
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunió Plenària 

Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona 
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

Dijous 6 de juliol de 2017 
Institut Municipal de Serveis Socials (Carrer València, 344) 

 

 
 

Informe de la Reunió Plenària 
 
 
 
       

  



 
1 

 
 
 

El present informe recull les principals idees i punts tractats de 
la Reunió Plenària de la Xarxa d'Habitatges d'Inclusió de 
Barcelona (XHIB), celebrada a l’Institut Municipal de Serveis 
Socials el passat 7 de juliol de 2017. 

La reunió va esdevenir un espai de retrobada entre les entitats 
de la Xarxa més enllà del Grup Motor, amb l’objectiu de 
repassar les accions empreses, aprovar formalment la 
organització de la xarxa i treballar de manera conjunta el pla 
de treball i les línies de futur de la Xarxa. 

Durant la sessió, al qual van assistir 42 persones, es va 
comptar amb la benvinguda i presentació per part de na 
Carme Fortea, cap del Departament d’Atenció a Persones 
Vulnerables de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona, l’Eva Jou, de la Gerència d’Habitatge de l’Àrea de 
Drets Socials de l’Ajuntament i de la Lita Alvarez, de la 
Fundació Quatre Vents. Tot seguit, la Carolina Pallàs de 
l’Associació Prohabitatge va relatar el procés seguit per a la 
elaboració del cens d’habitatges d’inclusió de la XHIB, va 
explicar els objectius del cens i presentar de forma detallada la 
fitxa elaborada. 

A continuació, en Daniel Ibarz, de la Fundació Bayt al-Thaqafa 
i en Ramon Nicolau d’APIP-ACAM, van presentar de forma àgil 
i entenedora el manual d’organització de la XHIB, que regula 
aspectes com l’entrada d’entitats o l’organigrama de la Xarxa 
entre d’altres.  

Posteriorment es va realitzar una dinàmica participativa, 
conduïda per la Maira Costa, de la Fundació Mambré, i Roger 
Xancó, d’AREP, on es van fixar les accions prioritàries i els 
grups de treball necessaris.  

Es va comptar també amb la intervenció de n’Emília Pallàs, 
que va relatar el procés i els objectius de l’Estratègia d’inclusió 
i reducció de les desigualtats, actualment en procés 
d’elaboració. I en darrer lloc, l’Esther Ródenas, del registre de 
Sol·licitants i Adjudicació d’habitatges va fer un repàs de les 
futures promocions de pisos de protecció oficial previstes i les 
vies d’accés. 
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Programa 

 

09:15 Recepció dels participants 

09:30 Benvinguda i presentació de l’activitat de la XHIB 
Carme Fortea. Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Àrea de 
Drets Socials 
Eva Jou. Gerència d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials 
Lita Alvarez. Fundació Quatre Vents 

09:40 Presentació del nou procés de cens de les entitats de la Xarxa 
Eva Jou. Gerència d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials 
Carolina Pallàs. Associació Prohabitatge 

10:00 Presentació i aprovació del manual d’organització de la XHIB 
Carme Fortea. Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Àrea de 
Drets Socials 
Daniel Ibarz. Fundació Bayt al-Thaqafa 
Ramon Nicolau. Fundació APIP-ACAM 

10:30 Pla de treball 2017-2018 de la XHIB: priorització d’accions i impuls de 
grups de treball 
Maira Costa. Fundació Mambré 
Roger Xancó. AREP Associació per a la rehabilitació de les persones amb 
malaltia mental 

11:10 
Pausa  

11:30 Resultats de la priorització d’accions i impuls de grups de treball de la 
XHIB 

12:00 L’Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats 
Emília Pallàs. Departament de Participació Social de l’Àrea de Drets Socials 

12:30 Informacions d’interès en relació a convocatòries i ajuts per 
habitatges d’inclusió 
Esther Ródenas. Registre de Sol·licitants i Adjudicació d'Habitatges 

13:00 Cloenda  
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Desenvolupament de la reunió 
 
 
1)  
Benvinguda i presentació de l’activitat de la XHIB 
Carme Fortea. Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona 
Eva Jou. Gerència d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona 
Lita Alvarez. Fundació Quatre Vents 
 

 Es dona la benvinguda i s’agraeix l'assistència a les persones i entitats assistents.  

