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Resum  
 

La present recerca té com a objectiu aproximar-se al nou model d’intervenció i actuació en el col·lectiu 

de persones sense llar, anomenat Housing First. Aquest model pretén aconseguir una millora en la 

qualitat de vida d’aquestes persones, fent primerament palès a la incorporació de l’individu, reclòs 

socialment, en una vivenda digna, que permeti combinar l’habitatge amb altres serveis que 

proporcionin recolzament al tractament en les diferents àrees de la salut física i mental de la persona, 

tenint en compte, doncs, els resultats a posteriori d’aquesta reconstrucció que doni resposta a la 

reinserció social d’aquest col·lectiu, determinant així una millora proporcional en l’atenció i la 

cobertura de les necessitats predominants en aquest grup.  

D’aquí rau la importància d’una recerca bibliogràfica per delimitar l’objecte d’estudi, per tal d’arribar a 

l’objectiu principal d’aquest projecte de recerca que és el de construir unes premisses d’evolució 

entorn al model d’atenció que exerceix Arrels Fundació amb perspectives directament relacionals a 

aquesta filosofia d’intervenció.  

Es tracta d’una recerca aplicada amb una perspectiva qualitativa. L’estratègia emprada i continuant 

amb l’estil de l’enfocament qualitatiu, serà l’entrevista en profunditat portada a terme amb l’equip de 

professionals els quals es troben en la situació objecte d’aquest estudi que treballa en l’abordatge 

d’una atenció integral cap al Model Housing First.   

 

 

Paraules clau: persones sense llar, exclusió social, dret a la vivenda, intervenció social, acció 

comunitària i serveis de suport.  
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Abstract 

 

This research project aims to approach the new model of intervention and collective action in the 

homeless called Housing First. This model aims to achieve an improvement in the quality of life of 

these people , first demonstrated by the incorporation of the individual, socially secluded in decent 

housing , housing that allows to combine with other treatment services that provide support to 

treatment in different areas of physical and mental health of the individual, taking into account, then 

the results of this retrospective reconstruction that meets the social reintegration of this group, thus 

determining a proportional improvement in attention and coverage needs . 

Hence lies the importance of a literature search to define the object of study , in order to reach the 

main objective of this research project is to build around the premises evolution model care exercised 

Foundation Roots prospects directly relational to the Housing First model . 

This is an exploratory research with a qualitative perspective. The strategy employed and continuing 

with the style of the qualitative approach, in-depth interviews will be conducted with the team of 

professionals working on a comprehensive care approach to the Housing First model, which are in the 

situation under study. 

 

 

 

Keywords: homelessness, social exclusion, right to housing, social intervention, community action 

and support services.  
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La investigació que es presenta a continuació emergeix de la necessitat d’Arrels Fundació en conèixer,  

iniciar i experimentar un recent model d’actuació, anomenat Housing First, el qual proposa unes 

transformacions en relació als anteriors paràmetres d’intervenció amb persones sense llar que 

proporcionen innovació política centrada en el dret a la vivenda i l’accés a un habitatge permament.  

 

És cert que històricament, s’ha aproximat l’abordatge del fenòmen del sensellarisme com 

uninterrogant i pressió de política social per combatre davant de dificultats que obstaculitzen la 

recerca de solucions a problemàtiques davant la lluita de l’exclusió social a través de del suport de 

dispositius que faciliten l’accés d’allotjament temporal a persones que sobreviuen davant la presència 

de múltiples factors psicosocials que influeixen en la seva reinserció. A conseqüència d’aquesta darrera 

eventualitat, durant els últims anys ha incrementat la trascendència del paper de l’habitatge en 

l’erradicació del sensellarisme, maximitzant cada vegada més l’antenció que recau al model Housing 

First com a principal resposta i plantejament d’aquesta problemàtica social.  

 

Per tant, des de l’equip directiu d’Arrels Fundació i conjuntament amb el Departament d’Incidència, 

s’inicia l’aproximació teòrica i pràctica sobre el Housing First, filosofia moderna que procedeix unes 

estratègies d’erradicació contra el fenòmen del sensellarisme, a partir de l’establiment de contacte 

amb altres entitats europees les quals implementen aquesta metodologia, amb diferenciació 

d’algunes, cinc d’elles instituïdes a la Unió Europea, han portat a terme l’avaluació de l’enfocament 

intervencional a través d’empendre l’avaluació de proves pilot les quals determinen resultats pràctics i 

evidents en la reorganització de polítiques socials, necessàries per fonamentar la significació d’aquesta 

realitat eventual en l’àmbit de l’exclusió. 

 

Per duur a terme aquesta aproximació conceptual, s’ha establert l’organització de grupals per orientar 

i facilitar l’adquisició dels coneixements d’aquesta idiologia, perseguint així, els progressos que 

constaten l’adaptació del professional vers variabilitats organitzatives i funcionals en procedir les seves 

actuacions. Així doncs, a partir d’aquesta recerca qualitativa, es pretén portar a fi l’anàlisi des del punt 

de vista extern, dels aspectes subjectius i emocionals dels professionals d’Arrels Fundació traslladats i 

nascuts durant l’implementació del model d’atenció de persones sense llar que vetlla per l’erradicació 

del sensellarisme en la Barcelona del futur.  

1 Presentació  



   

 

 

 
 

9 
9 

 

 

 

Les persones sense llar es poden definir com aquelles que "no poden accedir o conservar  un 

allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni  un marc estable 

de convivència, sigui per raons econòmiques o altres barreres socials, sigui perquè presenten 

dificultats personals per desenvolupar una vida autònoma" (Avramov, 1995, citat a Cabrera, Rubio i 

Blasco, 2008).  

 

Tot i així, aquesta darrera conceptualització del fenòmen del sensellarisme, recau un pes significatiu a 

la ciutat de Barcelona, la qual és una de les ciutats europees que predomina amb major rigurositat 

l’increment d’aques fenomen social. Vers aquesta dada incandescent, les entitats socials i l’Ajuntament 

han valorat la necessitat d’augmentar considerablement el nombre de places disponibles en recursos 

residencials d’estada limitada.  Malgrat això, aquestes propostes esdevenen limitades. Però, Sales i 

Campos (2014)  determina com els factors claus per compendre les situacions que viuen i romenen 

compartint les persones sense llar s’unifiquen a partir de polítiques migratòries, disseny de prestacions 

no contributives a la seguretat social, serveis  sanitaris  i fins i tot la regulació del mercat de l’habitatge.  

 

A través de la European Consensus Conference on Homelessness es va establir si més no l’efectivitat de 

les estratègies orientades a l’allotjament, anomenades housing-led strategies, les quals tracten sobre 

actuacions socials que porten a fir l’afrontació al sensellarisme. De les estratègies housing-les, la més 

reconeguda és anomenada Housing First, la qual ofereix donar resposta a les necessitats de les famílies 

que es romanen sense llar per problemes principalment socioeconòmics. (Sales, 2014). Així doncs, 

identificant aquesta estratègia d’intervenció, hi ha quantitat d’entitats europees que han inciat i 

desenvolupat projectes socials aplicats a aquesta nova metodologia. Un clar exemple d’aquesta 

posada en pràctica és el projecte Housing First Europe el qual ha consistit en intentar proporcionar un 

habitatge estable a prop de mig miler de persones sense sostre en cinc ciutats d'Europa per comprovar 

si aquesta solució que es podria anomenar individualitzada i de xoc seria efectiva per tractar de 

minimitzar la problemàtica de les persones sense llar.  

 

Així doncs, tal i com s’assenyalava a l’apartat anterior, per aconseguir arribar a la finalitat de la recerca 

demanda, es pretén portar a fi en primer lloc una aproximació teòrica en relació als canvis contextuals i 

històrics que es situen en la trajectòria d’intervencions i actuacions aplicadades en el tractament de 

2 Introducció   
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persones sense llar. Per tant, considerant que es tracta d’una trajectòria relativament recent,  es 

realitzarà una contrastació teòrica en relació a l’actual estratègia d’intervenció i també pel que fa 

l’anterior, establint així una concreció  i diferències en quant als dos paràmetres: El model escala i el 

Housing First.  

 

El coneixement d’ambdues estratègies ens permetrà justificar l’implementació del darrer enfocament 

d’intervenció, el Housing First, a través dels resultats obtinguts en la pràctica de projectes destinats a 

la prevenció i actuació els quals fan front a  l’exclussió social, i són aplicats arreu d’Europa i gran part 

del territori nord-americà, com ara Els Estats Units i Canadà. Endemés, aquesta puntualització es 

trasllada a un dels apartats principals del marc teòric (vegeu 6.1. i 6.2.), sobre el mateix es mostren les 

idees principals, origen (vegeu apartat 6.2.1. i 6.2.2.) i aplicació dels dos models d’atenció: el tradicional 

i el més recent pel que fa a estratègia d’actuació social.  

 

Els apartats correlatius al present, són en primer lloc, els de justifiació de la investigació (vegeu apartat 

3) sobre aquest es mostra les idees principals en relació a la rellevància i significació d’aquesta recerca, 

i  els antecedents (vegeu apartat 4), sobre el qual es pretén tenir en compte el conjunt  de recerques i 

investigacions existents en el camp d’aquest treball.  

 

Tanmateix, el següent apartat, tracta sobre el marc teòric referent al desenvolupament i creació 

d’aquesta nova metodologia aplicada al tractament de persones sense llar, el qual possibilita 

l’afrontació del fenomen del sensellarisme. Sobre aquest mateix punt, es tractarà realitzar una 

exposició teòrica ,a partir d’una perspectiva internacional, europea i nacional, sobre l’ implementació 

d’aquest enfocament, exemplificant així, projectes i entitats que desenvolupen aquesta estratègia que 

aplica la lluita de l’exclusió social. Seguidament, s’abordarà més properament la implementació i 

adequació d’aquest model d’atenció a l’entorn de l’entitat Arrels Fundació (vegeu apartat 6.5.) 

establint així, una construcció sobre el canvi d’aquest enfocament en contrast amb el model tradicional 

anteriorment instaurat i portat a fi durant la trajectòria de l’entitat (vegeu apartat 6.5.2. i 6.5.3), 

destacant particularment la transformació dels equips intern, tenint en compte la reestructuració i 

organització dels equips, i també i especialment el posicionament que recau vers el professional pel 

que fa a l’acceptació i adaptació d’aquesta transformació com a entitat (vegeu apartat 6.5.3.1).  

 

A continuació, es presentarà els objectius (vegeu apartat 7), tant generals com específics, seguits 

d’una taula que clarifica l’importància que recau establir i disposar d’uns objectius clars i ben 

determinats, els quals puguin determinar una coherència i claretat al contingut que contè aquesta 

recerca.  
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Seguint el desenvolupament d’aquesta investigació, es descriurà la metodologia emprada (apartat 8). 

És pot definir com un apartat clau en la consecució d’aquest treball, atès que mostra aquells elements i 

paràmetres que han aportat i facilitat la realització per una banda, l’instrument de recollida 

d’informació, i per una altra, ha permès l’estructuració i repartiment del temps i contingut de forma 

correcta.  

 

Els apartats 10 i 11, són els referents en quant al treball de camp i també a la investigació sensible, 

encarregats de mostrar i referenciar el procediment i pasos que han facultat el desenvolupament 

d’aquesta recerca vers una observació no participant dels fets interpretats.  

  

L’apartat d’anàlisi dels resultats (vegeu apartat 12) és l’encarregat d’analitzar i extraure les idees 

plasmades a través de la ressolució i interpretació de les actes elaborades a partir de l’assistència a les 

diverses organitzacions de dinàmiques grupals, establint un anàlisi i contrastació en cadascuna de les 

actes per tal d’extraure una justificació vers el canvi que suposa per l’entitat i els professionals que 

treballen en ella, l’implementació i adequació d’aquest model al moment actual d’Arrels Fundació 

(vegeu apartat 13), així doncs, aquest apartat serà anomenat discussió dels resultats, el qual mostra i 

maximitza els resultats extrets a tavés de la realització del treball de camp.  

 

Finalment, l’apartat que conclou aquest treball, les idees prèvies i les transformadores, i també 

l’elecció final que ha comportat i significat l’elaboració d’aquesta investigació, recollint així, una visió 

més global de tota la preparació i formació que ha suposat l’atreeviment en la transformació d’aquesta 

perspectiva d’intervenció, serà aquí, apartat 14, on plasmarà les conclusions del treball.   

 

I per últim, a l’apartat de bibliografia (vegeu apartat 16) s’assenyala les diverses fonts bibliogràfiques 

que s’ha requerit imprescindibles i necessàries per a la consecució d’aquesta recerca.  
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Des de fa molts anys, l’atenció a les persones sense llar es basa en una sèrie de passos en què l’accés a 

l’habitatge és al final de tot el procés. Es demana a les persones que vinguin als centres i molts no 

volen. “No volen ajuda”, es va repetint un cop i un altre. Costa força assumir que segurament el 

problema rau en què no s’està portant a terme una oferta sobre aquelles necessitat demandades pels 

usuaris.  Tal i com s’exemplifica des l’entitat, Arrels Fundació (2014), “Em recorda aquella persona que 

li fa mal el braç i no vol anar a urgències perquè no es refia de l’atenció; vol dir això que li agrada el 

dolor? Cal que ens adaptem a les necessitats de les persones, no que les necessitats de la gent 

s’adaptin al que podem oferir”.  

  

En l’actualitat, Arrels Fundació forma part de Feantsa, una xarxa europea d’entitats que treballen amb 

persones sense llar. En aquesta federació, des de fa anys que es parla del Housing First (tarduit com 

‘primer, l’habitatge’), un model d’atenció a persones sense llar que està funcionant molt bé allà on es 

fa servir. Consisteix en un canvi en la manera de fer: la persona no ha d’avançar per un camí establert 

per arribar a l’habitatge sinó que l’habitatge es considera el punt de partida perquè la persona millori. 

Això vol dir, per exemple, que s’oferiria un pis directament a una persona que és al carrer.  (Arrels 

Fundació, 2014).  

 

En el darrer any s’ha aprofundit força en el Housing First. No és fàcil. Cal un canvi de mentalitat 

important, trencar tabús, assumir riscos, reptes nous, etc. P erò com és una manera de fer que està 

funcionant a molts llocs, hem de provar-ho. Per aquest motiu, Arrels pretén iniciar un procés formatiu, 

construint una base conceptual sobre la metodologia que es porta a fi des d’aquest model d’atenció, 

sobre el qual, no només es centra en l’habitatge, sinó que és l’habitatge l’eix vertebral d’aquesta 

filosofia, però sobre ell es treballen altres qüestions relacionades amb la promoció de l’autonomia de la 

persona, l’individualisme, cobrir unes necessitats bàsiques i essencials per la persona, i en definitiva, 

poder garantir el dret a l’habitatge. (Arrels Fundació, 2014).  

