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1. PRESENTACIÓ DE LA XAPSLL 
 

La xarxa d’atenció a persones sense llar es va constituir el novembre de 2005 amb 
la finalitat d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat de Barcelona per tal 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. 

Actualment la xarxa està integrada per 31 entitats i organitzacions de la ciutat, i 
impulsada per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva. 
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2. ENTITATS DE LA XAPSLL 
 

ENTITATS QUE HAN FORMAT PART DE LA XAPSLL EL 2015: 
 

1. Parròquia Sant Miquel del Por 
“Projecte Sostre” 

2. Accem 
3. Adama 
4. Amics del moviment Quart Món 

Catalunya 
5. Arrels Fundació 
6. Associació Centre Acollida 

Assís 
7. Associació Dit i Fet 
8. Associació per la Recerca i 

l’Acció Social Vincle 
9. Associació Prohabitatge 
10. Associació Rauxa 
11. Associació Social Yaya Luisa 
12. Caliu – Espai d’acolliment 
13. Càritas Diocesana de Barcelona 
14. Centre Obert Heura 
15. Comunitat de Sant’Egidio 
16. Congregació Serves de la 

Passió - Llar Santa Isabel i 
Residència Mare Teresa 

17. Cooperativa Suara 
18. Creu Roja 
19. Engrunes 
20. Fundació Futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Fundació Iniciatives solidàries 
22. Fundació IRES 
23. Fundació Mambré 
24. Fundació Quatre Vents 
25. Fundació Salut i Comunitat 
26. Grup ATRA 
27. Lligam 
28. Obra Social Santa Lluïsa de 

Marillac. Companyia de les 
Filles de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül 

29. Progess 
30. Sant Joan de Déu, Serveis 

Socials  
31. Ajuntament de Barcelona 
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PETICIONS D’INCORPORACIÓ A LA XAPSLL: 
Durant l’any 2015 s’han rebut dues peticions d’incorporació per part d’entitats que 
atenen algunes persones sense llar, per part de les entitats Fundació ABD i 
Fundació Maria Raventós, que ja havien format part de la XAPSLL anteriorment. 

Un cop revisades les peticions, i atès que es tracta d’entitats que ja havien format 
part de la XAPSLL i que ho havien deixat per problemes interns de les mateixes 
entitats, la Plenària ha acceptat la seva reincorporació.  

PROPOSTES DE BAIXA DE LA XAPSLL 
S’ha proposat la baixa de la Fundació Futur, ja que no hi han assistit a reunions ni 
el 2014 ni el 2015.  

 

3. ORGANITZACIÓ DE LA XAPSLL 
 

REGLAMENT DE LA XAPSLL1 
Durant el 2015 la XAPSLL ha estat revisant el seu reglament de funcionament per 
tal d’adaptar-lo a les noves necessitats i situacions que es troba la xarxa. Els canvis 
en el reglament s’han acabat de fer el 2015, però s’han aprovat definitivament a la 
reunió plenària del 27 de gener del 2016.  

Els canvis més importants del reglament fan referència a: 

- La composició de la Comissió Permanent  i a la seva renovació. 
- La creació de la figura de portaveu, que es renovarà cada 2 anys. 
- La distinció entre comissions, que tenen caràcter permanent, i els grups de 

treball, que tenen caràcter puntual.  
- La figura de la Secretària tècnica. 
- La incorporació i la baixa d’entitats queda regulada de forma més clara. 

 

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
Tal com indica el reglament, la XAPSLL s’organitza en comissions de treball de 
caràcter permanent, en considerar que persegueixen objectius estructurals de la 
XAPSLL, i en grups de treball puntuals, que tenen la finalitat de treballar i oferir 
resultats sobre un aspecte concret de la situació de les persones sense llar. Les 
entitats hauran de dir al gener a quines comissions o grups de treball volen 
participar, que es renovaran cada any.  

Les comissions de treball són: 

 Comissió Permanent:  

Serà l’encarregada de prendre decisions de les peticions que arribin de fora de la 
Xarxa. Quan aquestes peticions sobrepassin l’encàrrec de la pròpia Comissió, 
aquesta convocarà una Reunió Plenària Extraordinària.  