 

 Es destaca que la missió de la xarxa és esdevenir l’espai de reflexió i coordinació del 
conjunt d’agents que treballen en l’àmbit dels habitatges d’inclusió, que fomenti la seva 
complementarietat i l’acció conjunta i proporcioni una visió global dels recursos 
residencials a la ciutat.  

 

 També es recorda la definició dels habitatges d’inclusió consensuada en el marc de la 
xarxa: habitatges de qualitat, temporals i adaptats en funció de les necessitats de la 
persona, gestionats per administracions públiques o per entitats que es destinen a 
atendre persones o famílies en situació d’exclusió social i compten amb suport i 
seguiment socioeducatiu per tal d’afavorir la seva completa integració social. 

 

 Es van repassar posteriorment els objectius de la XHIB: 

 
En relació a l’accés als habitatges d’inclusió i la canalització de la seva sortida en 
funció de les seves necessitats: 
 

o Treballar per aconseguir millorar l’accés als habitatges d’inclusió de les persones 
en risc d’exclusió.  

o Vetllar per impulsar les vies de sortida dels habitatges d’inclusió d’acord a les 
necessitats de cada persona: accés a habitatge social i/o de mercat, o bé altres 
sortides residencials adequades a les seves necessitats. 

o Treballar per aconseguir millorar l’accés a l’habitatge destinat a inclusió, de les 
entitats membres. 

 
Pel que fa l’anàlisi i la reflexió compartida entorn els habitatges d’inclusió destaca: 
 
 Disposar de major coneixement dels recursos residencials per a la inclusió social 

que hi ha a la ciutat de Barcelona. 
 

 Treballar per arribar al consens en quant a la definició de l’habitatge d’inclusió i 
amb les noves tendències i aplicació del model Housing First en les seves diferents 
variants. 
 

 Acordar criteris de caràcter genèric per facilitar l’homogeneïtzació en el tractament i 
la coordinació amb altres solucions residencials (consensuar  metodologies 
d’actuació, criteris d’admissió, un protocol de derivació, etc.). 

 

En relació a l’entorn es vol: 

 Facilitar la coordinació general de tots els actors implicats en els processos 
d’inclusió per afavorir un millor seguiment social de les persones en risc d’exclusió. 
 

 Treballar en xarxa en relació amb altres programes de serveis municipals vinculats a 
cobrir la necessitats d’habitatge. Complementarietat. Contingents especials, 
emergències socials i Borsa de lloguer social. 
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 Promoure de forma proactiva el treball amb altres xarxes en relació als temes 

d’habitatge. 

 

I pel que fa a la sensibilització i la incidència pública l’objectiu és: 

 

 Visibilitzar i difondre el conjunt de les actuacions socials i residencials d’inclusió a la 
ciutat.  
 

 Fer incidència política i promoure canvis legislatius en l’àmbit dels habitatges 
d’inclusió. 

 

 Finalment es van repassar els objectius i punts de la reunió, que eren: 

 

 Presentar i aprovar el treball realitzat per les diverses Comissions des de la darrera 
reunió plenària: 

o El procés d’elaboració de la fitxa per realitzar el cens dels pisos d’inclusió 
de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona (XHIB), element clau per al 
coneixement de l’estat de la Xarxa i per a conèixer l’evolució de la mateixa.  

 
o El manual d’organització, element bàsic per al funcionament de la Xarxa i el 

seu desenvolupament.  
 

 Reflexionar i deliberar sobre el full de ruta i pla de treball de la xarxa, tot fent ús de 
dinàmiques participatives, i fixar el grups de treball necessaris. 
 

 Donar a conèixer entre les entitats de la XHIB la Estratègia d’Inclusió i de Reducció 
de les Desigualtats en procés de desenvolupament per part de l’Acord Ciutadà. 
 

 Informar i orientar a les entitats sobre les properes promocions de pisos de 
protecció oficial municipals que sortiran a adjudicació i resoldre les qüestions 
plantejades al voltant del procés. 