 

Tal i com es planteja des d’Arrels (2014) són diferents estudis conclouen que el Housing First funciona 

en nou de cada deu casos. Què passarà amb aquesta persona de cada deu? Arran d’aquestes possibles 

resultats, en el cas de persones que presenten increment en recaigudes, s’haurà de comptar amb l’ús i 

3 Justificació   
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oferta d’espais tals com la Llar Pere Barnés d’Arrels, sense deixar de bandar el model d’atenció sobre el 

que s’ha intervingut des de l’inici i fundació d’aquesta entitat, és a dir, el model escala.   

 

No obstant això, s’ha d’intentar vencèr els obstacles, a través de l’ajuda i exemples pràctics, com per 

exemple pot ser l’ajuda i col·laboració d’altres entitats que han iniciat aquesta perspectiva 

d’intervenció, amb l’aportació de noves polítiques socials que proporcionen respostes sobre aquelles 

necessitats que s’havien intentat cobrir, però no s’havia aconseguit romandre ressolta-les.  
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D’entrada, el dret a l’habitatge és reconegut en importants documents internacionals com són: la  

Declaració Universal dels Drets de l'Home (art. 25); la Convenció Internacional sobre  els Drets 

Econòmics, Socials i Culturals (art. III.1) i la Convenció sobre els Drets  de la Infància (art. 27.3).  

 

A continuació, s’expossa la rellevància que recau “El dret a l'habitatge” en l’àmbit de l’exclusió social. 

Primerament, es portarà a fi una breu descripció sobre el concepte d’aquest dret, i tot seguit, 

s’elaborarà una evolució del dret i reconeixement del mateix en diferents contextos territorials.  

 

5.1.  Article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans del 1948 

  

L’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Huamns de 1948 declara que tota persona té dret a un 

nivell de vida que asseguri la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, especialment quant a 

alimentació, a vestit, a habitatge, a atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota persona té dret 

a la seguretat en cas de desocupació, malaltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d'altres casos de pèrdua 

dels mitjans de subsistència a causa de circumstàncies independents de la seva voluntat. (Nacions 

Unides, 1948).  

 

 

5.2. Article 11 del Pacte Internacional dels drets econòmics socials 

i culturals 
 

Els Estats part en aquest Pacte reconeixen el dret de tothom a un nivell de vida adequat per a ell i per a 

la seva família, incloent-hi l'alimentació, el vestit i l'habitatge. I una millora contínua de condicions 

d'existència. Els Estats part hauran d'adoptar mesures adequades que assegurin l'efectivitat d'aquest 

dret, reconeixent a aquest efecte la importància essencial de la cooperació internacional basada en el 

lliure consentiment. 

 

Els Estats part en aquest Pacte, reconeixent el dret fonamental de tothom a ésser protegit de la 

fam, hauran d'adoptar individualment i per mitjà de la cooperació internacional, les mesures, incloent-

hi programes específics, necessàries per a: 

 

4 Marc Legislatiu  



   

 

 

 
 

15 
15 

a. Millorar els mètodes de producció, conservació i distribució dels aliments, emprant tots els 

coneixements tècnics i científics, i divulgant els principis de la nutrició i del desenvolupament o 

la reforma dels sistemes agraris, per tal d'aconseguir la més eficaç explotació i utilització de les 

riqueses naturals.  

 

b. Assegurar la distribució equitativa dels aliments mundials en relació amb les necessitats, 

tenint en compte els problemes dels països importadors de productes alimentaris i els dels 

països exportadors.  (Nacions Unides, 1966).  

 

5.3. Article 47 de la Constitució Espanyola del 1978 

L'article 47 de la Constitució Espanyola (CE) proclama el dret per als espanyols a una habitatge digne i 

adequat i ordena als poders públics fer-lo efectiu . Aquest article forma part del capítol III del títol I de 

la CE , pel que no està emparat per les garanties del art . 53 1r i 2n (el que suposa la impossibilitat 

d'accedir per via directa mitjançant un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional en cas de 

vulneració del mateix) , ni tampoc per la el 81 de la C.E. 

 

Segons González Ordovás (Universitat de Zaragoza) refereix que la primera Constitució en reconèixer 

aquest dret va ser l'Alemanya de Weimar (art. 155) ,després reconegut en la 2a postguerra per les 

Constitucions de Baviera (art. 106) , Bremen ( 14.1) i Berlín (19.1) . No obstant això, el dret a un 

habitatge digne no apareix consagrat en la Llei Fonamental de Bonn (denominació habitual de la 

Constitució de la República Federal Alemanya de 1949 ) , encara que sí en les de Portugal (art. 65.1) i 

Espanya (art. 47). El tenor literal de l' esmentat article 47 estableix que : "Tots els espanyols tenen dret a 

gaudir d'un habitatge digne i adequat. els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran 

les normes pertinents per fer efectiu aquest dret i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès 

general per impedir l'especulació. La comunitat participarà en la plusvàlues que generi l'accióurbanística 

dels ens públics". 

 

No obstant l'empara internacional, la política de l'allotjament continua sent, sobretot, un  política 

nacional, regional i local. A nivell comunitari, les institucions de la Unió Europea no  tenen competència 

en aquesta matèria al no estar recollida en els tractats i els drets que  se'n deriven. Si bé és cert que 

està inclòs en diferents declaracions i  recomanacions lligat, principalment, a la lluita contra l'exclusió 

social, la protecció al  consumidor i la llibertat de circulació com a objectius importants dins de la 

construcció de la U.E (González, p.5). 
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En aquesta recerca, s’ha cregut necessària la elaboració d’aquest marc teòric per tal de delimitar i 

diferenciar els significats sobre els conceptes que seran necessaris d’entendre el procés d’adaptació i 

implementació del Housing First a Arrels Fundació. D’aquesta manera, diferenciem en primer lloc els el 

propi concepte del Model, el seus orígen i el contrast amb l’actual model, el model escala. Tots tres són 

fonamentals per a la comprensió del moment en què recau l’entitat, i com aquesta teoria transformarà 

a llarg termini les intervencions dels professionals d’aquest àmbit d’actuació.  

A continuació es mostren els resultats de les proves pilot que han participat un total de cinc països de 

la Unió Europea. Aquesta recollida d’informació, permetrà reafirmar el procediment del Housing First a 

altres entitats del territori europeu, i com, en definitiva, es tracta d’un model que proporciona una 

millora en la intervenció de les persones sense llar.  

Per últim, també s’ha considerat necessari fer constar la magnitud que presenta aquest model quant a 

la seva aplicació, de tal manera que es mostrarà una exposició teòrica sobre altres ciutats europees 

que també portan a fi el Housing First, tot i no haver estat participants de les proves pilots realitzades.  

 

 

5.1. El model escala Continuum of Care 

 

En el cas dels enfocaments Continuum of Care , el procés es realitza a través d'un itinerari en escala , 

per al que cal realitzar primer el tractament a la mesura que la persona progressa d'una etapa a una 

altra, amb ajuda dels treballadors socials ,podrà aconseguir, com a objectiu final , un habitatge 

independent. En certa mesura es podria dir que consisteix a "treure els usuaris de les drogues, ajudar-

los a aprendre habilitats per a la vida , i llavors ell o ella estarà en posició per poder viure de manera 

autònoma " (Atherton et al., 2008 cit. Rais Fundación 20103).  

Per als defensors del enfocament Continuum of Care , una intervenció primerenca en habitatge 

comportaria el retorn al sensellarisme, ja que els usuaris són vistos com incapaços de fer front a una 

habitatge autònoma. D'aquí que es demani un alt grau de compliment del tractament abans de 

considerar-se "preparat per viure autònomament" (housing ready). Des aquest punt de vista , el treball 
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a través de programes d'educació de carrer i en albergs, tindria com un dels seus objectius bàsics 

pal·liar problemes personals perpoder posteriorment incorporar-se a un habitatge autònoma.  

 

 

5.2. Housing first: primera aproximació al model 

 

Housing First és un enfocament integral d’atenció que es centra en proporcionar a aquelles persones 

que es troben sense habitatge, és a dir, més comunment anomenades persones sense llar, oferir de 

manera ràpida i el més immediata possible un habitatge, i més tard, l’equip de suport que tindrà la 

persona que s’incorpora al nou habitatge, encaminarà l’accés i disposició a serveis segons sigui 

necessari. 

Amb tot, el que es diferencia d’un primer allotjament o primer habitatge de la resta d’estratègies o 

models d’atenció es tracta de l’objectiu inicial, el qual no és immediat i primari únicament ajudar als 

individus i a les famílies a tenir accés ràpidament i mantenir un habitatge permanent, al contrari, aquest 

enfocament té l’avantatge de ser el més coherent amb el que les persones sense llar assoleixen el 

voler buscar ajuda i aconseguir-la.   

El model Housing First ser desenvolupat inicialment per l'organització "Pathways to Housing "de Nova 

York a principis de la dècada de 1990. Aquesta organització va ser  fundada pel psicòleg Sam 

Tsemberis, com a forma d'aconseguir allotjaments  alternatius al carrer o als albergs per a les persones 

que pateixen malalties  mentals. Aquest model té com a objectiu prioritari allotjar la persona en una  

habitatge estable tan aviat com sigui possible, amb aquests principis bàsics. (EAPN, 2003:10):  

I. És una selecció d'usuari.  

II. Separació d'habitatge i  serveis de tractament.  

III. Oferir serveis que  promoguin la  recuperació.  

IV. Integració en la  comunitat.  

V. Pràctica basada en fets. 

National Alliance to end Homelessness (2006) proposa establir una diferenciació en quant a 

característiques pròpies dels programes de Housing First Habitatge els qualscomparteixen elements 

crítics: 
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I. Hi ha un enfocament en ajudar les persones i famílies en donar suport a l'accés i 

sostenir l’habitatge de lloguer el més ràpidament possible i d’habitatge que no disposi 

d’una estada limitada en quant al temps a viure-hi.  

II. Una varietat de serveis es lliuren principalment arran d'una recerca d'habitatges per 

promoure l'estabilitat de l'habitatge i el benestar individual.  

III. Aquests serveis són de durada limitada o llarg termini , depenent de les necessitats 

individuals. Per tant,  l'habitatge no està supeditada al compliment dels serveis - en lloc, 

els participants i/o usuaris d’aquest model d’atenció han de complir amb un contracte 

de locación estàndard i estan proveïts de serveis i suports que són necessaris per 

ajudar-los a fer-ho amb èxit. 

Cal dir però, que l’enfocament del Housing First es basa en la creença que ajudar a les persones l'accés i 

mantenir, l'habitatge assequible permanent hauria de ser l'objectiu central del nostre treball amb la 

gent sense llar. En brindar assistència per a l'habitatge, maneig de casos i serveis de suport que 

responguin a les necessitats individuals o familiars (de llarga durada o limitada en el temps) després 

s'allotja un individu o família, d’aquesta manera, les comunitats poden reduir significativament el 

temps que les persones experimenten en romandre amb la manca d'habitatge, evitant així, nous 

episodis de manca d'habitatge.  

Un principal enfocament pel que fa al Housing First és l’eficàcia d’aquesta intervenció arrel de la 

persona trobar-se a casa seva, fet que genera resultats positius en quant a la millora individual i 

benestar de la família amb la intevenció de serveis socials arrel d’obtenir la persona habitatge propi.  

Malgrat això, hi ha una gran varietat de models de programes de Housing First el quals incloure trets 

principals que el diferencien de l’anterior model d’atenció Continuum of Care o típicament anomenat 

model escala (National Alliance to end homelessness, 2006: 1-2):  

I. Selecció basada en l'avaluació dels seveis de Housing First (HF).  

II. Assistència per a la localització de l'habitatge de lloguer, el desenvolupament de 

relacions amb la privada els propietaris del mercat, i la negociació d'arrendament. 

III. Assistència per a l'habitatge que van del dipòsit de seguretat i un mes de lloguer a la 

provisió d'un subsidi d'habitatge a llarg termini.  

IV. Recerca d'habitatges sense limitació temporal.  

Tanmateix, Pathways to Housing ha recomanat vuit principis del Housing First (Tsemberis 2010b: 18 

citat a Volker Busch-Geertsema, 2013):  

1. Habitatge com un dret humà bàsic  

2. Respecte, calidesa i compassió per a tots els clients  

3. El compromís de treballar amb els clients durant tot el temps que necessiten  
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4. Habitatge dispersa-lloc; apartaments independents  

5. Separació d'habitatges i serveis  

6. Elecció del consumidor i la lliure determinació  

7. Una orientació recuperació  

8. Reducció de danys. 

En l'enfocament Housing First, com s'ha indicat anteriorment , es prioritza en accésa un habitatge 

independent. En Pathways to Housing  s'ofereix als usuaris- persones amb problemes de salut mental i / 

o consumidors de drogues - un suport social integral , però sempre de caràcter voluntari. L'únic motiu 

de finalització del programa d’intervenció amb l'usuari és la violència cap als professionals. 

Els habitatges s'arrenden en blocs d'apartaments , amb no més del 15% de persones dins del programa. 

Es tracta , per tant, d'evitar la institucionalització i col · locar al centre de les actuacions la capacitat 

d'elecció de la persona. Més l'apartament i el mobiliari , seran les mateixes persones les que van a 

triartambé els temps de contacte amb els professionals de referència. 

En contraposició, es podria afirmar que el model Housing First guarda una estreta relació amb una visió 

propera a l'exigibilitat del dret a l'habitatge, és a dir, garantir el "dret a sostre " sense condicionar-lo a 

compliment d'objectius i ni tan sols a la necessitat d' acollir-se a una intervenció. Parteix de la idea que 

molts dels problemes associats habitualment al sensellarisme es poden abordar d'una manera més 

eficaç a través d'habitatges estables , ja que el fet de no tenir una llar que forma part del problema i és 

un factor addicional d'inestabilitat. Encara Atherton i McNaughton (2008) indiquen que "l'habitatge 

per si sola no és suficient, atès que un habitatge independent no garanteix , per si sola , la inclusió 

social , però si és una condició indispensable de cara a la integració efectiva de les persones sense llar. 

 

 

5.3. La implementació del Housing First arreu d’Europa 

 

Molts, però no tots, dels projectes inclosos en el projecte HFE han seguit l'enfocament de Camins a 

l'Habitatge, en major o menor mesura i que estaven entre els primers pioners per provar el Housing 

First enfocament en els seus contextos locals i nacionals.  Cal dir, però que els primers principis s'aplica 

el model, però no s'avalua en el marc de HFE. També es parlarà d'alguns altres projectes rellevants a 

Europa en la mesura que sabem sobre ells, però sense l'objectiu d'una cobertura completa de tots els 

projectes existents que pretenen practicar Housing First a Europa. 