                                         
1 Vegeu el Reglament de la XAPSLL a l’Annex de la Memòria 2015. 
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La composició de la Comissió Permanent serà d’un mínim de 6 representants 
d’entitats i un màxim de 8. Un d’ells, com a mínim, serà representant municipal. La 
renovació es farà anualment de, com a mínim 2 entitats i un màxim de 3 entitats. 
Els canvis es faran a proposta de la plenària. En la composició de la Comissió 
Permanent es tindrà en compte un equilibri entre les entitats que la configuren 
tenint en compte el seu perfil. 

La Comissió Permanent es reunirà amb periodicitat mensual, de forma itinerant a 
una de les entitats que en formen part.  

Les Funcions de la Comissió Permanent seran: 

 Preparació de les Reunions Plenàries. 
 Seguiment de les comissions i dels grups de treball.  
 Despatxar o madurar temes que arribin al conjunt de la XAPSLL. 
 Representar-la o cercar la entitat o persona més idònia per fer-ho. 
 Manteniment dels espais online compartits creats. 

Es recomana que els membres de les entitats que formin part de la Comissió 
Permanent, estiguin en alguna de les Comissions de Treball. 

 

 Comissió de Diagnosi/Recompte 

Aquesta comissió és l’encarregada de dur a terme els recomptes de persones sense 
llar i els serveis en el marc de la XAPSLL, així com aquelles diagnosis, informes i 
estudis que siguin necessaris per a conèixer la situació de les persones sense llar a 
la ciutat de Barcelona. 

Està formada per aquelles entitats que hi vulguin participar amb una continuïtat 
garantida d’almenys un any.  

La Comissió de Diagnosi/Recompte només prendrà decisions sobre les qüestions 
que li pertoquen directament. Informarà de la seva activitat a la  Comissió 
Permanent, plantejant-hi els dubtes que puguin sorgir i que per la seva naturalesa 
depassin la capacitat de decisió de la Comissió de Diagnosi.  

 

 Comissió de Comunicació 

La Comissió de Comunicació és l’encarregada de vetllar per garantir una bona 
comunicació de la XAPSLL, tant interna com externa. Està formada per aquelles 
entitats que hi vulguin participar amb una continuïtat garantida d’almenys un any. 
La Comissió de Comunicació només prendrà decisions sobre les qüestions que li 
pertoquen directament. Informarà de la seva activitat a la Comissió Permanent, 
plantejant-hi les propostes d’actuació que vagi desenvolupant.  

 

El grups de treball: 

D’altra banda, els grups de treball tenen una durada limitada, segons la previsió 
que es faci en el moment de la creació del grup, i estan destinats a abordar 
qüestions temàtiques concretes, segons les necessitats que detecti la XAPSLL. Els 
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grups es poden constituir a proposta de la Comissió Permanent o d’un grup 
d’entitats i han de ser aprovats en reunió plenària.  

Grups de treball de la XAPSLL durant el 2015: 

• Grup d’Immigració, que ha organitzat una jornada sobre la situació de les 
persones immigrants sense sostre indocumentades a la ciutat de Barcelona. 

• Grup de dona, que treballa sobre les necessitats específiques de les dones 
víctimes de violència i de les mares amb fills sense llar. 

• Grup de Serveis d’Higiene, que s’ha creat per a dur a terme una anàlisi de 
les millores que es poden fer als serveis d’higiene de la ciutat.  

• Grup de Housing First, que s’ha creat per tal de conèixer i difondre el model 
d’intervenció Housing First. 

 

Composició dels grups de treball de la XAPSLL durant el 2015: 

Grup de treball Entitats que en formen part 
Comissió Permanent Arrels Fundació 

Assís 
Càritas 
Progess 
Quatre Vents 
YaYa Luisa 
Ajuntament de Barcelona 

Comissió de Diagnosi i 
recompte 

Arrels 
Càritas 
Caliu 
Prohabitatge 
Quart Món 
Sant Joan de Déu 
Albert Sales (col·laborador) 
Ajuntament de Barcelona 

Comissió de Comunicació Arrels 
Assís 
Engrunes 
Mambré 
Sant Joan de Deú 
Suara 
Ajuntament de Barcelona 