 
 

 
2) 
Presentació del nou procés de cens de les entitats de la Xarxa 

Carolina Pallàs. Associació Prohabitatge i Eva Jou. Gerència d’Habitatge de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 

 Es presenta el treball realitzat en el marc de la Comissió del Cens, l’objectiu de la qual 
és elaborar un cens dels habitatges d’inclusió gestionats per les organitzacions membres 
de la XHIB. 

 

1. S’explica que en primer lloc la comissió va debatre i treballar la informació a recollir en 
aquest cens. Es va elaborar posteriorment el model de fitxa per a recollir la informació. 
En darrer lloc, les entitats de la Comissió van fer una primera prova de la fitxa. 

 
2. La fitxa recull informació sobre les entitats, els seu personal, les seves característiques 

principals, sobre el parc d’habitatges d’inclusió de que disposen, i sobre les 
característiques dels usuaris/es i del funcionament dels habitatges. 

 
3. Es recolliran ara dades a data desembre de 2016. 
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4. Es destaca que la feina realitzada ha estat fruit d’un treball de reflexió i un s’ha procurat 

mantenir la major part de camps com els de la fitxa de la Generalitat per no duplicar la 
feina de les entitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el torn de paraules les entitats van comentar en aquest sentit dificultats derivades de la 
pujada del preu dels lloguers. Es va proposar afegir algun camp que permeti fer un seguiment 
de la pèrdua d’habitatges a Barcelona per part de les entitats a causa de l’increment dels preus 
a la ciutat.  

 Es va apuntar també la possibilitat i conveniència de treballar en un futur com a XHIB en un 
context metropolità, pel seu caràcter de continu urbà, la mobilitat que s’hi produeix i les 
necessitats de les entitats.  

 També es va acordar incorporar els següents canvis: 

o Segregar  les franges d'edat entre homes i dones.     
o Incloure la pregunta de si: Quants habitatges heu hagut de deixar perquè han canviat 

substancialment les condicions del contracte de lloguer?   
o Incloure un ítem nou: Nombre d'habitatges segons tipologia d'ús: 

1. Unipersonals 
2. Familiars 
3. Compartits 

 

 Finalment es va fixar el calendari del procés de recollida i realització del cens: 

 

 
 
Enviament de la fitxa al conjunt de 
membres de la Xarxa per correu electrònic 

juliol de 2017 

Temps per a omplir i fer arribar la 
fitxa a la secretaria de la Xarxa 

Fins al 15 de setembre 

Explotació de les dades 15 de setembre – novembre 2017 

Presentació dels resultats Propera reunió plenària (1er trimestre 2018) 
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3) 
Presentació i aprovació del manual d’organització de la XHIB 
 
Carme Fortea. Departament d’Atenció a Persones Vulnerables de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona, Daniel Ibarz. Fundació Bayt al-Thaqafa i Ramon Nicolau. Fundació APIP-ACAM. 
 

 Es va presentarel manual d’organització de la XHIB, desglossant els apartats. 

 

 
 

 Un dels apartats on es va incidir especialment va ser en l’apartat dedicat a les entitats, 
on es recullen els mecanismes per a la seva entrada a la XHIB o la seva sortida.  

 

 La Xarxa està formada per organitzacions de diferent naturalesa (associacions, 
fundacions, cooperatives) que comparteixen els principals objectius i àmbits d’actuació 
de la Xarxa. 

 

 Els criteris per formar part de la Xarxa són: ser entitats que gestionin habitatges 
d’inclusió a la ciutat de Barcelona  (tal i com els tenim definits a la Xarxa), presentar la 
documentació, tenir una experiència mínima d’un any en gestió d’habitatges d’inclusió i 
l’aval de dues entitats membres. Finalment, per a ser admesa, cal el vot a favor per 
majoria simple d’entre els seus membres, en una reunió plenària. 

 

 En el cas de baixa, s’estipulen també les vies, ja sigui voluntària, per cessament 
d’activitats o per incompliment de compromisos.  