 



   

 

 

 
 

20 
20 

5.3.1. Housing First European Project (HFE) 

 

El projecte Housing First Europa (HFE) va ser un projecte d'experimentació social , finançat per la 

Comissió Europea, Direcció General d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió, en el marc del programa 

PROGRESS des d'agost 2011-07 2013.  

Els objectius d’aquest projecte inclouen l'avaluació de i aprenentatge mutu entre els projectes locals 

en deu ciutats europees que proporcionen a les persones sense llar amb necessitats complexes amb 

accés immediat a llarg termini, l'habitatge independent i suport intensiu. HFE va involucrar a cinc llocs 

de prova on es va avaluar l'enfocament (Amsterdam , Budapest, Copenhaguen , Glasgow i Lisboa), i va 

facilitar l'intercanvi d'informació i experiències amb cinc llocs del mateix nivell addicionals (Dublín , 

Gent, Göteborg , Hèlsinki i Viena) , on més Housing First projectes es van planificar o s'estan aplicant 

elements de l'enfocament. El projecte va ser complementat a través de dues línies principals, una línia 

d'investigació i avaluació, i una cadena d'aprenentatge mutu. Cinc reunions , incloent una conferència 

final obert al públic i al qual van assistir més de 230 participants , s'utilitzen per a l'intercanvi 

d'informació i experiències i per discutir una sèrie de temes específics relatius a l'Habitatge Primera 

aproximació. Un grup de direcció d'alt perfil ha contribuït activament als debats. 

Les preguntes sobre les diferències pel que fa al gènere i determinats grups d'edat o bé podria no ser 

respostes pels estudis d'avaluació locals (com les mostres eren massa petites per crear els resultats 

generalitzables) o es va afirmar en els informes que les diferències essencials (en relació amb el sexe 

dels participants) no van ser trobats. 

Els llocs de prova HFE van ser localitzats en cinc països que representen diferents règims de benestar , i 

en les grans ciutats amb una gran varietat de condicions contextuals locals pel que fa a l'accessibilitat 

de l'habitatge assequible, i els beneficis socials i d'habitatge, etc. Les condicions estructurals i el nivell 

de benestar general i la protecció social són més difícils a Lisboa , i molt més encara en Budapest, amb 

baixos nivells de beneficis de subsistència i els subsidis d'habitatge i les barreres per a les persones 

vulnerables en ocupar fins i tot aquest escàs suport econòmic . 

En tots els llocs de prova del projecte del Housing First va ser un dels primers pioners intents de provar 

aquest enfocament en un entorn dominat ja sigui per sistemes d'escales o per disposició d'emergència 

per a persones sense llar amb cap o molt febles vincles amb el mercat de l'habitatge habitual. Només el 

projecte a Copenhaguen va ser part d'una estratègia nacional (i local) per promoure i posar en pràctica 

l'enfocament de Primera Habitatge en una escala més àmplia. 

Cap dels llocs de prova HFE era una rèplica exacta dels Pathways to Housing pioner a l'habitatge a Nova 

York, encara que -a excepció del projecte de Budapest- han seguit aquest exemple, en molts aspectes i 
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han seguit en gran mesura la majoria dels principis de l'Habitatge Primer com establert per la "mà 

manual" d'aquest projecte. Algunes advertències s'apliquen: no hem dut a terme una prova de la 

fidelitat deguda i per alguns dels principis que no tenen prou informació per confirmar que s'han seguit 

en la pràctica. Si bé tots els projectes HFE serveixen les persones sense llar amb necessitats de suport 

complexes i greus, no podria haver hagut alguna selecció dels clients al principi, en base al seu 

disposició i motivació per subscriure un contracte d'arrendament.  

En un dels projectes (Copenhaguen), un habitatge grupal es va utilitzar per a la majoria d'usuaris dels 

serveis en el començament , però durant el període d'avaluació i basat en les experiències negatives 

amb aquest tipus d'habitatge , augmentant es va fer ús de l'habitatge dispersa. 

Altres aspectes en els que els llocs de prova HFE desviats del projecte pioner consideren el grup 

objectiu (només en Lisboa va ser aquesta limitat exclusivament a les persones amb malaltia mental) , 

l'organització de suport (només a Copenhaguen va fer el treball del projecte amb un equip d'ACT 

incloent experts metges i especialistes en addiccions , altres projectes - excepte a Budapest - cooperat 

estretament amb aquests serveis , si cal , els experts de parells no van ser emprats en dos dels cinc 

projectes), i l'ús de l'habitatge social i contractes directes entre els propietaris i els usuaris del servei . 

Amb l'excepció de Budapest , en alguns dels punts , els llocs HFE prova tots van treballar amb un 

enfocament centrat en el client i els plans d'ajuda concrets , tenir visites regulars , per regla general (i 

amb l'obligació que els clients a acceptar) , va treballar amb relativament altes taxes de personal -client 

(que van en entre 1:3-5 i 01:11) , i que ofereix la disponibilitat de personal (o almenys un contacte 

telefònic mòbil ) per als casos d'emergència les 24 hores del dia , set dies a la setmana . 

Les desviacions de la "model" pioner en termes de l'organització de l'habitatge i de suport confirmen 

arguments que una certa quantitat de " deriva del programa" i l'ajust és inevitable si un enfocament és 

transferit a les diferents condicions locals. Si l'habitatge social és una font important per a l'habitatge 

de persones vulnerables i els instruments estan disponibles per proporcionar un accés prioritari als 

habitatges socials - com era el cas a Copenhaguen i Glasgow - sembla obvi per utilitzar aquest recurs. Si 

hi ha una manca d'habitatges socials i no accessible per a les persones sense llar - com a Budapest - o té 

llargues llistes d'esperació i l'habitatge de lloguer privat pot ser adquirit més ràpid i es veu com més 

flexible i més ben situat per a la integració de la comunitat - com a Lisboa - lloguer d'habitatge privat 

pot ser l'opció preferida. Si l'accés a altres serveis especialitzats i convencionals és relativament fàcil , 

l'enfocament de ACT podria no ser necessari (tot i que encara podria contenir alguns avantatges per a 

les persones amb greus problemes d'addicció a la salut física i , com s'afirma en el projecte de 

Copenhaguen). 

El projecte Budapest era diferent dels altres projectes en molts aspectes. Va ser inclòs com un lloc de 

prova, ja que va ser un dels pocs programes a Europa Central i Oriental , que estava tractant de portar 
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dormen al carrer directament en habitatges normals amb el suport , compartint alguns dels principis 

bàsics del Housing First. No obstant això, alguns elements importants estan també falten els adhesius: 

suport a Budapest era temps limitat des del principi, i amb una ràtio (teòrica) dels treballadors de 

suport als clients de 1:24, el suport va ser molt menys intensa que en totes les altres proves llocs. A 

més, el suport va ser proporcionat pels treballadors d'extensió social de diferents serveis en a més 

d'un treball a temps complet, no hi havia equip de Primera Habitatge treballa exclusivament amb 

persones sense llar menys re-allotjats. Capacitats de suport no només es van limitar en intensitat, sinó 

també en la durada, en aquest cas, un any, i el suport financer per a l'habitatge dels usuaris dels serveis 

que tenien , bàsicament , per buscar a casa per si mateixos - amb una mica de suport per part del 

personal també,era massa petit i el temps limitat. A diferència de tots els altres projectes, la retenció 

d'habitatge a llarg termini tampoc era un objectiu explícit del projecte de Budapest, aquest tenia 

l'objectiu principal aclarir una zona de bosc de les persones sense llar 

Els resultats positius de quatre dels cinc llocs d’aqueste proves pilot mostren que el Housing First 

enfocament és que es recomana com una forma reeixida de posar fi a la manca d'habitatge per a les 

persones sense llar amb necessitats de suport greus i ajudant-los a mantenir una tinença permanent. 

Ells mostren que la majoria del grup objectiu, incloent-hi les persones amb problemes d'addiccions 

severes, és capaç de viure en l'habitatge comú si es proporciona el suport adequat. Els vuit principis 

desenvolupats per Pathways to Housing semblen ser un dispositiu útil per al desenvolupament de 

primers projectes destinats a l’habitatge, inclosa la recomanació d'utilitzar l'habitatge dispersa 

predominantment ordinari i apart- ments independents sense concentrar en un sol edifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font  Il·lustració model Housing First. Tsemberis (1992) 
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Entre els elements importants per a l'èxit de l’enfocament del Housing First són: 

I. Accés ràpid a l'habitatge: als països on hi ha instruments per superar les barreres d'accés 

per a les persones sense sostre a l'habitatge social, l'habitatge social pot ser un recurs 

útil. En altres llocs, l'habitatge llogat privada o fins i tot l'ús d'habitatge en propietat pot 

dominar. Enfocaments com pràctiques titzat per les agències de lloguer social (Decker, 

2002) o pel I-Fundació en Finlàndia (Busch - Geertsema, 2011) pot ser útil per obtenir 

l'accés a l'habitatge en llogar el privat i ocupades pels seus propietaris per al seu ús en el 

sector d'habitatge Primers projectes . 

 

II. Els costos d'habitatge i els costos de la vida s'han de cobrir a llarg termini per a aquelles 

persones que no poden guanyar prou diners per l'ocupació. Això pot ser un problema 

particular en els països amb un sistema de benestar feble, com hem vist en el lloc de 

prova a Budapest. 

  

III.  Suport multidimensionals d'alta intensitat ha d'estar disponible quan sigui necessari . Els 

nostres exemples mostren que això pot ser organitzada de diferents maneres , i si una 

estreta cooperació entre els experts de Medi. Cal especialistes en addiccions, és possible 

que no necessàriament han de ser part integral de l'equip de suport, com en 

l'enfocament d'ACT. No obstant això ACT ha demostrat ser un enfocament positiu per a 

les persones amb problemes de salut mental i física severa i l'addicció. 

 

IV. Housing First programes de considerar acuradament com tractar amb molèsties i 

conflictes veïnals i de fer acords clars sobre això amb tant les us-ers/tenants de serveis i 

els terratinents. Els nostres llocs de prova mostren que és possible una gestió reeixida 

d'aquestes problemes en la majoria dels casos en aquestes condicions. 

El risc de fracàs de règims que no adquireixen el finançament a llarg termini per als costos de 

l'habitatge i un suport més intensiu i especialitzat és relativament alt com podem veure en l'avaluació 

de la zona de prova Buda-plaga. 

Personal de suport de Housing First han de complir requisits especials: han de mostrar respecte, 

calidesa i compassió per tots els usuaris dels serveis i posar les preferències de l'usuari i les opcions de 

servei al centre mateix del seu treball de suport. Han de ser capaços de construir relacions de 

confiança, i la seva ofertes de suport han de ser atractiu i satisfer les necessitats individuals dels seus 

clients, sempre en funció de la ferma confiança que la recuperació és possible. 

No obstant això, les expectatives dels responsables polítics i els proveïdors de serveis han de ser 

realistes. Acabar la manca d'habitatge proporciona una plataforma per a nous passos cap a la inclusió 
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social, però no és una garantia per a ella i per a la majoria dels individus marginats integració relativa 

freqüència podria ser un objectiu més realista. Tot i així, per als treballadors de suport l'objectiu ha de 

ser sempre per donar suport als clients en l'assoliment d'un alt nivell d'integració que és possible en la 

seva situació específica i nous intents per superar amb èxit l'estigmatització, són necessaris l'aïllament 

social, la pobresa i la desocupació , no només en el nivell de projectes individuals , sinó també a nivell 

estructural. Els mateix s'aplica a l'exclusió estructural de les persones vulnerables dels mercats 

d'habitatge. El debat sobre l'Habitatge Primer s'ha d'utilitzar per a lloc d'accés a l'habitatge en el 

centre del debat sobre el desemparament alhora que subratlla que l'habitatge no és suficient per a les 

persones amb necessitats complexes . 

Promoció de l'organització Housing First com un mètode eficaç per fer front a la manca d'habitatge és 

recomana a tots els nivells, local, regional i nacional, així com en l'àmbit europeu . Aprenentatge mutu i 

l'intercanvi transnacional s'han de continuar a Primera Habitatge. Marcs de política rellevants per això 

inclouen el Programa Europeu per al Canvi Social i la Innovació, la plataforma europea contra la 

pobresa i la MAC Social (mètode obert de coordinació). 

Aquest enfocament és un exemple perfecte per a la inversió social. Al febrer de 2013, la Comissió 

Europea publicada orientació als estats membres sobre la manera d'abordar la manca d'habitatge en el 

seu paquet d'Inversió Social (SIP), un marc de política per a reoorientar les polítiques dels Estats 

membres ha cap a la inversió social. Aquesta guia cita Housing First com model eficaç efecte, Laszlo 

Andor, Comissari Europeu responsable d'Ocupació, Afers Socials i Inclusió té que "Housing First 

s'acosta a les persones sense llar poden salvar les vides de les persones es deteriori, i proporcionar la 

millors oportunitats per la seva reinserció en la societat ". Housing First s'ha de desenvolupar més com 

un element clau de les estratègies integrades per fer front a la manca d'habitatge a nivell local, 

regional, nacional i europeu. 

Els fons estructurals de la UE en el període 2014-2020 s'han d'utilitzar per donar suport al 

desenvolupament i ampliació del Housing First per promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa, 

donar suport a la transició d'una assistència institucional a la comunitat i com una forma de socials 

innovació. El Fons Social d’Europa pot ser usat per donar suport als serveis per promoure la inclusió i 

l'empoderament de les persones sense llar, mentre que el Fons Europeu de Desenvolupament Regional 

pot donar suport infrastructure/housing. Un enfocament multi-fons és particularment rellevant per a 

l’implementació del Housing First. 

Per al període 2014-2020 , el programa de la UE per al Canvi i la Innovació Socials (EPSCI) s'ha d'utilitzar 

per desenvolupar encara més l'enfocament de Primera Habitatge en contextos comunitaris. Aquest 

nou instrument financer en particular, donar suport a la prova i avaluació de les polítiques socials 

innovadores. Seria útil per aprofitar els resultats del Housing First Europe per seguir experimentant i 

avaluar aspectes del Housing First com un mètode eficaç per fer front a la manca d'habitatge. 
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La Comissió Europea hauria de donar suport una xarxa d'experts europeus sobre aquest enfocament 

que podrien donar consells útils per al desenvolupament de projectes locals i continuar el procés 

d'aprenentatge mutu. 

En tots els nivells esmentats, el Housing First enfocament pot comprendre almenys un element de (el 

local , regional , nacional i europeu) estratègies sense llar , sinó que també podria ser utilitzat per a un 

canvi més fonamental de paradigma, partint dels sistemes d'escales i disposició que se centra 

principalment en les mesures d'emergència. 