Grup d’Immigració Progess 
Assís 
Suara 
Atra 
Iniciatives solidàries 
Obra Social Sta. Lluïsa de Marillac 
Ajuntament de Barcelona 

Grup de Dones Arrels Fundació 
Atra  
Bayt-al-thaqafa 
Dit i fet IRES  
IPSS 
Llar Santa Isabel 
Lligam 
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Progess  
Quatre Vents 
Yaya Luisa 
St. Joan de Déu 
Ajuntament de Barcelona 

Grup Housing First Adama 
Arrels 
Càritas 
Dit i fet 
Mambré 
Salut i comunitat 
Sant Joan de Déu 
Suara 
Ajuntament de Barcelona 

Grup de Serveis d’Higiene Arrels 
Assís 
Centre Heura 
E.I. Nou Barris 
E.I. Zona Franca 
E.I. Poble Sec 
E.I. Meridiana 
E.I. Horta 
Yaya Luisa 
Ajuntament de Barcelona 

4. OBJECTIUS DE LA XAPSLL PER AL 2015 
 

Els objectius generals de la XAPSLL per al 2015 han estat: 

• 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. 

Pel que fa als objectius generals, es pot considerar que s’han acomplert. La xarxa 
ha actuat com a marc en el qual compartir coneixement, experiències i informació. 
L’any 2015 d’una manera específica a través de la III Jornada tècnica, dedicada 
conèixer recursos i estratègies per abordar la situació de les persones immigrades 
sense llar i en situació administrativa irregular.  

Pel que fa a la coordinació d’actuacions conjuntes, les sessions plenàries i els grups 
de treball han servit per compartir anàlisi i estratègies. En aquest sentit, s’ha 
impulsat la Diagnosi 2008-2015 sobre la situació del sensellarisme a la ciutat de 
Barcelona, que va ser presentada al públic el mes de desembre. Aquest informe 
també respon a l’objectiu de crear innovació, en la mesura que aporta la 
combinació de metodologies quantitatives i qualitatives en l’anàlisi del 
sensellarisme. També ha servit per reflexionar sobre les tècniques de recollida de 
dades que pot desenvolupar la XAPSLL en el futur, que es treballaran més a fons 
durant el 2016.  
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Amb la creació de la Comissió de Comunicació i Sensibilització es dóna compliment 
a l’objectiu de sensibilitzar el teixit social i la ciutadania que s’havia marcat la 
XAPSLL el 2015. Cal remarcar que durant el 2015, la XAPSLL ha guanyat visibilitat i 
impacte comunicatiu tant a través del Flashmob (activitat que organitza Càritas 
amb el recolzament de la XAPSLL), com a través de la presentació de la Diagnosi 
2008-2015.  

L’any 2015, els objectius específics transversals de la XAPSLL eren els 
següents:  

1. Sensibilització i denúncia. 
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. 

Es pot considerar que els objectius específics transversals estan acomplerts, a 
través del treball a les reunions dels grups, dels projectes i accions dutes a terme 
durant l’any 2015, tal com s’indica a la taula següent: 

Objectiu Accions implicades 
Sensibilització i denúncia 
 

Flashmob 
Presentació de la Diagnosi 2015 
Elaboració d’un manual de bones pràctiques 
comunicatives per a periodistes i polítics 

Anàlisi continu de la realitat Diagnosi 2008-2015 sobre el sensellarisme a 
Barcelona.  
Recompte del 12 de març de 2015.  

Millora dels recursos i serveis Creació del grup de treball sobre els Serveis 
d’Higiene i realització d’una enquesta sobre la 
satisfacció dels usuaris.  

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

Debats de totes les entitats a la sessió plenària 
amb la presentació de la Diagnosi 2008-2015. 
Creació del grup de treball sobre Housing First. 

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 

Reunions de treball dels grups, sessions 
plenàries.  
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Pel que fa als objectius específics que s’han definit per als grups de treball, a continuació s’indica el grau d’assoliment que han tingut. 

Objectius dels grups de treball i grau d’acompliment assolit: 

 En procés    Assolit 

 GRUPS DE TREBALL DESCRIPCIÓ OPERATIVA OBJECTIUS ESPECÍFICS Grau d'acompliment 

Comissió Permanent 

  

  

  

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. 
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Comissió de diagnosi i 
recompte 

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. 