 

 Posteriorment es van tractar els drets i els deures de les entitats integrants, on destaca 
el dret i el deure a participar de forma activa a les activitats i trobades de la Xarxa.  
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 Es va aprovar també l’organigrama de la organització. La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió 
de Barcelona s’organitza internament en: 

 

o Reunió Plenària 

o Comissió Permanent  

o Grups de treball 

 

 Es van explicar les funcions de cadascun d’aquests òrgans i animar als assistents a 
apuntar-s’hi via un formulari del que disposaven a les carpetes, als grups de treball i a 
presentar candidatura per a la Comissió Permanent. 

 

 Finament es va informar a totes les entitats que serà necessari signar de nou la Carta 
de Compromís per ser membres de la XHIB. S’acorda enviar-la al conjunt de membres 
perquè la puguin retornar complimentada. 

 

 Es va considerar adequat facilitar, en el moment de realitzar l’entrada a la XHIB, la 
documentació pertinent per a l’entrada de les entitats que ho desitgin a l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva. 

 

 En el torn de paraules es va comentar i debatre la qüestió del nombre de membres de 
la Comissió Permanent. Es va decidir fixar els 12 com a màxim d’entitats presents a la 
Permanent. 

 

 Es va destacar la feina feta per part de les diverses Comissions així com la importància 
de disposar d’una Secretaria Tècnica per impulsar la xarxa. 

 

 Es recorda finalment al assistents que tots els documents són disponibles a la pàgina 
web de l’Acord Ciutadà (www.bcn.cat/barcelonainclusiva), a l’apartat de la XHIB. 

 

 

 
4) 
Pla de treball 2017-2018 de la XHIB: priorització d’accions i impuls de 
grups de treball 

Maira Costa. Fundació Mambré i Roger Xancó. Fundació AREP 

 

 S’exposa la necessitat de fixar les accions prioritàries per als propers mesos, que 
serviran també de guia per a crear els grups de treball necessaris. Es demana 
perspectiva temporal.  

 Es realitza aquesta priorització a través d’una dinàmica participativa, on els assistents 
disposen d’un taulell amb les 11 possibles accions a realitzar. A partir d’aquí, es puntua 
amb ‘gomets’ verds les dues accions que els agradaria impulsar durant el 2017 i 2018 
en el marc de la Xarxa. A part, han de justificar la seva tria, argumentant el per què de 
l’elecció.  

 Les propostes d’accions del pla de treball de la XHIB que es podien votar són:  
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1. Elaborar una cartera de serveis compartits per tal d’incrementar el coneixement 
entre totes les entitats i organitzacions membres de la Xarxa. 

2. Establir el perfil d’usuaris per cada tipologia d’habitatge (el perfil varia segons  
l’habitatge i l’equip d’atenció) i identificar tipologies d’intervenció per població 
(diferenciant per intensitat de l´acompanyament). 

3. Anàlisi de tipus de sortides, èxits, dels habitatges d’inclusió. 

4. Reflexionar sobre el marc legal genèric / marc contractual dels habitatges d’inclusió i 
fer propostes normatives. 

5. Reflexionar entorn els principals reptes i problemàtiques que es troben les entitats 
de la Xarxa (empadronament, aplicació de l’IVA, la relació contractual amb els 
llogaters, ...) així com compartir coneixements i bones pràctiques relacionades amb 
l’habitatge social. 

6. Promoure espais per compartir bones pràctiques, coneixements i intercanvis 
(jornades, sortides, ...)  

7. Elaborar uns criteris compartits, en relació a la gestió dels habitatges d’inclusió (el 
treball amb les famílies, la relació amb el veïnat, etc.). 

8. Elaborar un protocol compartit per la derivació d’usuaris. 

9. Treballar i debatre el tipus de temporalitat als habitatges d’inclusió. 

10. Identificar el context en l’àmbit dels habitatges d’Inclusió (altres xarxes, acció 
comunitària, altres). 

11. Impulsar accions d’incidència pública, visualització i sensibilització de les accions de 
la Xarxa. 

 

 Un cop explicat el funcionament de la dinàmica i els objectius, es va deixar temps a les 
persones participants per a votar i opinar sobre les accions, aprofitant per fer la pausa 
de la reunió.  
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5) 

Resultats de la priorització d’accions i impuls de grups de treball de 
la XHIB 
 

 La dinàmica participativa realitzada va abocar resultats molt clars sobre quines havien 
de ser les prioritats de la XHIB en els propers mesos. A continuació es recull el 
recompte de puntuacions rebudes i els principals arguments del per què d‘aquests vots 
aportats per les entitats: 

 Les propostes d’acció més votades, amb 10 vots cadascuna, van ser la número 3 i la 
número 5. 