El focus del Housing First Europe (HFE) va ser en projectes relativament petits locals per a les persones 

amb necessitats de suport complexes. Segueix sent una qüestió de debat si el Housing First 

enfocament s'ha de reservar exclusivament per a aquest subgrup relativament petit de persones sense 

llar.  Seria útil per provar i avaluar l'eficàcia dels serveis seguint els mateixos principis per a les persones 

amb necessitats menys greus i d'estratègies d'aplicació de l'Habitatge Primer la filosofia en general 

"habitatge va portar" les estratègies i en la promoció d'estratègies d’institucionalització en un nivell 

més ampli mitjançant la combinació de l'habitatge habitual, amb el suport. Diversos països i ciutats han 

reclamat poder aplicar les seves estratègies i seria útil per promoure l'intercanvi d'informació i 

l'aprenentatge mutu entre ells i avaluar l'eficàcia d'aquestes estratègies . 

En aquest context, es necessiten mètodes innovadors d'avaluació de les necessitats i dels mètodes de 

finançament de suport flexible per assegurar que el suport flotant és suficient i adaptant les 

necessitats individuals, sinó també no sobreesforç les capacitats financeres dels responsables del seu 

finançament. Així, s’especifica com es necessita més investigació en les següents àrees: 

I. La rendibilitat de l'enfocament Housing First (tenint en compte l'ús del servei anterior i la 

durada del suport prestat) ; 

II. gènere i d'edat requisits i efectes de l'enfocament , per exemple , per als joves sense llar 

menors de 25 anys específics s'han d'analitzar en detall  

III. Més en profunditat i l'avaluació comparativa de la utilització de mètodes basats en 

l'evidència de suport social, com el Tractament Comunitari Assertiu , Maneig de Casos 

Intensives i Crítics Temps Intervencions i la seva aplicabilitat per a diferents grups de 

persones sense llar i en el camp de la prevenció de la manca d'habitatge. 
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A. Ciutats Participants del Housing First European Project (HFE) 

 

Amsterdam  

A Amsterdam (Discus Housing First) és un dels "més antics" projectes de Housing First (i el primer als 

Països Baixos, establert el 2006) i ja ha complert una relativament alta nombre d'usuaris dels serveis 

,més de 120 en 2011.  És operat per l'ONG i coopera estretament amb els serveis de salut municipals i les 

associacions locals d'habitatge. La part principal de el finançament es paga per l'assegurança Nacional 

de Salut .  A més, els usuaris del servei paguen una contribució a la cuidar els costos, que varien des 122-

209 euros al mes, i són responsables dels pagaments de lloguer perque puguin rebre subsidis de 

lloguer de l'estat.  

 

Glasgow  

El projecte a Glasgow (Turning Point Housing First Scotland) és el més petit dels cinc llocs de prova però 

particularment ambiciosa en centrar-se exclusivament en les persones sense llar amb addicció activa 

(la majoria d'ells consumidors d'heroïna). També destaca pel seu ampli ús dels treballadors de suport 

de parells amb història ris de la manca d'habitatge i l'ús indegut de substàncies. El projecte és operat 

L'objectiu del projecte de Discus Housing és atendre a les persones sense llar amb complexes i 

múltiples problemes: "Els dos problemes psiquiàtrics i d'addiccionssón els criteris d'inclusió per Discus : 

significa el programa atén una població doblement diagnosticat ". L’objectiu del grup són les persones 

"que viuen als carrers" que són referits al disc per un grup de professionals sota la supervisió del servei 

de salut municipal d'Amsterdam.  
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Taula 1: Evaluació dels resultats. 

  

Número de 

participants del HF a 

finals del 2012. 

 

Nombre d’usuaris de 

serveis inclossos en 

l’evaluació. 

 

 

Nombre de 

participants en els 

projectes entrevistats 

per a l'informe HFE. 

 

 

Termini per l’avaluació. 

Amsterdam  122 123 persones ateses 

2006-2011 en 100 

habitatges. 

 

Per a l'habitatge 

d'actualització la 

retenció 165 clients 

atesos 2006-2012. 

 

64 10/2010 - 7/2011  

Una sola vegada; 

actualització de les 

taxes de retenció 

d'habitatges per 

novembre 2012. 

Budapest  152, però només 

alguns van ser 

reallotjades en 

habitatge habitual i 

l'any de referència és 

2008-2009 

152 14(11 en entrevistes).  2007-2009. 

Copenhaguen  92 76 atesos pel 

programa (2013) / 64 

allotjat des de juliol de 

2010 fins a finals de 

2012. 

 

15 7/2010- 1/2013. 

Glasgow  22 22 participants/16 

projecte allotjats a 

finals de 2012. 

 

21 10/2010 - 3/2013; curs 

localment fins 9/2013 

Lisboa  74 74 50 (2011)/ 45 (2012) 1/2011 – 2-2013 

Font: Housing First Europe Report (2013) p.27.  

 

per Turning Point Escòcia , una organització no governamental sense ànim de lucre que proporcionen 

una gamma de serveis de suport per a adults amb necessitats complexes de tot Scotland. El Glasgow 

Housing First pilot es va iniciar a l'octubre de 2010 com el primer projecte al Regne Unit implementar 

tació de la Primera Habitatge enfocament.  

El finançament és adquirit principalment per la pròpia ONG amb les subvencions atorgades pel Big 

Lottery Fund i pel Gran Glasgow i Clyde Health Board. Els costos d'habitatge han de ser pagats pels 

propis usuaris dels serveis sense llar (amb el suport de la prestació d'habitatge).  

L'equip de suport consisteix en un servei de coordinador, dos auxiliars de servei coordinadors i quatre 

treballadors de suport entre iguals , tots empleats a temps complet. Habitatge es proporciona en si 

mateix, l'habitatge social dispersa deixar per una sèrie d'associacions d'habitatge. L'accés dels usuaris 

dels serveis a l'habitatge social es veu facilitada per la legislació escocesa manca d'habitatge 
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mitjançant el qual les llars específics "acceptats" per les autoritats locals com a persones sense llar 

tenen dret a ser reallotjats en un allotjament "resolt". A Glasgow que després es farà referència a les 

associacions d'habitatge que s'espera que la casa d'ells dins d'un període relativament curt i amb un 

contracte i concessió il·limitada de lloguer normal. El grup objectiu del projecte Glasgow són persones 

"sense llar" per llei que qualifiquen per a una remissió de conformitat amb la legislació de la manca 

d'habitatge, que disposen d’un fàrmac actual, l'alcohol o un problema mal ús de polisubstància i les 

necessitats no estan sent satisfetes pels serveis actuals (Johnsen i Fitzpatrick, 2013). 

 

Lisboa  

El projecte a Lisboa (Casas Primeiro) dóna suport a les persones sense llar amb malaltia mental en 

l'accés i manteniment d'apartaments independents arran de l’enfocament Housing First. És l'únic lloc 

de la prova que segueix els camins pioners a l'habitatge a Nova York en el lloguer d' autònoms del 

sector de lloguer privat i subarrendament als usuaris del servei. I és l'únic lloc de prova perquè un 

diagnòstic psiquiàtric és un criteri per a l'admissió. El projecte es va iniciar el 2009 i és operat per 

l'organització no governamental sense ànim de lucre AEIPS (Associação per o Estudo i Integração 

psicossocial).  

Durant els dos primers anys , el projecte va ser finançat per l'Institut Nacional de la Seguretat Social. El 

2012 el finançament global es va reduir severament, aproximadament en un 45% en comparació amb 

l'any anterior, i s'ha diversificat per incloure diverses fonts noves , a més de l'Institut de Seguretat 

Social, com l'Ajuntament i fundacions locals. Arran d'aquestes retallades i per tal d'assegurar la 

sostenibilitat del projecte, els subsidis de lloguer des el pressupost del projecte es van reduir (amb 

lloguers més baixos negociats amb els propietaris i els subsidis més alts obtinguts d'altres parts), el 

nombre d'usuaris del servei va haver de ser disminuït (del 60-50) i el personal els números van haver de 

ser reduïda de sis a quatre.  

Els usuaris del servei han d'aportar el 30% dels seus ingressos a les seves despeses d'habitatge, i la resta 

pagat pel projecte o d'altres fonts. Referències per al projecte provenen d'equips d'extensió de la 

ciutat i altres organitzacions pertinents , o mitjançant recomanacions d'altres participants programa.  

Els criteris per a l'admissió és ser una persona sense llar amb problemes de salut mental, i es dóna 

prioritat als que viuen als carrers , als que tenen els de llarga est històries de persones sense llar , i per a 

les dones . Els apartaments es lloguen dels propietaris privats , el programa no lloga més d'una unitat 

en un mateix edifici o carrer. AEIPIS manté el contracte d'arrendament, així com els contractes amb els 

proveïdors d'aigua , electricitat i gas. Subinquilinos aconseguir un arrendament sense límit de temps 

(Ornelas , 2013). 
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Budabest  

El projecte Budapest (Pilisi Forest Project) va ser especial en molts aspectes. Era l'únic lloc de la prova 

que es troben en qualsevol dels Estats membres de la central i oriental de la Unió Europea, que assolís i 

complís almenys alguns dels principis de model d’atenció Housing First. Va començar al gener de 2007 i 

va finalitzar el desembre de 2009, i l'objectiu principal del projecte era tornar a casa de les persones 

sense llar que viuen ing a les zones forestals de Budapest que pertanyen a l'Empresa Forestal Pilisi. La 

Companyia Forestal dirigit per netejar i restaurar les àrees forestals amb fins recreatius. El projecte va 

ser coordinat per la Fundació Pública per a les Persones sense Llar (Hajléktalanokért Közalapítvány) i 

va involucrar a set organitzacions diferents (la majoria d'ells sense ànim de lucre ONG) que presten el 

suport i l'ajuda amb ac-cés als diferents tipus d'allotjament.  

El finançament va ser proporcionada per fonts nacionals. El grup-meta eren les persones que viuen als 

territoris forestals (en general en barraques, edificis abandonats o tendes de campanya). Els 

participants del projecte van ser capaços d'escollir entre diferents tipus d'allotjament, apartaments de 

lloguer sent només una de diverses opcions, tot i que era el tipus elegit amb més freqüència . Altres 

tipus d'allotjament eren remolcs en un parc de caravanes, habitacions als albergs dels treballadors , la 

compra de la seva propietat, en general al camp, o un lloc en un refugi per desemparats. Els serveis 

prestats inclouen suport financer a les despeses d'habitatge i maneig de casos pels agents d'extensió 

(Fehér  Balogi, 2013) . 

El projecte de Budapest s'inclou en HFE (Housing First Europe), ja que comparteix elements importants 

de la filosofia d’aquest model com la integració directa de les persones sense llar a l'habitatge habitual 

(almenys per a alguns dels participants) , amb el suport , sense més condicions de participació (com la 

sobrietat o "habitatge disponibilitat litat”), un fort èmfasi en l'elecció i una certa flexibilitat per ajustar 

els subsidis financers en conseqüència. Però també estava clar des del principi que les condicions del 

projecte (nivell baix i el temps de finançament limitat i les limitacions estructurals en el context d'un 

sistema de benestar prou feble) eren molt diferents dels altres projectes i aconseguir la sostenibilitat 

duradora de el procés de reallotjament no era l'objectiu principal del projecte Budapest. 
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B. Implementació del Housing First a altres ciutats no participants del 

Housing First European Project (HFE) 

 

Les condicions dels llocs de prova HFE van ser menys estrictes i per a alguns dels projectes de les 

preguntes que puguin plantejar sobre si es classifiquen correctament com Housing First projectes. 

Aquests projectes no van ser avaluats en el context de la HFE , i d'acord amb la informació presentada 

es basa principalment en les dades proporcionades pels socis locals HFE . 

 

Dublin  

El projecte a Dublín (Housing First Dublín) es va iniciar el 2011 i és operat per l'Executiu sense llar regió 

de Dublín. Es finança amb fons autoritat local i pretén posar fi -ing somni aspra crònica proporcionant 

autocontingut, habitatge dispersa independent amb el suport de la gestió de casos intensiva fent 

visites. El grup objectiu del projecte és permanent (a llarg termini) dormen al carrer amb una àmplia 

gamma de necessitats de suport (salut mental, addiccions, etc.). Els participants han d'acceptar les 

visites a domicili i pagar el lloguer. Es va planejar el 2011 per proporcionar almenys 23 perdurables 

dormen al carrer amb habitatges dispersos (no més del 20% en qualsevol bloc d'habitatges) , utilitzant 

l'habitatge de lloguer social, així com l'habitatge dels propietaris privats. La prestació de serveis va ser 

pensat per ser organitzat per un grup de visita al poble abans sense llar amb regularitat a casa seva i 

l'ús d'un enfocament de gestió de casos. 

 

Guent  

El projecte a Guent (Intensive Housing Counselling) es va iniciar el 2008 ja, i també és operat per 

l'autoritat local mitjançant el finançament autoritat local . El departament d'habitatge de la municipal 

de Benestar Social Centre en col · laboració amb vuit empreses d'habitatge social proporciona accés 

prioritari a 43 habitatges socials per any per a, sobretot individuals, persones sense llar.  

El grup objectiu a Gant són "persones sense llar" estructuralment que han canviat en diverses ocasions 

entre diferents tipus d'acomodació sense la perspectiva d'un habitatge permanent en el futur proper. 

Condicions d'administració missió són una connexió local, per exemple, després d'haver tingut una 

adreça fixa a Gant durant almenys tres anys , durant els últims 6 anys , o tenir fills que van a l'escola a 

Gant), una durada mínima de les persones sense llar, un ingrés per sota del sostre per l'habitatge social 

i l'acceptació de "mesures d'habitatge cònsol esperança de vida i de guia. "Habitatge es proporciona 
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en els habitatges socials d'habitatge a tota la ciutat. Serveis apunten a l'estructuració de la transició 

cap a la dona gran en un contracte d'arrendament, l'adquisició d'habilitats domèstiques per mantenir 

la llar, la integració al barri, de manera que els vincles amb els proveïdors d'atenció mèdica, l'avaluació 

de les necessitats de suport i la creació d'una xarxa de serveis de suport. La Conselleria Intensiva 

d'Habitatge és proporcionada per quatre assessors d'habitatge, un empleat administratiu i un 

coordinador de mig temps. 

 

Göteborg  

El projecte a Göteborg (Housing as a Foundation) es va iniciar el 2011 , és operat per l'Oficina municipal 

de Göteborg de Serveis Socials i finançat per fons autoritat local.  

L'objectiu és integrar les persones sense llar", amb una història més llarga de la manca d'habitatge" 

d'allotjament temporal a un habitatge permanent amb suport. El 2012, el projecte va servir als usuaris 

de serveis de 28 (4 dones i 24 homes), la gent gran, sobretot la majoria d'ells tenen problemes de 

drogues i/o alcohol. L’habitatge es proporciona a 12 apartaments repartits per tot Göteborg i els seus 

suburbis que van ser llogats pel projecte dels propietaris privats i municipals, amb els 16 departaments 

restants es van congregar en un sol edifici, amb el suport in situ.  

