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Definició de la XAPSLL 

La Xarxa d'atenció a persones sense llar, es va constituir el novembre del 2005, amb la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la 
ciutat per tal de que, amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i/o organitzacions, s’acompanyi a les persones sense llar 
en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal, incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos 
existents. 

Així mateix, contribuir a millorar la capacitat de resposta dels serveis garantits i reforçant les capacitats globals de la ciutat per atendre 
les situacions més diverses i més complexes, tot establint i ampliant el treball conjunt i la col·laboració entre el sector públic i les entitats 
socials. 

Objectius generals i transversals 

OBJECTIUS GENERALS 
 

OBJECTIUS TRANSVERSALS 2015 
 

Compartir coneixement, experiències i informació; 
tot estimulant la reflexió, l’anàlisi i el diàleg. 

Actuar de manera conjunta i coordinada a través 
de projectes concrets. 

Donar impuls a la innovació. 

Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania. 

 

1. Sensibilització i denuncia  
 

2. Anàlisi continu de la realitat 
 

3. Millora dels recursos i serveis.  
 

4. Ajudar a definir el model Barcelona d’atenció a Persones sense llar. 
 

5. Compartir la informació dels serveis, recursos així com de les necessitats de 
les persones ateses i de les respostes que es donen des de les entitats. 
 

6. Contribuir a la formació de les persones que treballen en l’atenció a les 
persones sense llar. 
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Objectius específics dels grups de treball 
 

Comissió Permanent 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Seguiment dels acords presos, dels projectes i 
grups de la xarxa 

Preparació de les reunions de xarxa 

Respondre  a demandes que arriben a la xarxa i 
que no poden esperar a les reunions ordinàries 

Preparar els actes de la campanya de les 
persones sense llar de la qual som membres 
adherits. Organitzar la flashmob. 

Donar coherència a totes les accions perquè 
s’emmarquin en el 2015 “Imagina un 2015 
sense ningú al carrer” 

Recollir la informació que les diferents entitats 
volen adreçar a tota la xarxa per enviar-la de 
manera unificada i periòdica. 

Realitzar el seguiment a tots els grups i projectes existents de la Xarxa. 

Elaborar les ordres del dia de les reunions de xarxa i realitzar les convocatòries. 

Respondre a demandes que arriben a la xarxa i que no poden esperar a les reunions 
ordinàries. 

Elaborar objectius transversals per tots els grups 

Tancament de la campanya “Imagina un 2015 sense ningú al carrer”. 

Impulsar nous projectes, com el Grup de Comunicació i el projecte Housing First. 

Respon a tots els objectius transversals  
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Grup de Diagnosi i Catàleg 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Recollida i anàlisi de dades dels equipaments 
residencials de la xarxa.  

Diagnosi i anàlisi quantitativa i qualitativa de 
l’evolució de les persones sense llar a la ciutat 
de Barcelona. 

Anàlisi de possibles indicadors i factors de 
comprensió de la situació de les persones sense 
llar a la ciutat de Barcelona. 

 

Actualitzar catàleg i elaboració d’un mapa de recursos de la ciutat de Barcelona, per tal de 
compartir-lo entre totes les entitats de la XAPSLL. 

Programar i fer el seguiment de l’informe  Diagnosi 2008-2015. 

Els objectius responen als objectius transversals 1 i 2 
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Grup de Dona 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Definició de protocols d’intervenció amb dones 
amb càrregues familiars. 

Seguir amb intervencions de professionals experts com Sara. 
Presentar en el proper plenari  els  escrits per Ensenyament i Sanitat demanant un 
protocol  d’actuació per protegir les dones víctimes de violència. 
Creació d’un grup de dones, de diferents entitats del grup,   hi ha un nombre important de 
dones per fer-ho,  s’ha valorat com un bon instrument per potenciar xarxes socials i 
potenciar autoajuda. 
Aprofundir en les fortaleses i debilitats del treball  per millorar les actuacions i metodologies. 
Elaborar un reglament de funcionament  establint una coordinació del grup rotativa entre 
totes les entitats. 

Els objectius responen als objectius transversals 3, 4 i 5 
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Grup situació persones immigrants sense llar en situació irregular 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Anàlisi i reflexió entorn la situació de les 
persones immigrants que no tenen 
documentació. 

Difusió dels recursos i dels serveis d’atenció a 
les persones immigrants que no tenen 
documentació a la ciutat de Barcelona a les 
entitats de la XAPSLL. 

 

Analitzar la situació de les persones sense llar en situació administrativa irregular vers l'accés 
als recursos.  
 
Programar una jornada tècnica per a difondre la informació sobre els recursos i serveis a la 
XAPSLL.  
 
Respon a l’objectiu transversal 2, 4 i 6 
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Grup de Comunicació i Sensibilització 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Pensar i proposar eines de difusió de les 
activitats de la XAPSLL. 

Buscar recursos per a la millora de la 
comunicació.  

Definir els públics destinataris de la 
comunicació de la XAPSLL. 

 

Elaborar una Estratègia de Comunicació de la XAPSLL. 
 
Millorar les eines i les estratègies per a la visibilització i dignificació de les persones sense 
llar. 
 
 
Respon a l’objectiu transversal 1  
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Grup de Housing First 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Agrupar les entitats que treballen en projectes 
de Housing First o bé que tenen allotjaments 
per a persones sense llar.  

Anàlisi i reflexió entorn del Housing First a 
través de l’experiència de les entitats i dels 
referents internacionals.  

 

Fer seguiment del projecte Housing First de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Contribuir a definir el model de Housing First de Barcelona. 
 
 
 
Respon a l’objectiu transversal 4, 5 i 6 
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Grup de millora dels serveis d’higiene 
 

DESCRIPCIÓ OPERATIVA  OBJECTIUS ESPECÍFICS 
Analitzar el mapa de recursos de serveis 
d’higiene a la ciutat i proposar millores.  

 

Analitzar la demanda i els hàbits dels usuaris dels serveis d’higiene de la ciutat.  
 
Proposar millores en l’oferta de serveis d’higiene de la ciutat, públics i privats.  
 
 
Respon a l’objectiu transversal 4, 5 i 6 
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