La proposta 3: “Anàlisi de tipus de sortides, èxits, dels habitatges d’inclusió. Es 
proposa fer un calendari que inclogui el Pla de Treball i incorporar-ho en el 
document de reimpuls de la xarxa.”  

Es va considerar la més important juntament amb la número 5 pels següents motius: 
“la importància de veure el procés complet”, ser “un punt decisiu de cara al tipus 
d’intervenció amb l’usuari, “poder analitzar els motius de les sortides” i facilitar eines 
a la resta d’entitats en situacions similars”, en aquesta línia es recalca el poder 
“conèixer l’impacte real desprès del pas pel recurs (el pis i atenció social)” i es 
destaca també que hi ha usuaris “que ja no necessiten acompanyament 
socioeducatiu, però no disposen de diners per abandonar el pis”. Un fet vinculat són 
els “problemes per accedir a l’habitatge i a tenir feina”.  

Es considera una “necessitat bàsica” disposar d’aquesta informació, i es crearà en 
aquest sentit un grup de treball dedicat a aquesta qüestió.  

 

La proposta 5: “Reflexionar entorn els principals reptes i problemàtiques que es 
troben les entitats de la Xarxa (empadronament, aplicació de l’IVA, la relació 
contractual amb els llogaters, ...) així com compartir coneixements i bones 
pràctiques relacionades amb l’habitatge social.”  

Es considera important per la necessitat “de teixir i enfortir” la XHIB, “aprendre 
d’altres experiències positives en habitatge social”, per “consensuar els models de 
gestió i d’intervenció”, per la “necessitat d’aclarir punts de certes situacions 
problemàtiques” i reduir el “sobreesforç” de les entitats. S’enfoca sempre amb 
l’objectiu de millorar pràctiques i processos” i resolent els reptes del dia a dia 
compartint coneixements que beneficiïn a entitats i treballadors”. Es porosa 
finalment vincular-ho amb el punt 4, la tercera opció més votada, i que tractem a 
continuació. 

 

 En tercer lloc va quedar la proposta número 4, amb 8 vots.  

La proposta  4: “Reflexionar sobre el marc legal genèric / marc contractual dels 
habitatges d’inclusió i fer propostes normatives.” 

Se’n defensa la idoneïtat com a línia de treball per la seva capacitat de “donar 
respostes que no portin a inseguretats”. Es recalca molt la idea de poder “incidir en 
la normativa”, tot fent una denúncia d eles dificultat que implica “el marc legal actual 
de la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans)”, especialment en el “trobar i mantenir pisos 
a preus raonables” per a les entitats i els usuaris. Es reclama en aquest sentit dotar-
se de “nous instruments legals per aconseguir l’èxit en la inclusió de les persones 
més vulnerables, o la resta d’actuacions tindran moltes dificultats.” Es proposa en 
darrer lloc tractar aquest punt conjuntament amb el 5 i el 6, o amb el 3, 4 i 5.  

 En quart lloc va quedar la proposta número 1, amb 7 vots.  

La proposta  1: “Elaborar una cartera de serveis compartits per tal d’incrementar el 
coneixement entre totes les entitats i organitzacions membres de la Xarxa.” 
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Es considera una línia de treball important com a “exercici necessari, previ a altres 
propostes de treball”, que permet crear un “mapa d’actius i una cartera de serveis”  
que ens doni una “visió global” i “optimitzar recursos”. Això permet “conèixer la 
nostra força” i també revelar “la diversitat de serveis i models que agrupa la XHIB” 
tot facilitant “una bona coordinació entre les diferents entitats” i evitant el 
desconeixement de les mateixes.  

 

        

 

 Ja en cinquè lloc va quedar la proposta número 11, amb 6 vots.  