Aquests últims estan proveïdes d'una concessió il·limitada mentre que per als de l'habitatge dispersa 

això és només una ambició a llarg termini en l'actualitat.  

El 2012 els serveis van ser lliurats per set "assistents de tractament" que tenien les seves oficines a 

l'edifici d'habitatges comunals i van visitar els usuaris del servei en apartaments repartits almenys una 

vegada a la setmana . Individualitzat de suport és l'objectiu de la integració al barri, els pagaments de 

lloguer regulars i el manteniment de l'habitatge, així com ajudar amb les activitats diàries. 

 

Helsinki  

Aurora House a Hèlsinki va començar el 2010 i és operat per l'organització no lucrativa ONG Hèlsinki 

Institut Deacon-ess. El finançament prové de fonts nacionals i locals, Aurora House va ser desenvolupat 

com a part d'una estratègia nacional per posar fi a la manca d'habitatge a llarg termini a Finlàndia 

(Tainio i Fredriksson, 2009 i Busch - Geertsema, 2011c). Aurora House ofereix allotjament autònom 

permanent es van congregar en un sol edifici , amb el suport en el lloc per a les persones sense llar a 

llarg termini (la majoria d'elles individuals , sinó també a les parelles).  
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Els usuaris del servei (totes les persones sense llar a llarg termini) són seleccionats per la ciutat de 

Hèlsinki Departament de Servei Social . La majoria d'ells tenen problemes d'abús de substàncies, sovint 

combinats amb la malaltia i la salut física problemes mentals. L'allotjament sempre es congrega en un 

sol edifici de vuit plantes, que consta de 125 apartaments (123 estudis i 2 apartaments de dues 

habitacions) , la majoria d'ells amb cuina americana i bany. Els vuit pisos estan dividits en unitats més 

petites (amb 15 a 21 apartaments cadascun) i cada unitat té una sala d'estar on els inquilins poden 

passar temps junts si ho desitgen. Els inquilins tenen un contracte d'arrendament il · limitat.  

El suport RESPECTA en el lloc és d'intensitat variable i segueix els plans de servei individuals acordats 

amb els usuaris del servei. Els inquilins utilitzen els serveis públics (socials,de salut) quan sigui 

necessari. Hi ha un programa de desenvolupament comunitat participativa per als inquilins i el 

personal, inclòs el treball ambiental per a la integració al barri. 

 

Viena  

El Wohnbasis a Viena va ser desenvolupat en 2005. És operat per una empresa d'administració local 

(wohnen wieder limitat) i finançat per la ciutat de Viena. El grup objectiu són famílies sense llar que 

reben accés prioritari als 50 apartaments repartits municipals del lloc i suport. Les condicions 

d'admissió són una connexió local (estada mínima de 8 mesos a Viena) , un estatus legal de residència, 

i no de desallotjament anterior a causa d'un comportament pertorbador.  

Les famílies han de ser absolutament independent i tenir la intenció de fer-se càrrec del contracte renal 

després d'un temps. Els 50 apartaments allotjen aproximadament a 190 persones, on hi ha una barreja 

de tipus de família composada per un i dos pares de diferents edats. Els 50 apartaments es troben 

dispersos al parc d'habitatges municipals , llogat per l'empresa- mu nicipal i deixar a les famílies amb 

un" acord d’un primer usuari (que no tenen seguretat de tinença).  

L'objectiu és que les famílies es faran càrrec d'un contracte de lloguer sense límits amb els drets de 

tinença complets després que s'han instal·lat amb èxit . Nou treballadors (inclosos cinc treballadors 

socials , dues cases tècnics , un coordinador de departament i el líder de l'equip) proporcionen suport 

(al pis , així com en una oficina) .Suport de treball social inclou el desenvolupament d'un pla de suport , 

el suport als problemes de tinença i els problemes socials i de salut específics, i les famílies són 

acompanyades a diferents de Nomenaments, instal·lacions, metges, etc, si cal. 
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C. Implementació del Housing First a altres ciutats  
 

 

En una sèrie de ciutats europees que no eren socis de HFE projectes Housing First s'han implementat 

en els darrers anys. Només es pot esmentar alguns exemples més sense apuntar a una llista completa 

de projectes de Housing First a Europa i sense ser capaç de provar en quina mesura els projectes 

esmentats en realitat segueixen Habitatge primers principis en la pràctica. 

 

Probablement l'exemple més destacat són les quatre ciutats franceses de Marsella, Lille , Tolosa i París, 

on s'està provant el Housing First enfocament i avaluat en un assaig controlat aleatori amb les 

persones sense llar diagnosticats com a malalts mentals (Un Chez-Soi d'abbord projecte). Com es va 

esmentar anteriorment, Finlàndia compta amb un programa nacional per posar fi a la manca 

d'habitatge a llarg termini i, a part del projecte soci HFE a Hèlsinki , es van implementar una sèrie de 

noves Habitatge Primers projectes i en l'actualitat s'estan avaluant a Finlàndia. A Dinamarca Housing 

First és el principi general subjacent a l'estratègia nacional de la manca d'habitatge que s'ha quedat 

2009-2013 més del programa ACT a Copenhaguen , Habitatge Primers projectes s'han establert en 17 

municipis de prova dos mètodes de suport-. Administració de Casos d'obra i temps crític intervenció.  

A Suècia s'han posat en marxa altres projectes de Housing First, a més del projecte de HFE soci a 

Göteborg ,per exemple a Helsingborg i Estocolm (tots dos estan subjectes a avaluació externa) , a 

Malmö , Karlstad , Örebro , Sollentuna i Uppsala. La majoria d'aquests projectes són projectes pilot o 

serveis de petita escala. A Noruega, el desenvolupament de l'Habitatge Primers projectes iniciats 

durant el període de finançament HFE, amb Bergen és una de les primeres ciutats a implementar 

l'enfocament.  

Als Països Baixos al voltant de deu projectes - part de la zona de prova HFE a Amsterdam. Afirmen 

haver realitzat la Primera Habitatge enfocament, la majoria d'ells es va posar en marxa entre 2011 i 

principis de 2013 estan ubicats a l'Haia i Utrecht , a Dordrecht , Eindhoven , Haarlem , diverses ciutats 

del Nord i Orient Limburg , i en Tilburg i Zwolle. A Àustria podem trobar altres projectes d'habitatge 

per primera vegada a Viena ia Salzburg ia Bèlgica un programa nacional per finançar Housing First 

experimentació en cinc ciutats s'estava examinant en el moment de redactar aquest informe. A 

Alemanya  com al Regne Unit, hi ha una sèrie de serveis de suport flotant (i les agències de lloguer 

social) que mostra similituds amb l’aproximació del Housing First. Amb tot, molts dels projectes 

alemanys estan embegut en un sistema d'escala local, així que si bé no posen com a condició d'haver 

passat per les fases anteriors, molts dels seus clients són referits a ells per altres organitzacions quan 

es consideri "habitatge preparat".  
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A continuació es mostren els objectius generals i específics de la present investigació, la qual tracta de 

donar resposta sobre l’objecte d’estudi seleccionat per portar-la a terme. A raó d’aquesta selecció, 

aquesta investigació comptarà amb els objectius plantejats per tal de disposar de major claredat quant 

a coneixement i exactitud sobre el mateix objecte d’estudi d’aquesta investigació i sobre què ens hem 

cenyit per efectuar-la.  

 

Així mateix, els objectius generals i específics d’aquesta investigació són els que s’aborden a 

continuació, juntament amb el suport de la següent taula:  

 

 

Taula 2: Objectiu general 1 i constatació dels objectius específics 
d’aquest mateix. 

 
Objectius generals Objectius específics 

1. Analitzar el procés d’implementació i 

adapatació del model d’atenció Housing 

First a l’entorn d’Arrels Fundació.  

 

1.1. Descriure la tipologia i estructura de les 

reunions formatives.  

1.2. Conèixer els dubtes dels participants a les 

reunions formatives en relació al procés 

d’implementació del Housing First.  

1.3. Conèixer l’opinió de dos responsables de 

diferents Departaments sobre les 

preocupacions expressades en les reunions 

formatives. 

 

Font: Elaboració pròpia.  

 
 
 
 
 
 

6 Objectius    
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Taula 3: Elaboració del segon objectiu general i els objectius 
específics sobre el mateix. 

 
 

Objectius generals Objectius específics 

2. Realitzar el seguiment individual de 

la primera persona amb la que es 

porta a terme una intervenció a 

partir dels paràmetres instaurats en 

el Housing First.  

2.1.  Conèixer els canvis i variacions 

setmanals del seguiment de la persona a 

través d’entrevistes setmanals amb 

l’educador referent de pisos.  

2.2. Determinar la satisfacció de la 

demanda de l’usuari a partir de la 

realització d’un mínim de dues 

entrevistes.  

 

Font: Elaboració pròpia.  

 

6.1. Taula de coherència dels objectius.  

A continuació, es presenta una taula de coherència que permet proporcionar una equitat quant a 

l’exposició dels temes que s’abordaran en cadascuna de les parts que composen aquesta recerca.  

Es tracta d’un exercici amb pretensió de facultar de màxima coherència a la present investigació: 





 
  

OBJECTIUS GENERALS OBJECTIUS ESPECÍFICS MARC TEÒRIC ESTRATÈGIES D’OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ 

1. Analitzar el procés 
d’implementació i 

adaptació del model 
d’atenció Housing First a 

l’entorn d’Arrels Fundació. 
 

1.1. Assistir a les reunions formatives elaborades des 
del Departament d’incidència Política durant el 

període de març a juny del 2014. 
 

I. Housing First a l’entorn 
d’Arrels Fundació 

 
II. Primer coneixement 

sobre el model 

Recerca bibliogràfica.  
 

Reunions amb l’equip d’Incidència Política.  
(Exposició teòrica que concreta l’actual moment i 

situació de l’entitat)  
 

1.2. Identificar i comprendre la posició que 
desenvolupen els professionals en la constatació 
dels canvis i transformacions que s’han produit al 

llarg d’aquesta implementació. 
 

 
 

I. Canvi d’enfocament i 
metodologia 

 
II. Procés d’adaptació 

 
III. Transformació de treball  

intern 
 

IV.  Reestructuració i 
organització dels equips 

 
V.  Posicionament dels 

professionals 
 

 
Recerca bibliogràfica.  

 
 

Entrevista als caps dels diferents departaments.  
 
 

Assistència a les reunions formatives.  
 

Recollida d’informació de les reunions.  
 

Elaboració de les actes de les reunions. 

1.3. Definir el grau de coneixement dels 
professionals quant a conceptualització del propi 

model. 
 

1.4. Concretar les qüestions que provoquen major 
preocupació envers la pràctica professional 

compresa pels caps de departament i programes 
que conformen l’entitat. 

 

 
2. Realitzar el seguiment 

individual de la primera 
persona amb la que es 

porta a terme l’aplicació 
del model d’atenció 
Housing First a Arrels 

Fundació. 
 

 
2.1. Conèixer els canvis i variacions setmanals del 
seguiment de la persona a través de la realització 
d’entrevistes amb l’educador referent de pisos. 

 

 

I. Exposició del cas 
 

II. Informe de seguiment 
 

III. Guió entrevista 
 

IV. Exposició eina de fidelitat 
 

V. Aplicació de l’eina envers 
el seguiment 

individualitzat de l’usuari 
 

 
 

Recollida d’informació setmanal del seguiment. 
 

Obtenció del seguiment extret des del punt de vista 
dels professionals. 

 
Realització d’entrevistes. 

 2.2. Determinar la satisfacció de la demanda de l’usuari 
a partir de la realització d’un mínim de dues entrevistes 

a domicili.  

2.3. Estudiar la proximitat d’aquest primer usuari envers 
el model a través de la utilitat sobre l’eina de fidelitat 

del Housing First. 
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7.1. Disseny 

 
La present recerca és constitueix com una investigació de caràcter qualitatiu i d’amplitud 

microsociologia donat que el mostratge respon a un grup petit de persones respecte els professionals 

sobre el qual s’efectua l’estudi (Barcelona).  Aquest estudi té una finalitat aplicada doncs la seva 

intencionalitat és la millorar la societat i ressoldre els seus problemes (Bravo, 2001).  

 

Alhora, té una profunditat descriptiva i en la mesura en que es pretén mesurar a més a més de 

variables, s’estudien les relacions d’influència entre elles, per conèixer l’estructura i els factors que 

intervenen en els fenòmens socials i la seva dinàmica (Bravo, 2001). Pel que fa al abast temporal de la 

recerca aquest és de caire sincrònic (o seccional) ja que l’estudi es basa en l’anàlisi d’una situació actual 

i de la seva estructura determinada tot i recorre a la lectura d’antecedents (Boixados, 2012).  Finalment, 

s’utilitzen fonts mixtes, es a dir, fonts primàries (entrevistes cara a cara) i fonts secundàries 

(referències documentals).  

 

7.2. Àmbit 

 
La recerca es contextualitza en l’entitat Arrels Fundació de Barcelona. La raó que justifica l’execució 

d’aquest treball en aquesta ciutat i, en aquest equip, és a raó de diposar de professionals i experts que 

tenen concepció sobre el model d’atenció Housing First.  

 

Cal dir però, que per efectuar aquesta recerca, es comptarà de la opinió dels professionals d’atenció 

directa i altres constituents de Departaments que realitzen funcions administratives, financeres o bé, 

d’informàtica, tots ells permetran donar i mostrar una visió general sobre el procés d’implementació 

que es pretén aconseguir, fent èmfasi sobre els canvis i variacions que emergeixen en la formació dels 

professionals de cada departament. Per tant, hi ha hauran professionals que únicament participin en la 

recerca com a oients i destinataris del discurs formatiu presentat en cada reunió de formació 

organitzada des de l’Equip d’Incidència Política i Social.  

 

 

7 Metodologia  
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7.3. Població objecte d’estudi 

 

El tipus de mostratge emprat per al desenvolupament de la recerca és de caire probabilístic i 

seqüencial doncs s’efectua la  tria un subjecte o un grup de subjectes en un determinat interval de 

temps, porta a terme el seu estudi, analitza els resultats, després escull un altre grup de subjectes, si 

cal, i així successivament. (Boixadós, 2014).  Aquesta tria s’exemplifica amb la següent taula:  

 

 

Taula 5: Criteris d’inclusió i d’exclusió de la població objecte d’estudi. 
 

 Persones usuàries Personal de treballadors 

C
ri

te
ri

s 
d

’i
n

cl
u

si
ó

 

1. Persones que es troben en situació 

d’exclusió social.  