Recollir dades recursos residencials de les 
entitats de la xarxa, març 2015.    

Actualitzar catàleg i elaboració mapa de 
recursos.  

  

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

  

Comissió de comunicació i 
sensibilització 

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. 

 

Grup Dona 

Definició de protocols d’intervenció 
amb dones amb càrregues familiars. 

Millorar els protocols d’atenció a les dones 
en els recursos.   

Potenciar la incorporació d’entitats, conèixer 
el seu perfil, circuits de derivació, criteris 
d’admissió, dificultats.   
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Grup situació persones 
immigrants 

Anàlisi i reflexió entorn la situació de 
les persones immigrants que no tenen 
documentació. 

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.    

Grup de Housing First 

 

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.  

Grup de millora dels 
serveis d’higiene 

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.   
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5. INDICADORS D’ACTIVITAT DE LA XAPSLL 
 

Pel que fa a l’activitat duta a terme al llarg de l’any disposem d’indicadors 
quantitatius que donen resposta a l’avaluació realitzada de l’Acord Ciutadà per a 
una Barcelona inclusiva, alhora que ens permeten visualitzar el grau d’implicació de 
les entitats en una activitat constant de la xarxa durant tot l’any. 

Taula 1. Activitats dutes a terme 
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Comissió Permanent 1 1 1 1   1 1   1 1 1 1 10 
Comissió de Diagnosi   1   1   1     1 1 1   6 
Comissió de Comunicació     1 1 1 1 1   1 2 1 1 10 
Grup d’Immigració 1 1 1 1 1               5 
Grup de Dones 1   1 1   1     1 1 1   7 
Grup Serveis d'Higiene     1             1     2 
Grup Housing First     1   1 1 1   1 1   1 7 
Sessió plenària 1       1         1     3 
Total 4 3 6 5 4 5 3 0 5 8 4 3 50 
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Taula 2. Nombre d’assistents per activitat 
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Comissió Permanent 7 9 7 8   7 6   4 7 7 7 69 
Comissió de Diagnosi   8   10   6     7 6 7   44 
Comissió de Comunicació     6 5 5 5 7   6 15 6 7 62 
Grup d’Immigració 11 13 10 8 10               52 
Grup de Dones 11   12 x   10     10 10 9   62 
Grup Serveis d'Higiene     9             11     20 
Grup Housing First     21   5 10 9   13 8   9 75 
Sessió plenària 25       16         24     65 
Total 54 30 65 31 36 38 22 0 40 81 29 23 449 
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Fundació FUTUR
Associació RAUXA

Centre Obert HEURA
Associació per la Recerca i l’Acció Social VINCLE 

IRES
PROHABITATGE

Parròquia Sant Miquel del Port “PROJECTE SOSTRE” 
CREU ROJA

Amics del moviment QUART MÓN Catalunya
FUNDACIÓ SALUT I COMUNITAT

LLIGAM
Comunitat de Sant Egidio

ACCEM
ENGRUNES

ADAMA
Fundació MAMBRE

CALIU – Espai d’acolliment 
DIT I FET

Congregació Serves de la Passió - Llar Santa Isabel…
Fundació INICIATIVES SOLIDARIES

Fundació QUATRE VENTS
Associació ATRA

Obra Social Santa Lluïsa de Marillac i Llar de Pau
Associació Social YAYA LUISA

Sant Joan de Déu, Serveis Socials
CARITAS Diocesana de Barcelona

Cooperativa SUARA
PROGESS

Associació Centre Acollida ASSÍS
Fundació ARRELS

Participació de les entitats a les reunions de la XAPSLL 
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6. REPTES DEL 2016 
 

L’any 2015 l’activitat de la XAPSLL ha fet un salt endavant pel que fa a propostes 
de treball. Els grups s’han ampliat, s’ha elaborat la diagnosi més important mai feta 
sobre el sensellarisme a la ciutat i s’estan plantejant noves metodologies (Housing 
First). El 2016, la XAPSLL es proposa donar forma i contingut a aquests nous 
reptes, així com fer evolucionar el treball en grup i en comissions per tal que ajudi a 
desenvolupar estratègies que facin de la XAPSLL un referent de ciutat, en el marc 
de l’Acord Ciutadà.  