La proposta  11: “Impulsar accions d’incidència pública, visualització i 
sensibilització de les accions de la Xarxa.” 

Aquesta proposta s’ha valorat per la conveniència i la “importància de la 
comunicació” i de “donar-nos a conèixer”, destacant les “necessitats de la XHIB”. 
També poder incidir “en l’origen de les problemàtiques de l’accés a un habitatge 
digne” i “visibilitzar aquesta realitat social” tot “impulsant accions d’incidència 
política”. 

 

 La resta de línies d’acció que van rebre algun vot i argumentacions van ser la 2, 7, 8, 9, 
10.  

La proposta 2 “Establir el perfil d’usuaris per cada tipologia d’habitatge i identificar 
tipologies d’intervenció per població.” Va rebre 3 vots i va ser considerada rellevant 
per “fer una bona atenció i a aprofitar correctament el ventall d’oportunitats”, també 
per “acabar de veure quins habitatges hi ha a la XHIB” i “si són veritablement 
d’inclusió” 

La proposta 7 “Elaborar uns criteris compartits, en relació a la gestió dels 
habitatges d’inclusió (el treball amb les famílies, la relació amb el veïnat, etc.)” va 
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rebre 2 vots pel seu aspecte positiu a l’hora de “compartir el treball amb les famílies 
i els veïns” i per a “elaborar un model d’intervenció”. 

La proposta 8 “Elaborar un protocol compartit per la derivació d’usuaris” amb 4 
vots es justifica per la conveniència de disposar d’una “eina integral de canalització 
de necessitats”, compartir “criteris i tempos”. 

La proposta 9 “Treballar i debatre el tipus de temporalitat als habitatges d’inclusió” 
va rebre 2 vots motivats per la necessitat de “tenir un model unificat” i una “manera 
d’intervenir” comuna. 

La proposta 10 “Identificar el context en l’àmbit dels habitatges d’Inclusió (altres 
xarxes, acció comunitària, altres)” va comptar amb 1 vot amb la idea de “potenciar 
el treball entre xarxes de cara a simplificar i unir esforços” 

 

 Es proposa, utilitzar una metodologia de treball basada en que cada entitat expliqui dos 
dels seus casos més complexos i com els han resolt. 

 

 A partir dels resultats s’acorda mantenir el grup de treball del Cens, incorporant a 
partir d’ara la línia de treball de la proposta 1“Elaborar una cartera de serveis 
compartits per tal d’incrementar el coneixement entre totes les entitats i organitzacions 
membres de la Xarxa.” 

 I crear dos grups de treball més: un dedicat a les sortides dels usuaris, basat en les 
línies marcades al punt 3 sobre Sortides, i un altre grup que uneix les línies de treball 
plantejades als punts 4 i 5 sota el nom de Legal i reptes de les entitats. 

 S’acorda no activar per ara el grup de treball de Comunicació, a l’espera de l’inici 
d’activitats de la resta de grups de la XHIB creats.  

 Es considera oportú que es publiquin a la pàgina web de l’Acord els membres dels 
diferents Grups de Treball i Comissió Permanent. 

 En aquesta línia, s’anima a participar a les entitats en les comissions de treball (Cens, 
Sortides dels habitatges i Marc legal i reptes) que s’han creat. 

 

 

 

6) 

L’estratègia d’inclusió i reducció de les desigualtats 
 
 
Emília Pallàs. Ajuntament de Barcelona – Àrea de Drets Socials 

 
 Es presenta el procés que s’està seguint i els continguts i objectius de l’Estratègia 

d’Inclusió i reducció de les desigualtats, projecte que impulsa l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona Inclusiva. 

 L’Estratègia que es proposa és a llarg termini, a 10 anys vista, amb l’objectiu d’obtenir 
el consens de totes els grups polítics i actors socials rellevants. Es destaca que “No és 
un pla de l’Ajuntament, sinó de ciutat”.  

 La concepció de l’Estratègia té per motivació el desplegar una nova governança i 
coproducció de la inclusió social a la ciutat. 

 S’esmenta tot seguit quins han estat alguns dels criteris que han guiat la definició i 
elaboració de l’Estratègia.  