2. Actualment, es troben allotjades a 

un pis individual.  

3. Reben seguiment individualitzat pels 

professionals d’àmbit social.  

4. Compleixen els 3 criteris d’admissió 

al Housing First (HF).  

 

1. Persones assistents a les reunions 

formatives del Housing First.  

2. Personal d’atenció directa i indirecta.  

3. Voluntariat del Centre Obert.  

 

 

C
ri

te
ri

s 
d

’e
x

cl
u

si
ó

 

1. Persones que no es troben en 

situacions d’exlusió o risc social.  

2. Que no reben seguiment 

individualitzat.  

3. Que no compleixen els 3 criteris 

d’amissió al HF.  

 

1. Personal extern a Arrels Fundació.  

Font: Elaboració pròpia 

  

 

7.4. Instruments de recollida d’informació 

 

Per a la realització d’aquesta recerca és fa ús de dos instruments diferents de recollida d’informació a 

raó del doble mostratge característic de la recerca. Per una banda, s’utilitza l’ús de l’entrevista a 

professionals que realitzen intervenció amb l’usuari seleccionat a realitzar una prova pilot quant a la 

implementació d’aquest model en un cas destinat i concret de l’entitat. També es realitzarà un total de 
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dues entrevistes no estructurades al mateix usuari amb la finalitat de conèixer el grau de satisfacció de 

les demandes realitzades des que és usuari d’aquesta entitat. Per últim, es realitzarà un total de dues 

entrvistes a professionals que han estat partícips d’aquestes sessions, un d’ells dinamitzador de les 

mateixes i una altra, oient i participant d’aquestes.  

 

 

7.4.1. Elaboració del guió d’entrevista 

 

El guió d’entrevista s’envia per correu als professionals, en aquest cas, vocal d’Incidència Política i 

Social i coordinadora del Centre Obert. Aquesta part pràctica de la recerca presenta un baix nombre de 

participants que participen en aquesta part de la investigació. És tracta d’un nombre de persones 

limitat degut a la disponibilitat de participació i horària en la recerca, donat que hi ha un requeriment 

de dedicació de temps per a la realització d’aquest exercici. Aquest guió (Annex 1) consta tan sols de 6 

preguntes obertes unificades en diferents blocs que permetrà respondre als objectius específics de del 

primer objectiu general de la present recerca d’una manera més concreta i propera a la posició dels 

mateixos professionals, posició dels propis participants d’aquest procés de canvi. En relació, els temes 

principals de l’entrevista sobre els quals es pretén obtenir informació són: concepció del Housing First, 

participació de noves figures d’intervenció en l’equip de suport i perspectives futures d’aquest model 

que reafirmen l’aplicació del mateix a la ciutat de Bacelona.  

 

 

7.5. Recollida de dades 

 

Per a la recollida de les dades requerides per al compliment dels objectius inicialment plantejats en la 

recerca es segueixen dos processos diferenciats en base a dos eixos diferenciats d’aquesta 

investigació: per una banda, la recollida de dades a partir del contacte setmanal amb l’educador social 

referent de l’usuari, i per una altra, l’assistència a les reunions formatives distribuides en funció dels 

Departaments i professionals assitents a les mateixes.  

 

 

7.5.1. Recollida de dades de l’educador social  

 

Per a la selecció de les persones objecte d’estudi de la present recerca s’ha seguit un procés específic 

que s’inicia amb l’accés a la base de dades d’Arrels Fundació, anomenada JIRA, amb previ 

consentiment de l’educador social que realitza el seguiment directa des del Departament d’Habitatge 

d’Inclusió. En aquesta base de dades, i des del mes de març, consten 17 enregistraments que 
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evidencien el dia a dia i intervenció executada pels departaments i programes: Centre Obert, Treball 

Social, Llar Pere Barnés i Pisos.  

Seguidament, es justifica aquesta selecció del cas, a raó de l’accés al pis individual, accés que 

comparteix una similitud al model Housing First. A partir d’aquí, l’educador social realitza un seguiment 

individualitzat acompanyat per voluntaris. Durant aquest seguiment, es realitza els enregistrament 

setmanals de cadascuna d’aquestes trobades concertades entre el professional i l’usuari.  

També, forma part d’aquest procés d’enregistrament les coordinacions realitzades entre la 

treballadora social referent del propi cas i l’educador social, ambdós estableixen una continuitat al pla 

de treball pactat des de cada Departament, vetllant per l’evolució i adaptació de la  persona de carrer al 

pis. Aquest procés d’enregistrament reconeix i dóna manifest sobre les diferents circumstàncies i 

dificultats en la que es troba l’usuari prèviament a l’ingrés en el pis. Cal dir, però, que aquest 

enregistrament, permet alhora un coneixement sobre diferents aspectes personals que engloben els 

antecendents de la persona, els quals mostren una visió generalitzada durants els anys anteriors a 

aquest accés a un pis individual.  

La selecció d’aquest cas és dóna a raó d’efectuar una prova pilot per l’entitat, a través d’estudiar el 

procés i evolució de la pròpia persona instaurada al pis, i com en funció de l’equip de suport es permet 

portar a terme unes modificacions quant a l’acceptació de la persona a rebre una ajuda setmanal per 

un o diversos membres professionals. Aquesta ajuda pot permetre aconseguir unes millores que 

s’inicien a partir d’establir un allotjament a una persona que ha estat visquen al carrer. A partir 

d’aquesta tria de manera pensada i seleccionada pels professionals que exerceixen atenció directa, i 

també pel Departament d’Incidència Política i Social.  

A partir d’aquesta prova pilot, s’inicia un primer contacte amb la persona a través de l’ajuda i suport de 

l’educador social, el qual permet guiar el discurs d’aquesta entrevista. Cal especificar, però que 

juntament a aquest cas, hi ha un altre en què s’està intervenint amb estratègies pròpies a les del model 

Housing First. Tot i així, s’ha estimat centrar l’objecte d’estudi d’aquesta recerca a un únic cas per tal de 

rebre major concreció sobre els procediments i actuacions professionals que s’executen arran de la 

formació garantida pels dinamitzadors d’Incidència Política i Social.  

 

7.5.2. Recollida de dades de les reunions formatives 

 

Per a poder donar cabuda a la participació d’alguns treballadors/es socials  i, per tant, donar resposta al 

primer objectiu general de la recerca, primerament s’assistirà a les reunions formatives organitzades 

de manera d’aconseguir el major nombre d’expectadors i oients en tant que aquesta formació pugui 

donar-se de manera igualitària per tots els professionals. Així, es realitza una recomanació per part 
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d’Incidència Política i Social sobre l’assistència a aquestes reunions, les quals faculten al professional 

sobre el procés vigent i de canvi de l’entitat.  

 

La recollida d’aquesta informació es realitza en funció de les temàtiques tractades en el 

desenvolupament del discurs elaborat pels dinamitzadors d’aquestes. Es realitza una transcripció 

d’aquesta informació de caire conceptual sobre el model, i també es porta a fi la recollida de dubtes 

interrogants que es plantegen posteriorment a l’exposició teòrica. Així doncs, en cadascuna 

d’aquestes reunions s’intenta transcriure aquelles que són innovadores i que generen una expectació 

pel professional sobre quines actuacions s’hauran de portar a fi.  

 

 

7.6. Anàlisis de dades 

 

Primerament, per el anàlisis de les dades obtingudes per cadascuna de les reunions assistides, es 

portar a fi uns esquemes conceptuals que exemplifiquen cada per qüestionari, s’elabora una taula de 

respostes on, a mesura que es van realitzant les enquestes, es van introduint els resultats obtinguts.  

Aquests mapes conceptuals aproximen el grau de coneixement de les persones assistents en funció de 

l’assistència i participació a les reunions, amb la finalitat d’expossar no només els dubtes emergents 

sinó també poder contribuir establint possibles actuacions que poden resultar favorables en el procés 

de canvi i implementació envers aquesta metodologia d’intervenció.  

 

D’altra banda, per al anàlisis de dades a partir del guio d’entrevista resolt via correu electrònic i cara a 

cara, per cada pregunta es farà una transcripció de totes les respostes obtingudes per els diferents 

professionals participants. Un cop realitzada la transcripció es farà un anàlisi de caire qualitatiu 

rescatant aquells punts en comú i diferenciadors que s’han establert en la redacció d’aquestes 

preguntes plantejades, les quals concreten la posició dels professionals, coneixent les dificultats en 

l’acceptació d’aquest model.  

 

 

 

7.7. Consideracions ètiques i legals 

 

En l’execució de les enquestes caldrà tenir en compte certs aspectes ètics. Primerament s’haurà de 

garantir la protecció de la informació rebuda així com es fa esment a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre de protecció de dades de caràcter personal. Alhora, també caldrà respectar la voluntat de 

les persones participants en voler respectar els noms i dades de caràcter més personal.  
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També serà adequat fer saber a les persones entrevistades que se’n farà de la informació obtinguda en 

l’entrevista plantejant els objectius del estudi. Com a resposta a aquesta participació, es comptarà amb 

l’intercanvi d’aquests resultats a partir de la facilitació de l’informe final de la recerca, sobre el qual es  

realitzarà una entrega a l’entitat.  
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A continuació, s’exposen els resultats de la recerca en funció dels resultats dels objectius específics 

que donan resposta als resultats generals. aquest apartat esdevindrà exposat en funció dels resultats 

de cadascun dels objectius específics, els quals donen resposta al plantejament d’aquests. També, cal 

esmentar que per mostrar els resultats de l’anàlisi, s’ha requerit el suport de taules i esquemes 

conceptuals amb la intensió de proporcionar la il·lustració de cada idea i interpretació referenciada en 

els diferents objectius. Sancho, J (2014), recomana mostrar de forma sintètica els resultats dels 

objectius de la recerca, tot i així, en aquesta recerca s’ha cregut convenient oferir una comunicació no 

visual mitjançant l’ús de taules i esquemes conceptuals, intentant no caure en el risc de duplicar la 

informació, tal i com fa esment l’autor en el seu llibre.  

Cal dir, però, que tota la informació recollida, permet l’inici del procés de codificació de les dades i 

refinació de la comprensió sobre el mateix tema d’estudi de l’objectiu general 1: Analitzar el procés 

d’implementació i adapatació del model d’atenció Housing First a l’entorn d’Arrels Fundació.  

Paral·lèlament, els factors que han determintat l’anàlisi dels resultats dels objectius específics 2.1, 2.2. i 

2.3 es basa a partir de l’exportació d’interpretacions personals d’un usuari. Tots tres conformen 

l’objectiu general 2: Realitzar el seguiment individual de la primera persona amb la que es porta a terme 

una intervenció a partir dels paràmetres instaurats en el Housing First.  Així mateix, aquests objectius 

anteriorment assenyalats se centraran en interpretacions d’alguns participants d’aquesta investigació i 

també en base a apreciacions de textos. Per garantir aquest anàlisi, es realitzarà sobre el material 

emprat, és a dir annotacions extretes de les reunions assistides, les quals serà la principal font d’anàlisi 

dels resultats que es presenten en funció dels objectius específics.  

 

Un cop s’ha realitzat aquesta part introductòria, seguidament es mostren els resultats obtinguts 

d’aquesta recerca.  

 

 
 
 
 
 
 
 

8 Presentació dels resultats  
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En aquest primer objectiu específic, el qual es fonamenta arran de l’objectiu general 1 (Analitzar el 

procés d’implementació i adapatació del model d’atenció Housing First a l’entorn d’Arrels Fundació), 

s’estableix uns resultats determinats en funció de l’assistència a les reunions compreses en la 

realització d’aquesta recerca. Així doncs, el contingut que s’extrau d’aquestes sessions formatives 

serà merament objectivable, el qual dóna resposta i concreció a aquest primer objectiu específic.  

 

Durant els mesos de març a juny del 2014 s’han realitzat un total de 7 reunions formatives dirigides des 

de l’equip d’Incidència, aquestes reunions esdevenen la justificació del canvi de l’entitat cap al model 

Housing First a través d’una fonamentació teòrica exposada des del propi departament.  

La meva presència en tant com a observadora participant d’aquestes reunions ha estat en set 

reunions. En relació a aquest número de reunions assistides, es concreta arrel de l’inici d’aquesta 

recerca, febrer del 2014. Tot i així, prèviament a aquest començ de la investigació es va realitzar una 

sessió de formació destinada a l’equip de pisos de l’entitat, reunió organitzada el 5 de març del 2014. A 

raó de la data acordada per desenvolupar la reunió, queda excluída de l’anàlisi d’aquests resultats, atès 

que la data en què s’efectua no correspon al període en què s’aborda el treball de camp d’aquesta 

investigació.  

Cal referenciar també que l’horari d’aquestes reunions està pactat amb els destinataris i assistents de 

les mateixes. Es considera necessaril per part dels dinamitzadors de les 7 reunions, poder comptar amb 

el major nombre d’assistents per tal de maximitzar l’espai de debat i reflexió entre tots els convocats. 

Per tant, amb la pretensió d’arribar al major nombre de participants, es creu convenient realitzar les 

sessions formatives durant la franja horària de treball, en funció d’aquest horari, s’ha permès reunir a 

nombres diferents de persones, distingides per equips de treball, funcions i disiciplina.  

 

 

 

 

 

 

OBJECTIU ESPECÍFIC 1 
 

 
1.1. Descriure la tipologia i estructura de les reunions formatives. 
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Taula 6.  Reunions formatives entre els diferents equips que conformen 
l’entitat. 

Font : elaboració pròpia. 

 

Inicialment, aquestes reunions es porten a fi en la seu de la pròpia entitat (C/Riereta, 24), no obstant 

això, cal assenyalar que dues d’aquestes, s’han efectuat a l’edifici de la Llar Pere Barnès (C/Puig i 

Xoriguer, 14-16). El fet que ha determinat la ubicació d’aquestes reunions ha estat condicionat pel grup 

destinatari al qual aniria dirigit la reunió en qüestió. Per aquesta raó, l’equip d’auxiliars i professionals 

de la Llar ha establert una modificació quant al lloc per efectuar-les. 

Aquestes sessions teòriques presenten un guió sobre l’exposició d’un contingut compartit en les set 

reunions efectuades durant aquest període de Març al Juny del 2014.  Així doncs, tenint en compte la 

realització de les actes d’aquestes reunions, es comprova un patró unificat i compartit en cadascuna 

d’aquestes sessions. L’ordre i estructura sobre aquestes reunios teòriques i de formació és el següent:  

1. Justificació de la sessió.  

2. Justificació de la meva presència com a observadora participant de la sessió.  

3. Exposició del model d’atenció.  

4. Concreció sobre els canvis, explicació del procés d’adaptació  i  implementació sobre el 

Housing First que s’establirà a l’entitat.  