Així, els reptes que es planteja la XAPSLL per al 2016 són els següents: 

 Organitzar un recompte propi de la XAPSLL, que faci coincidir el recompte al 
carrer i als equipaments.  

 Buscar metodologies per aprofundir en la diagnosi del sensellarisme a la 
ciutat de Barcelona. 

 Impulsar el coneixement i la reflexió al voltant de la proposta de Housing 
First. 

 Acabar i presentar el manual de bones pràctiques en comunicació sobre el 
sensallarisme. 

 Desenvolupar una campanya de comunicació per tal de sensibilitzar a la 
ciutadania sobre les persones sense llar.  

 Analitzar la situació de les dones que estan al carrer i fer propostes.  
 Fer el seguiment del Pla municipal sobre el sensellarisme.  
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INFORMES MENSUALS D’ACTIVITAT 
 

Gener de 2015 

• 13/01/2015 Reunió del Grup d’Immigració.  
• 20/01/2015 Reunió del Grup de Dona. 
• 22/01/2015 Reunió de la Comissió Permanent.  
• 30/01/2015 Reunió plenària de la XAPSLL. 

Febrer de 2015 

• 10/02/2015 Reunió del Grup d’Immigració. 
• 12/02/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 16/02/2015 Representació de la XAPSLL a la projecció del documental 

“Mirades sense sostre” per part de l’associació Càmares i Acció. 
• 17/02/2015 Presa de contacte amb l’ACBI.  
• 24/02/2015 Reunió del Grup de Diagnosi. 
• Distribució de les entitats en grups de treball per al 2015.  
• Recull d’informació i esmenes sobre els grups i els objectius del 2015.  
• Elaboració del formulari de recompte de la nit 12 de març.  

Març de 2015 

• 10/03/2015 Reunió del Grup d’Immigració. 
• 10/03/2015 Reunió del Grup de Comunicació. 
• 12/03/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 12/03/2015 Presentació del llibre de Joan Uribe “Del carrer a la llar”. 
• 17/03/2015 Reunió del Grup de Dona. 
• 19/03/2015 Reunió sobre Housing First convocada per l’Ajuntament de 

Barcelona. 
• 20/03/2015 Reunió del Grup de Serveis d’Higiene. 

 

Abril de 2015 

• 07/04/2015 Reunió del Grup de Comunicació. 
• 09/04/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 14/04/2015 Reunió del Grup d’Immigració. 
• 15/04/2015 Reunió per preparar les parades de Sant Jordi. 
• 21/04/2015 Reunió del Grup de Diagnosi. 
• 23/04/2015 Venda de roses a les parades de l’Ajuntament. 
• 28/04/2015 Reunió del Grup de Dona.  

 

Maig de 2015 

• 05/05/2015 Reunió del Grup de Comunicació. 
• 07/05/2015 Reunió Plenària. 
• 13/05/2015 Reunió del Grup de Housing First. 
• 19/05/2015 Reunió del Grup d’Immigració. 
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Juny de 2015 

• 02/06/2015 Jornada Tècnica de la XAPSLL. 
• 09/06/2015 Reunió del Grup de Dona.  
• 10/06/2015 Reunió del Grup de Comunicació. 
• 11/06/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 11/06/2015 Reunió de seguiment de la Secretaria tècnica. 
• 15/06/2015 Reunió del Grup de Diagnosi. 
• 17/06/2015 Reunió del Grup de Housing First. 
• 22/06/2015 Reunió amb el Departament de la Dona de l’Ajuntament. 
• 23/06/2015 Conferència de Roch Hurtubise. 
• 23/06/2015 Reunió del Grup d’Immigració. 

 

Juliol de 2015 

• 15/07/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 15/07/2015 Reunió del Grup de Housing First. 
• 29/07/2015 Reunió de la Comissió de Comunicació. 

 

Setembre de 2015 

• 14/09/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 18/09/2015 Reunió de Seguiment de la Secretaria. 
• 23/09/2015 Reunió de la Comissió de Comunicació. 
• 23/09/2015 Reunió del Grup de Housing First.  
• 28/09/2015 Reunió del Grup de Diagnosi.  
• 29/09/2015 Reunió del Grup de Dona. 