 S’enumeren també les principals finalitats de l’Estratègia:  

o Fixar uns objectius i criteris d’actuació marc per totes les polítiques, plans i programes 
d’actuació de tots els actors en l’àmbit de la inclusió social. 
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o Identificar i desplegar projectes clau de futur basats en l’acció compartida i que seran 
gestionats en xarxes de coproducció entre diferents actors. 

o Continuar consolidant i ampliant un ampli procés d’organització social. 

 

 L’objectiu final de l’Estratègia és el definir el camí a seguir per part de l’Ajuntament i les 
entitats de l’Acord en les polítiques d’inclusió i reducció de les desigualtats.  

 

 
 
 
7) 

Informacions d’interès en relació a convocatòries i ajuts per 
habitatges d’inclusió 
 
 
Esther Ródenas. Registre de Sol·licitants i Adjudicació d’Habitatges  de l’Ajuntament de Barcelona 
 

 

 S’exposa la situació actual del parc de pisos de protecció social de l’Ajuntament, i la 
gestió que se’n fa via taula d’emergències socials i el registre. 

 S’explica l’estat actual i previsions de les properes promocions d’habitatges que sortiran 
a adjudicació i a les que les persones usuàries de les entitats de la xarxa poden accedir, 
sent les de Can Batlló, on es preveu disposar de 10 pisos, i a Tànger, on no hi ha un 
nombre determinat de pisos encara.  

 El debat i preguntes posteriors sobre l’accés als habitatges va contemplar els processos 
d’adjudicació previstos i els seus terminis, les característiques dels pisos i d’altres 
elements de caràcter tècnic sobre el perfil de sol·licitants i el registre. 

 

 
8) 
Cloenda 

 

 La Reunió Plenària es va estendre fins a les 13:30 hores, en que es va donar per 
finalitzada.  

 Es va acomiadar tot convidant les entitats a estar atentes a les informacions i a 
participar dels Grups de treball i la Comissió Permanent. 

 S’entreguen al final de la sessió els formularis emplenats per les entitats durant la 
reunió per a apuntar-se als Grups de Treball i a la Comissió Permanent, i també un 
qüestionari anònim per valorar la reunió (que s’ha tramès també via correu electrònic).  
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Relació de persones assistents 
 
 

Nom Organització 

Elena Godoy ACIDH 

Noelia Torres Adoratrius – SICAR Cat 

Maria Bordonau  Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Montserrat Maresma Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Ignasi Seguí Ajuntament de Barcelona 

Lola Valea Ajuntament de Barcelona 

Pedro Gómez Ajuntament de Barcelona – Àrea Drets Socials 

Lourdes Herruz Ajuntament de Barcelona – Àrea Drets Socials 

Emília Pallàs Ajuntament de Barcelona – Àrea Drets Socials 

Francesc Barreda Ajuntament de Barcelona – Àrea Drets Socials 

Carme Fortea Ajuntament de Barcelona - Dep. Atenció Persones Vulnerables 

Eva Jou Ajuntament de Barcelona- Gerència d’Habitatge, Àrea de Drets Socials 

Esther Ródenas 
Ajuntament de Barcelona. Registre de Sol·licitants i Adjudicació 
d’Habitatges 