5. Resolució de dubtes i interrogants.  

 

S’observa que el guió anterior ha estat elaborat prèviament a la realització d’aquestes reunions per 

l’equip dinamitzador, per tant, hi ha una planificació precedent a l’execució de cadascuna d’elles. 

Aquesta preparació mostra facilitats per dóna fonament i estructura al contingut d’aquestes.  Cal 

especificar, però que la trama de cadascuna d’aquestes reunions esdevé adjudicada per ambdós 

dinamitzadors, i cadascun d’ells reprodueix un dels punts de l’anterior guió. Es contempla com aquesta 

divisió de la part teòrica de les 7 reunions es va alternant per cadascun dels expositors. Aquest fet 

permet l’equilibri pel que fa a la participació de tots dos dinamitzadors.  

REUNIÓ EQUIP I/O DEPARTAMENT NÚMERO D’ASSISTENTS 

1 Equip de pisos  Es desconeix el número.  

2 Centre Obert  5 

3 Equip Llar Pere 
Barnès  

7 

4 Treball Social i Finançament  8 
 

5 Auxiliars de la Llar Pere Barnès  9 

6 Equip directiu de voluntaris  1 

7 Gestió interna  
 

7 
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En la programació d’aquestes sessions, s’ha fet palès a la diversitat de professionals als quals hi 

assistirien. A la mateixa vegada, en 3 de 7 reunions s’ha introduit altres professionals que no 

realitzaven funcions dins del departament al qual s’estava dirigint i efectuant la reunió. Tot seguit, es 

presenta una taula que dona claretat al grup de professionals i membres components d’aquestes 3 

reunions acabades d’esmentar: Reunió 3 (25 demarç), Reunió 4 (28 de març) i Reunió 7 (15 de maig).  

A continuació, es presenta una taula que dóna suport a aquesta referència:  

 

Taula 7: Reunió 3 (25 de març). Equip de professionals de la Llar Pere 
Barnés. 

Nom i cognoms Funció Departament 

 Participant 1  Auxiliar Llar Pere Barnés 

Participant 2  Infermera Llar Pere Barnés 

Participant 3  Directora Voluntariat 

Participant 4  Directora Departament de Comunicació 

Participant 5 Educadora Llar Pere Barnés 

Participant 6  Educadora Llar Pere Barnés 

Participant 7 Educador Llar Pere Barnés 

Font 3 Elaboració propia. 

En aquesta reunió, elaborada el 25 de març, es manté el número de professionals externs de l’equip 

assitent a la mateixa, concretament, es determina un total de 2 professionals provenen d’altres equips: 

la directora i responsable de l’equip de Voluntariat, i la directora del Departament de Comunicació. 

Aquest criteri d’inclusió que permet la participació d’aquests dos professionals ha estat a raó de 

comptar amb professionals experts en competències diferenciades a les que l’equip de La Llar Pere 

Barnés.  

Taula 8: Reunió 4 (28 de març). Equip de professionals del Departament 
de Treball Social i Finançament. 

Professionals  Funció  Departament  

Participant 1  Educador Treball Social 

Participant 2  Educador Treball Social 

Participant 3  Treballadora Social Treball Social 

Participant 4 Directora  Treball Social  

Participant 5 Treballadora Social  Treball Social  

Participant 6 Periodista  Departament Comunicació  

Participant 7  Finançament  Gestió Interna  

Participant 8  Treballadora Social  Treball Social  

Font 2 Elaboració pròpia.  
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En aquesta taula (figura 2), s’observa la presència de dos professionals d’altres Departaments: Gestió 

Interna i Comunicació. El criteri d’inclusió d’aquests professionals com a assistents a la participació 

d’aquestes sessions formatives, va estar determinat a partir de la decisió de l’equip d’Incidència 

Política, els quals van empendre la selecció dels assistents a les reunions, comptant amb la presència i 

participació d’experts i competents d’altres matèries pròpiament indispensables a la resta de 

Departaments.  

 

Taula 9: Reunió 7 (15 de maig). Equip de professional del Departament 
de Gestió Interna.  

Nom i cognoms Funció  Departament  

Participant 1  Directora  Taller La Troballa  

Participant 2  Administració  Gestió Interna  

Participant 3  Administració  Gestió Interna  

Participant 4 Informàtic  Gestió Interna 

Participant 5 Informàtic  Gestió Interna 

Participant 6 Administració  Gestió Interna 

Participant 7  Administració  Gestió Interna 
Font: Elaboració pròpia.  

 

En aquesta darrera i última sessió, només hi ha una diferenciació quant al nombre de persones 

externes del propi departament, i és que únicament es compta amb la presència d’una professional, la 

directora del Taller La Troballa.  

En compensació amb la resta de companys de Gestió Interna, la directora del programa El Taller La 

Troballa desenvolupava una funció concreta en l’elaboració d’aquesta sessió teòrica. Així doncs, el rol 

que exerceix aquesta professional, externa del Departament de Gestió Interna, és el d’identificar els 

punts forts i febles d’aquest model d’atenció. La figura d’aquesta professional permet dosificar el 

contingut de l’exposició que s’elabora en aquesta sessió en qüestió, concretant els espais de reflexió 

que dónen fruit a l’aparició de múltiples dubtes i interrogants, traslladats sobre la òptica de cada 

professional.  

Per portar a terme aquestes sessions formatives, l´únic criteri que ha determinat la selecció dels 

professionals en la composició d’aquestes reunions, ha estat per mera consideració quant a l’atribució i 

fluidesa del diàleg, per tal d’harmonitzar l’aparició de diferents ítems que es pretenen expossar un cop 

queda finalitzada la part teòrica i presentació del model d’atenció. En aquest sentit, l’aportació d’altres 

professionals fonamenta la creació i importació de temàtiques que no corresponen a la pràctica 

exercida per cadascun d’aquests components.  Amb tot aquest comentari de l’anàlisi resultats, es 

trasllada a partir del objectiu específic 2 (vegeu pàgina  
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Tot seguit, es mostra una taula que dóna representació de la totalitat dels membres  assistents en les 7 

reunions.  

 

 

En l’observació participant d’aquestes reunions formatives, es contempla la diversitat de 

posicionaments que exerceix el professional davant de la transformació conceptual que emergeix en 

l’acceptació d’un estil innovador d’intevenció que es portarà a terme pròximament a l’entitat. Per tant, 

s’observa variacions ascendents manifestades a partir de les aportacions reflexives dels participants 

d’aquestes sessions.  

Així doncs, en base a aquestes contribucions personals de cada professional, es determina un debat en 

relació a l’aparició de nous canvis en la intervenció dels usuaris, els quals es produeixen arran de la 

implementació del model d’atenció Housing First, el qual se centra principalment en l’estabilitat de 

l’habitatge. Cal dir, però que per comprendre aquesta posició i eix de partida dels aspectes emocionals 

i subjectius de cadascun dels professionals, s’ha considerat indispensable, des de l’equip d’Incidència, 

comptar amb la veu del major nombre de professionals. Per aquesta raó, s’ha considerat indispensable 

la recollida d’informació de les 7 reunions portades a terme, durant els mesos de març a maig del 2014. 

També, l’anàlisi d’aquests resultats es realitzen arrel de la transcripció literal de la participació i 

exposició verbal dels diferents professionals que intervenen donant manifest de la seva defensa en 

relació a la temàtica abordada en qüestió.   

Primerament i des d’una perspectiva global, es perceb un increment quant a la inseguretat 

professional en assolir un canvi constructiu i favorable per al creixement d’Arrels com a entitat que 

intervé dins d’un àmbit d’actuació complex i restringit en la destinació i oferta de recursos designada 

per als usuaris benefectors d’aquests béns. Així, des del punt de vista de l’aportació dels professionals, 

s’observa l’existència d’un desequilibri i incertesa, el qual es troba reflectit a partir de l’interrogació de 

temàtiques que concreten l’exhibició de dubtes directament relacionats amb les qüestions 

específiques plantejades  

OBJECTIU ESPECÍFIC 2 

 

1.2. Conèixer els dubtes dels participants a les reunions formatives 

en relació al procés d’implementació del Housing First.  
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En la representació dels resultats d’aquest objectiu específic, cal concretar que s’ha realitzat la selecció 

de temàtiques que es desenvolupen i aborden en l’elaboració del discurs de les 7 reunions assistides. 

Aquest diàleg reflexiu propulsa l’aparició de subdimensions compartides en distintes sessions. Així 

doncs, un cop es realitza aquesta selecció temàtica emergent del debat formatiu, s’evidencia una 

reiteració quant a la exposició d’aquestes temes: habitatge, finançament, construcció dels equips de 

suport, demanda de l’usuari i/o usuasis.  

 

Aquestes temàtiques acabades d’assenyalar presenten un major predomini en el discurs i aportació 

dels professionals que intervenen en el diàleg amb els dinamitzadors. Amb tot, s’observa sobre 

aquestes temàtiques incorporacions diferenciades en cadascuna de les reunions, aquest element 

s’observa que es deu en funció del grau de coneixement sobre la constatació i fonamentació 

conceptual del propi model d’atenció.  

Per desenvolupar aquest extracte de coneixement identificat pels participants a les reunions, s’ha 

considerat indispensable fer èmfasi quant a la reiteració d’aquestes temàtiques, les quals es projecten 

a través de l’ajuda i suport d’esquemes conceptuals. Per portar-ho a fi l’anàlisi d’aquests resultats, s’ha 

considerat necessari comptar amb una estructura que proporci coherència i vinculació a la relació 

entre cadascuna de les temàtiques amb les que es fa esment en l’exposició de cada reunió.  

Per poder procedir els resultats d’aquest objectiu, es realitzen en funció de cinc eixos:  

 

Eix 1: habitatge 

En aquest primer eix, s’evidencia un contingut que gira entorn a temàtiques concretes i vinculades a la 

conceptualització del Housing First. Per una banda, es fa manifest a la temàtica 1 la qual se centra en 

l’habitatge, fent palès sobre la importància a la que gira entorn el model.  

En la mateixa línia, aquest equip de professionals té coneixements en primera mà sobre aquells usuaris 

que realitzen la demanda de voler tenir accés a un pis individual. Arran d’aquest saber per part de 

l’equip de professionals d’aquest programa, s’observa com aquest element crea influència en l’expert 

en el moment de decidir qui té accés directe a un pis individual i quines són les persones que es 

romanen externes a aquesta oportunitat en aconseguir l’entrada a un pis sense haver de compartir. 

Així doncs, s’entén que un gruix important de persones que realitzen aquesta demanda, es troba 

dintre d’un total de 180 persones, les quals es troben allotjades en un lloc indegut per viure.  
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Esquema 1: Temàtica 1. Esquema conceptual sobre la temàtica de l’habitatge. 

Font: elaboració pròpia. 

 

S’observa, també, com l’equip professional del Centre Obert creu interessant establir la ressolució 

sobre diferents dubtes que sorgeixen a partir de la garantia del dret de l’habitatge. Aquest dubte és 

fruit de saber i tenir nocions sobre el nombre de persones que es troben malament allotjades, sobre 

qual el concepte de garantia d’aquest dret presenta dificultats per complir-se. A raó d’aquest 

coneixement, s’inicia l’interrogant sobre com allotjar a persones que es troben allotjades, per exemple 

en pensions.  

També es realitza el plantejament sobre el nombre de persones residents en espai d’infravivenda, 

s’observa la necessitat de poder realitzar el trasllat i incoporació d’aquestes en altres espais 

residencials, sobre els quals es puguin realitzar actuacions per iniciar la ressolució davant les dificultats 

presenciades en aquestes persones. No obstant això, l’equip d’Incidència considera també rellevant 

constar amb aquestes dades per tal de donar cohesió i suport la realitat de 180 persones que romanen 

en espais infrahabitables.  

Veu professional 1: “Però, si actualment ja ens trobem amb dificultats com per allotjar a persones en pisos 

compartits, a hores d’ara, com es farà per poder separar-los i allotjar-los en pisos individuals?, d’on surten 

els pisos?”.   

Aquesta interrogació s’origina a partir de l’exposició teòrica sobre el model d’atenció Housing First. 

Sobre el mateix, un dels dinamitzadors de les reunions fa palès en els avantatges d’intervenció i 

resultats que s’han extret dins del marc europeu. En contraposició a aquesta aportació de la 

dinamitzadora, es dona pas a la qüestió anteriorment assenyalada. Aquest interrogant l’aporta un 

HABITATGE  

1. Garantir el dret 
de l'habitatge.  

Primer interrogant: 
tothom té les 

mateixes 
condicions en 

accedir als pisos 
individuals? 

2 Reducció del 
relloguer en 
habitacions.  

Demanda dels 
professionals: creació de 

conflicte en relació a 
persones que habiten a 

pisos de lloguer.  

3. Decisió de la 
persona en voler 

seleccionar el lloc de 
residència.  

Origen 
dels pisos 

Provinença 
Distribució 
territorial 

Tipologia 
d'habitatge  
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professional del Centre Obert que pretén donar émfasi a l’eix vertebredor d’aquest model d’atenció: 

l’habitatge. A raó d’aquesta reflexió, s’observa com sorgeix la incertesa quant a l’obtenció de pisos.  

Veu professional 2 “Em sembla bé, però encara no veig clar, i em preocupa  com s’aconseguiran els pisos. 

Es farà mitjançant el relloguer? [...] aquests pisos formaran part del mercat lliure?”  

Aquest altre professional introdueix la temàtica de l’habitatge mostrant l’aprobació quant a 

l’acceptació d’aquesta nova metodologia i paradigma d’intevenció, no obstant això, també s’observa 

com malgrat mostrar acord en l’exposició teòrica abordada, manté l’incertesa sobre l’origen i obtenció 

dels pisos individuals.  

Tal i com s’observa a l’esquema 1, es planteja com ressoldre una de les problemàtiques actuals amb les 

que es troba el model sobre el que s’està intervenint enguany. Aquesta dificultat gira entorn a com es 

pot portar a fi la reducció del relloguer en habitacions d’un pis,  es pregunta si aquest model podrà 

donar resposta a aquesta problemàtica afegida en l’actualitat, més presenciada des de l’equip de pisos. 

Malgrat això, els dinamitzadors de l’equip d’Incidència Política no han afirmat una rèplica cenyida a 

aquesta qüestió, atès que en l’actualitat no s’ha pensat en com es podria solventar dubtes que 

presenten similituds al acabat de referenciar anteriorment.  

Per últim, es procedeix a tractar la temàtica de l’habitatge, en relació sobre el mateix, es parla entorn a 

la possibilitat de portar a terme la distribució dels pisos arreu de Barcelona, considerant així, un 

avantatge quant a l’adquisició de pisos. Aquesta subdimensió emergeix del discurs dels dinamitzadors 

a partir de la comprensió per part dels professional en entendre les complexitats que comporta la 

búsqueda de pisos individuals distribuits en diferents parts del territori català. 

