
“El recompte permetrà saber com 
evoluciona el sensellarisme”
··· Què són els Serveis 
Socials de Sant Joan 
de Déu?
Els Serveis Socials de Sant Jo-
an de Déu és una estructura 
que es dedica a treballar amb 
persones sense llar a través de 
diferents programes assisten-
cials. Tenim dos centres resi-
dencials, un més orientat a la 
inserció laboral, un altre més 
orientat a la inclusió des d’un 
punt no tan laboral, un pro-
grama residencial amb habi-
tatges, amb el model d’inter-
venció que es diu “pisos d’in-
clusió” i un altre dintre del mo-
del de “housing first”, que és 
un projecte de l’Ajuntament 
de Barcelona. En total són 4 
tipus d’equipament residen-
cial amb dues-centes places 
residencials.

··· Quins són els vostres 
objectius?
El nostre objectiu és que les 
persones tinguin un habitat-
ge estable, que les persones 
accedeixin a tenir un lloc per 
viure en condicions i segur. 

A més, nosaltres treba-
llem amb persones que pa-
teixen exclusió residencial, 
que tenen unes necessitats 
determinades d’acompanya-
ment social. Per tant, el nos-
tre segon objectiu és oferir 
aquest acompanyament de 
tipus social que serveixi per-
què la persona pugui treba-
llar allò que l’afecta per no te-
nir autonomia a nivell habi-
tacional però que podria ar-
ribar a tenir. 

Finalment, el nostre ob-
jectiu és intentar incidir en la 
transformació de fons que fa 
falta perquè s’entengui que 
estem parlant d’un tema de 
drets, de dret a l’habitatge.

··· Quina tasca desenvo-
lupeu envers la inclu-
sió social a la ciutat de 
Barcelona?
El nostre focus està molt po-
sat a tenir un objectiu d’inclu-
sió.  Intentem acompanyar els 
processos buscant la manera 
que la persona deixi d’estar en 
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situació de sense llar. 
Després, com tots els que 

treballem a la ciutat, ens 
hem d’adaptar a un marc le-
gal, un sistema de funcio-
nament, que fa que segons 
quin tipus d’intervenció tin-
guis una possibilitat de treba-
llar més i millor amb les perso-
nes o no tant. Tot el treball fet 
en habitatge, i per tant amb 
altres temporalitats, permet 
uns processos de treball a 
més llarg termini, sense tan-
ta pressió, que permeten con-
solidar millor els processos de 
les persones.

···  Quina és la situació 
de les persones sense 
llar a Barcelona?
La situació de les persones 
sense llar és bàsicament la si-
tuació de persones a les quals 
se’ls vulnera i no se’ls hi reco-
neix un dret fonamental com 
és tenir habitatge. És un dret 
que afecta no només a la sa-
lut sinó també a l’expectati-
va de vida, hi ha molts estu-
dis publicats i seriosos que di-
uen que l’expectativa de vi-

da de les persones sense llar 
s’escurça entre deu i vint anys. 
Els problemes de salut de les 
persones sense llar també és 
molt més elevat. A més, tam-
bé afecta en la percepció que 
té la persona de si mateixa. És 
una situació d’inferiorització 
i la persona acaba sentint-se 
afectada. És una situació molt 
radical.

··· Com valoreu la tra-
jectòria de la Xarxa 
d’Atenació a les Per-
sones Sense Llar?
La XAPSLL va començar el 
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2005 i al principi es va ha-
ver de construir una relació 
de confiança, coneixença i 
de comunicació oberta en-
tre els diferents actors de la 
xarxa. Això de per si sol ja va 
ser un guany. A partir d’ales-
hores vam començar a crear 
fets, accions concretes i dinà-
miques de treball. 

Ara, mirant cap enrere, jo 
crec que la xarxa que s’ha 
constituït és bastant gran, 
però ha sabut mantenir el di-
namisme a través de grups i 
comissions de treball i de co-
missions. S’ha anat generant 
coneixement i debats que 
ens han servit per consensu-
ar maneres de fer, per donar 
una línia de continuïtat amb 
un sentit de ciutat. Hi ha molts 
punts de discussió i diferència 
encara, però jo crec que alho-
ra hi ha un sentit de continuï-
tat i una transversalitat que ve 
donada pel treball que hem 
anat fent en xarxa.

··· Quins projectes des-
tacaries de la XAPSLL?
Apart de tots els debats in-
terns, com a xarxa també 
s’han fet diferents jornades 
tècniques, i cada any des del 
2008 s’ha tret un informe de 
diagnosi dels equipaments. 
També s’han fet recomptes  
de persones sense llar els anys 
2008, 2011, 2013 i ara el prò-
xim 18 de maig.

El recompte és impor-
tant per molts motius. Pri-
mer per tot el que genera a 
nivell d’oportunitats de po-
der tenir espais de dir, presen-
tar i recordar a la societat so-
bre aquest problema. També 
per la participació de la ciuta-
dania: 900 persones voluntà-
ries dedicaran un temps a po-
der reflexionar i intercanviar 
informació sobre una de les 
problemàtiques més impor-
tants que tenim avui en dia a 
la ciutat. 

També s’ha de destacar 
l’acció conjunta entre les en-
titats socials, l’Ajuntament i la 
ciutadania. El recompte ens 
permetrà saber exactament, 

en una mateixa nit, quantes 
persones dormen als carrers 
de Barcelona. Això, junta-

ment amb la informació que 
recollirem de tots els centres 
de la xarxa, és una informació 
valuossíssima per poder co-
nèixer com evoluciona o invo-
luciona el sensellarisme, per 
saber com estem realment 
abordant el fenomen.

··· Quins són els princi-
pals reptes de futur de 
l’Acord Ciutadà?
Aconseguir que hi hagi una 
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“És un dret que 
afecta no només a 
la salut sinó també 
a l’expectativa de 
vida”

“ Hi ha un sentit de 
continuïtat i una 
transversalitat que 
ve donada pel treball 
que hem anat fent en 
xarxa”

interlocució i un establiment 
de ponts efectius d’entitats 
socials i moviments socials. 
Crec que no hem sabut tro-
bar encara el punt de troba-
da que un dia o altre estem 
obligats a trobar. Ens preo-
cupen i ens ocupen els ma-
teixos temes i tenim coneixe-
ments que són complemen-
taris i, per tant, hem de sumar 
esforços.

Un altre tema important és 
el de la participació dels col-
lectius amb els quals treba-
llem. Parlo d’una participa-
ció real i efectiva, que signi-
fiqui capacitat de decidir so-
bre coses significatives per a 
aquestes persones. És un rep-
te que tenim pel qual, a nivell 
de ciutat, estem preparats per 
posar-nos a treballar cap a ell.  
En obrir vies de participació, 
assumim que les persones 
amb les quals treballem són 
tan capaces i tenen el mateix 
dret que tenim la resta a deci-
dir sobre les seves vides.
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