 

Octubre de 2015 

• 05/10/2015 Reunió del Grup de Serveis d’Higiene 
• 09/10/2015 Reunió Plenària. 
• 14/10/2015 Reunió de la Comissió de Comunicació amb el Col·legi de 

Periodistes. 
• 21/10/2015 Reunió de la Comissió de Diagnosi. 
• 21/10/2015 Reunió del Grup de Housing First.  
• 26/10/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 28/10/2015 Reunió de la Comissió de Comunicació. 

 

Novembre de 2015 

• 16/11/2015 Reunió del Grup de Dona. 
• 18/11/2015 Reunió de la Comissió Permanent. 
• 19/11/2015 Reunió de la Comissió de Comunicació. 
• 23/11/2015 Reunió de la Comissió de Diagnosi. 
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• 26/11/2015 Flashmob. 

 

Desembre de 2015 

• 09/12/2015 Reunió del Grup de Housing First. 
• 14/12/2015 Roda de premsa i presentació de l’Informe de Diagnosi 2015.  
• 16/12/2015 Reunió de la Comissió de Comunicació. 
• 23/12/2015 Reunió de la Comissió Permanent  
• 29/12/2015 Assistència al Ple de l’Ajuntament. 
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FLASHMOB DEL 2015 
 

 

Participació 

La Flashmob 2015 ha reunit al voltant de 300-350 persones a la Plaça Sant Jaume de Barcelona, xifra 
similar a la de l'any passat. Es pot considerar, per tant, que l'èxit de la performance es manté. 

Les entitats que hi han participat formen part de la XAPSLL (Càritas, Arrels Fundació, Fundació Mambré, 
Assís Centre d'Acollida, Folre, Santa Lluïsa, etc.) però també s'ha comptat amb la presència d'entitats de 
Terrassa i de Sabadell. 

La gran majoria de participants s'ha posat la màscara blanca i una enganxina verda amb el lema de la 
campanya d'enguany: “Perquè és possible. Cap persona sense llar”. Aquesta mateixa frase s'ha pogut 
llegir a les pancartes de cartró amb forma de casa que sostenien nombrosos usuaris i voluntaris.  

A les 12h, la Tere Bermúdez, responsable del programa Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de 
Barcelona i impulsora de la flashmob, ha donat pas a la construcció simbòlica d'una casa formada per 
capses de cartró entre un voluntari, un usuari i un professional. A continuació, 4 persones sense llar 
usuàries de les entitats de la Xarxa han llegit el manifest de la campanya, reivindicatiu en els àmbits de 
la salut, l'habitatge, l'activitat laboral i la participació social del col·lectiu. 
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Recull de premsa 

Els mitjans de comunicació que han assistit a l'acte han estat: Barcelona Televisió, Telecinco, TVE, El 
Periódico de Catalunya, El Punt/Avui, El País, Ràdio UPF, El Digital Dbarcelona i Delegació diocesana de 
Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Barcelona.  

− http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/personas-sin-hogar-reclaman-ciudades-
espana-dignidad-derechos-4705010 

− http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/918377-persones-sense-llar-ocupen-la-
placa-sant-jaume-per-demanar-solucions.html 

− http://www.ara.cat/barcelona/entitats-atenen-persones-reivindiquen-
habitatge_0_1474652756.html 

− http://www.catalunyareligio.cat/ca/galeria/flashmob-pels-sense-llar 
− http://www.ccma.cat/324/una-flashmob-a-la-placa-sant-jaume-denuncia-que-prop-de-3-000-

persones-viuen-en-situacions-de-sense-llar-a-barcelona/noticia/2607253/ 
− http://www.btv.cat/btvnoticies/2015/11/26/caritas-i-les-entitats-socials-reclamen-que-ningu-

hagi-de-dormir-al-carrer/ 
− http://cat.elpais.com/cat/2015/11/26/catalunya/1448572068_925751.html 
− http://www.esglesiabarcelona.cat/node/8102 
− http://eldigital.barcelona.cat/les-entitats-que-atenen-persones-sense-llar-reivindiquen-un-

habitatge-digne_270541.html 
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http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/918377-persones-sense-llar-ocupen-la-placa-sant-jaume-per-demanar-solucions.html
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