Carol Segura  Arep. Associació Rehabilitació Persones amb Malaltia Mental 

Joan Salló Arep. Associació Rehabilitació Persones amb Malaltia Mental 

Marga Moyano Arep. Associació Rehabilitació Persones amb Malaltia Mental 

Roger Xancó Arep. Associació Rehabilitació Persones amb Malaltia Mental 

Roser Arcas Assís Centre d’Acollida 

Mireia Munté Associació Benestar i Desenvolupament 

Irene Andrés Associació In via 

Carme Laorden Associació In via 

Irene Cañellas Associació Lligam per a la Inserció Social de les Dones 

Carolina Pallàs Associació Prohabitatge 

Rita Grané Associació Punt de Referència 

Hammid Benhammou Casal del Infants A.S.B 

Josep Maria Lluch Fundació Acollida i Esperança 

Ramon Nicolau Fundació APIP-ACAM 

Daniel Ibarz Fundació Bayt al-Thaqafa 

Pep Ruf Fundació Catalana Síndrome de Down 

Anna Tomàs Fundació Els Tres Turons 

Mariona Giró  Fundació IPSS 

Marta Pascual Fundació IPSS 

Paola Jubert Fundació Jubert Figueras 

Carles Cervera Fundació Malalts Mentals de Catalunya 

Victòria Monell Fundació Malalts Mentals de Catalunya 

Maira Costa Fundació Mambré 

Meritxell Collelldemont Fundació Mambré 

Lita Álvarez Fundació Quatre Vents 

Fermina Gómez PROVIVIENDA 

Javier Prieto Serveis Socials, Sant Joan de Déu 

Verònica Soler i Joan 
Carles Canela 

Secretaria tècnica Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
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Valoració de la Reunió Planària de la XHIB

 
 
 
 
Valoració de la Reunió Plenària 
 

A continuació es recullen els principals resultats dels qüestionaris de valoració de l’acte que 

van respondre les persones assistents a la Reunió Plenària in situ i via web: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La valoració global de la Jornada Plenària és de 4 punts sobre 5. 

 L’interès, la documentació i la presentació de les documentacions de la xarxa són ben  
valorades i obtenen valoracions per sobre del 4.  

 L’apartat d’altres informacions aportades i l’adequació del temps són els dos elements 
que no superen els 4 punts de valoració. 

 L’espai (4,3) i la convocatòria (4,7) són altres elements molt ben valorats. 
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Membres de les Comissions de Treball de la XHIB 
 
A continuació, es presenten aquelles entitats que, durant la Jornada Plenària, van proposar-se 

com a membres integrants de les tres Comissions (Grups de Treball) de la XHIB: la Comissió 

del Cens d’entitats i cartera de serveis, la Comissió de ‘èxits’ i la Comissió legal i de reptes de 

les entitats. 

 
1)  
Comissió del cens i cartera de serveis d’entitats de la XHIB 
 
Entitat o institució Persona de contacte 

AREP Carol Segura 

Fundació Acollida i esperança Josep Maria Lluch  

Fundació Apip-Acam Ramón Nicolau  

Fundació els Tres Turons Anna Tomàs 

Fundació Foment Habitatge Social Nuria Casanovas 

FCSD Pep Ruf 

Provivienda Herminia Gómez 

Prohabitatge Carolina Pallàs 

 
 

 
2)  
Comissió d’anàlisi de les Sortides dels pisos d’inclusió 

 
Entitat o institució Persona de contacte 

Associació Benestar i Desenvolupament  Mireia Munté 

Fundació Arep Roger Xancó / Marga Moyano 

Fundació Els Tres Turons Lorena Lozano 

Fundació Foment de l’Habitatge Social Núria Casanovas 

 
 

4)  
Comissió de Marc legal i reptes de les entitats 

 
Entitat o institució Persona de contacte 

FMMC Carles Cervera 

Fundació Jubert Figueras Paola Jubert  

F.Bayt Al-Thaqafa Daniel Ibarz 
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Associació In Via Irene Andres 

Associació Benestar i Desenvolupament  Mireia Munté 

Fundació Mambré Meritxell Collelldemont 

Fundació Els Tres Turons Anna Tomàs 

Adoratrius SICAR CAT Noelia Torres 

 
 
5)  
Comissió de Comunicació (no es crea de moment) 
 
Entitat o institució Persona de contacte 

Fundació APIP-ACAM Ramon Nicolau 

 
 
 
Candidats a la Comissió Permanent 
 
A continuació, es presenten aquelles entitats que, durant la Reunió Plenària, van proposar-se 

com a membres integrants de la Comissió Permanent. 

 

Entitat o institució Persona de contacte 

Associació Benestar i Desenvolupament Mònica Plana 

Fundació Jubert Figueras Paola Jubert  

Fundació APIP-ACAM Ramon Nicolau 

F.Bayt Al-Thaqafa Daniel Ibarz 

Fundació Arep Carol Segura 

Fundació Foment de l’Habitatge Social Núria Casanovas 

Fundació Mambré Meritxell Collelldemont 

Fundació Els Tres Turons Anna Tomàs 
 

 
 
 
 
 


