcció de Serveis d’Atenció al Sensellarisme)

• Diana Ulldemolins (Directora del Servei de Detecció i Intervenció amb infants, 
adolescents i joves migrats sols, SDI)

• Àstrid Gonzàlez (Tècnica municipal de la Direcció de Serveis d’Atenció al 
Sensellarisme)

• Pau Arbós (Director del Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Públic, 
SGC)

MODERADORA: Claudia Frontino

Cloenda de les jornades | Sonia Fuertes, Comissionada d'Acció Social

Dimecres, 1 de febrer de 2023 

9.00 – 11.00

11.00 – 11.30

11.30 – 13.30

13.30 – 13.45
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