Es contempla que la decisió ha de romandre en la persona,  la qual és l’afectada i qui ha de decidir 

davant un dret humà. En referenciar aquest comentari, s’observa com els professionals comparteixen 

aquesta consideració, i es propulsen referències relacionades amb els drets humans, entre ells, es 

destaca la trascendència que recau sobre el dret a una vivenda digne.  

En la reunió de l’Equip de Voluntaris, es parla de temàtiques vinculades al discurs i als dubtes específics 

manifestats arran d’aquest diàleg. Vers aquesta exposició, es contempla com els resultats d’aquesta 

reunió en qüestió gira entorn a la trascendència i pes de les temàtiques següents: habitatge, equip de 

suport i la solitud, aquesta darrera és una trama diferenciada de les exposicions anteriors, sobre la qual 

s’extrauen unes aportacions reflexives del professional.  

En primer lloc, com a primera temàtica, i seguint l’ordre preferent del discurs, quant a l’habitatge es 

contempla l’aparició de tres subdimensions:  
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S’observa també que un altre aspecte que preocupa i és fruit del coneixement de nocions conceptuals 

sobre el model d’atenció, és l’adversitat i dificultats que es presenten en assolir l’èxit d’integració de la 

persona. Aquest comentari es reflecteix a partir de l’interrogació següent: “quin és el nombre de 

persones que fracassen en aquest model?” Es dona resposta a aquesa qüestió expossant que únicament 

un 15% de les persones amb les que s’ha aplicat aquest paradigma, és veuen dificultats per mantenir 

l’estabilitat dessitjada en l’habitatge, a més a més, del tractament que es pretén aconseguir.  

Es comenta que aquest índex de retenció, el qual evalua el número de persones que arriben a 

aconseguir el manteniment de l’estabilitat en l’habitatge, reflecteix que aquest percentatge de fracàs 

és condicionat a partir d’elements relacionats amb la justícia, sota el quals s’ha evidenciat que aquest 

nombre de persones no assoleix el manteniment de l’habitatge a raó del compliment de condemnes 

per comissó de delictes anteriors a l’intervenció establerta i a inici de l’aplicació d’aquest paradigma.  

 

 

Eix 2: Usuaris  

Seguidament, es detallen dues temàtiques més que giren entorn a la figura de l’usuari: per una banda, 

fa constància sobre la demanda que realitza aquest, i per una altra, elabora una concreció sobre la 

demanda que enguany realitzen els usuaris del Centre Obert. Cal dir, però que en relació a la demanda 

que efectua l’usuari, s’observa una petició que es portarà a terme en funció de l’èxit que s’esdevingui a 

partir d’aquesta implementació sobre el model a Arrels.  

Tanmanteix, l’equip d’aquest programa identificar un interrogant quant al model tradicional i actual pel 

qual es regeixen les intervencions dels professionals d’atenció directa (educadors socials, treballadors 

socials, psiquiatra...), els quals detallen que en cas d’haver funcionat bé aquest model actual, no 

s’hagués requerit de la implementació d’un nou paradigma. 

Cal referenciar també,  l’argumentació que repliquen els professionals del Centre Obert envers la 

demanda que exerceixen els usuaris d’aquest programa, per tant, s’observa un augment quant al nivell 

d’exigència en la petició recursos i ajudes destinades a la millora del benestar d’aquest, establint així, 

unes necessitats dels usuaris en realitzar, per part del professional, la funció d’acompanyament per dur 

a fi tasques encomanades per professionals d’altres departaments.  

En aquesta sessió s’observa com els professionals evidencien una major vinculació entre el 

professional i l’usuari, destacant així, l’espai d’oci (dominó, bingo...) que disposa aquest programa en 

poder realitzar activitats lúdiques destinades als propis usuaris del Centre Obert.  

Fent alusió als anteriors comentaris elaborats per aquest equip, es pot comprovar un reconeixement 

elevat en relació a la pràctica diària que porta a fi el professional d’aquest programa en qüestió, i és 
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que s’observa com el fet d’adquirir aquest vincle amb l’usuari, comporta un increment en la realització 

de demandes ajustades a les necessitats plantejades per aquests usuaris.  

Tal i com s’observa a l’anterior esquema conceptual, en aquesta segona sessió, després d’haver estat 

revisada la part exposada i teòrica, es detallen quatre plantejaments i dubtes, fruits de diposar d’un 

previ coneixement del model d’atenció, el qual s’ha acabat de referenciar i és fruit de comprendre els 

canvis que s’establiran i comprendran durant la implementació del Housing First. Aquests quatre 

plantejaments són:  

En primer lloc, les actuacions que s'executaran en cas d'incompliment d'un dels tres criteris per 

pertànyer a aquest model d'atenció. Des de l’equip de La Llar Pere Barnés, s’observa una trascendència 

en voler demostrar la preocupació i neguit sobre com actuar davant la dificultat d’aplicar els tres 

criteris inviolables del model.  

 

 

Esquema 2: Temàtica 2. Esquema conceptual que mostra diverses subdimensions 

relacionades amb els usuaris.  

Font: elaboració pròpia  

 

En segon lloc, s’evidencia en cas d’usuaris que es troben inclosos dins del Housing First, es realitza la 

valoració si aquests usuaris poden fer servir altres recursos que són destinats als usuaris d’Arrels, com 

per exemple, el servei de dutxes. A raó d’aquest dubte, es comenta que es imprescindible pensar en 
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què aquest model vetlla per aconseguir la major autonomia possible de la persona, evitant així, 

l’extrema utilització d’altres recursos que a llarg termini seran innecessaris en el dia a dia de l’usuari.  

En tercer lloc, es realitzar el següent dubte: els usuaris que reben intervenció a partir d'aquest model 

d'atenció, en cas que s'estableixi una relació amorosa amb un altra persona, es pot permetre aquesta 

convivència? S’observa com aquest interrogant es trasllada a partir de la reflexió que impulsa el 

professional en pensar que l’usuari, arribarà un moment en què pot empendre relacions socials més 

estretes, arribant la possibilitat de poder una persona amb la que pot arribar a conviure-hi. Donat 

rèplica a aquest comentari, es considera des de l’equip d’Incidència actuar amb naturalitat, deixant de 

banda, les restriccions de la persona per poder iniciar i donar continuitat a la seva vida.  

En quart i darrer lloc, es parla sobre si es donarà la ocasió de poder fer escollir a l’usuari sobre  l’equip 

de suport amb el que vol abordar la intervenció. Així doncs, es defensa que el professional referent de 

cada usuari serà en funció de la facilitat en crear el vincle amb la persona tractada, considerant així, la 

importància d’aquest equip en mostra dots de seducció per tal de poder establir una vinculació amb 

l’usuari en qüestió, el més immediata possible.  

En relació a la temàtica dels usuaris, es tracta una subdimensió que gira entorn als criteris d’inclusió i 

exclusió per realitzar la selecció d’aquests usuaris en ser incorporats en el model d’atenció. S’observa 

com, des de l’equip participant de la reunió, un saber sobre la possibilitat d’instaurar aquests criteris 

que permetrà l’accés o no accés en el Housing First. A més a més, es comprova com l’equip de Treball 

Social i alguns professionals del Departament de Finançament, també havia realitzat aquesta qüestió 

en funció de tenir un coneixement previ a l’exposició teòrica establerta en aquesta reunió.  

Es reafirma aquest interrogant emergent de conèixer unes nocions bàsiques quant al número de 

persones usuàries d’Arrels, 180 persones, entre elles s’ha de realitzar una selecció mitjançant l’Eina de 

Fidelitat del model, la qual permet una determinació quant al nombre de persones que s’ajunten, 

primerament, a aquest paradigma.  

Pel que fa a l’equip de suport i a la construcció sobre el mateix, es destaquen les competències que ha 

d’adquirir el professional per portar a fi la intervenció amb l’usuari. Es ressalten aquestes competències 

dels professionals atès que es requeriran d’altres distintes a les que actualment desenvolupen i 

presenten els treballadors socials.  

En relació a aquest eix, es discrepa quant a les disciplines i estudis necessaris per formar part d’aquest 

equip,  aquesta idea queda contraposada en el moment en què l’equip d’Incidència Política afirma que 

no es requerirà d’uns estudis universitaris per configurar aquest equip, en tant que serà imprescindible 

disposar i adquirir habilitats seductores per tal d’aconseguir la major atenció i implicació de l’usuari en 

el procés d’intervenció. Es vetllara, doncs, en unificar la multidiscplinarietat de tos els equips en la 

construcció d’un. Cal dir, però, que aquest grup presentarà una reducció quant al nombre de 

professionals que el configuraran, atès que es tracta de reunir 6 professionals per cada grup de suport.  
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En la mesura que s’implanti aquest model, s’observa un nou criteri d’inclusió a professionals d’aquest 

grup-equip. Es parla de la figura del peer, persona que ha viscut experiències a la d’una persona sense 

llar. Aquesta nova incorporació d’aquest membre es realitza amb la pretensió de dipsosar d’un 

integrant del grup que sigui coneixedor de la vida viscuda de l’usuari, amb l’avantatge de posicionar-se 

de manera igual amb l’usuari.  

També, la temàtica del finançament també es destaca amb importància des de la òptiva d’aquest grup 

de participants, s’entén l’obtenció de major rendibilitat i optimització dels recursos, vers a aquesta raó 

es despleguen aquestes dos subdimensions relacionades amb la temàtica del finançament. Tanmateix, 

s’observa que és una temàtica compartida amb els professionals del Centre Obert i Llar Pere Barnés.  

En un segon nivell es situa el tipus de disciplines que conformarà els professionals d’aquest grup de 

treball. Es comenta que no hi haurà concreció en el tipus d’ensenyament i estudis universitaris 

realitzats, sinó que és considera important les habilitats i competències que haurà d’adquirir aquest 

equip per poder formar part del mateix. Es contempla que no és requerirà un nivell d’estudis elevat, 

sinó que es farà palès a les capacitats que presenta el professional per fer front a les necessitats i 

demandes que solicita l’usuari.  

En un tercer nivell, s’aborda la construcció d’aquests equips de suport. S’observa una confrontació 

quant a la disposició de diferents professionals pertanents d’altres Departaments els quals es poden 

situar com a components d’un mateix equip de suport. Aquesta observació considera una dificultat 

que es veurà reflectida en el moment de portar a fi la organització d’aquest equip.  

Per últim, es comenta que el nombre de persones que el compondrà serà reduit, es compta amb un 

grup de 6 o 8 persones que el comformaran, a partir de la unificació de diferents professionals de 

cadascun dels Departaments. Tal i com succeix amb el tipus de professional que composarà aquest 

equip, no es contempla una resposta que concreti aquest anterior interrogant.  

En primer lloc, com a primera temàtica, i seguint l’ordre preferent del discurs, quant a l’habitatge es 

contempla l’aparició de tres subdimensions:  

L’equip de suport, constituït entre cinc o sis persones, compta amb l’entusiasme, amb unes habilitats i 

competències pròpies. Cada membre de l’equip haurà de tenir en compte la realitat del moment de la 

persona, raó per la qual dins d’aquesta temàtica emergeix aquesta reflexió. Amb tot, els dinamitzadors 

expressen que el tractament amb la persona serà portat a fi amb profunditat, intentant aconseguir el 

major vincle amb l’usuari a través d’una posició seductora que recaurà en mans de la pràctica del 

professional.  

Amb l’anterior anotació, es contempla que l’equip eliminarà el concepte de pla de treball, per tal de 

situar-se en l’evitació d’un comportament sistemàtic per part de l’expert. Aquest element coneixedor, 

és comprès pels participants d’aquesta reunió. Sobre el mateix concepte, es contempla una reflexió 
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del professional en acceptar aquest canvi,  el qual es valora permetent a l’usuari a establir el ritme 

d’intervenció en funció de la situació, necessitat i criteri de la persona. Per aquesta raó i estretament 

relacionat amb aquesta darrera aportació, s’evidencia que, a partir d’un raonament iniciat per aquests 

assistents i participants, aquest model d’atenció donarà la facilitat a la persona en poder sentir-se 

pròpia del seu entorn, del seu lloc i, inevitablement, de la seva vida.  

Tot seguit, amb l’ajuda d’aquest esquema presentat, es comenta aquesta temàtica a partir de dades 

coneixedores d’aquest grup de participants, els quals transmeten com la implementació d’aquest 

model d’atenció, a llarg termini, pot comportar en diferents persones l’aparició del sentiment de 

solitud. En comprovar que aquest fet pot resultar evident en casos cronificats en anys vivint el carrer, 

s’observa com la persona en ser traslladada de carrer a un habitatge individual, digne i permanent, es 

troba davant aquest canvi, separada dels companys amb els que s’habituava a viure al carrer.  

Per tal d’afrontar aquest possible inconvenient presentat en la futura implementació del Housing First, 

s’evidencia la instauració d’uns mecanismes per contraposar-se davant aquest sentiment. Per resistir 

davant aquest esdeveniment futur, es planteja la integració de la persona dins el barri on resideixi, 

portant així, la vinculació de l’usuari amb altres entitats, recursos i activitats destinades a l’espai lúdic i 

interactiu entre persones del mateix entorn.  

 

Eix 3: Equips de suport  

En relació a l’equip de suport, s’observa com hi ha temàtiques que preocupen a l’equip. Es reflecteixen 

dubtes en relació a les funcions que ha de desempendre i exercir l’equip del Centre Obert, tot i així, es 

pren consciència al mateix quant als canvis que resorgiran en el programa, fruit de l’implementació del 

Housing First. També, es parla de l’organització i distribució de cadascun dels equips de suport, 

identificant així, la forma en què es treballarà, fent introducció sobre el nombre de persones que el 

constituirà i les destresses i habilitats que han de romandre incorporades en els professionals per 

efectuar una bona pràctica com a professionals d’aquest àmbit d’actuació.  

Tractant la temàtica dels equips de suport, s’observa un grau de coneixement distingit per la 

participació de diferents professionals, competents en múltiples matèries i disciplines (educadors 

socials, psicòlegs, infermers...) els quals dennoten un notable saber quant al concepte de Housing First. 

Aquest equip, concretament, ressalta la trascendència que recaurà el paper de l’habitatge com a eix 

vertebredor d’aquest model d’atenció, sobre aquesta primera temàtica s’aborden dos qüestions:  

En primer lloc, s’observa l’exposició d’un plantejament que objecta sobre com ressoldre una de les 

problemàtiques actuals amb les que es troba el model sobre el que s’està intervenint enguany. 

Aquesta dificultat gira entorn a com es pot portar a fi la reducció del relloguer en habitacions d’un pis,  

es pregunta si aquest model podrà donar resposta a aquesta problemàtica afegida en l’actua litat, més 
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presenciada des de l’equip de pisos. Malgrat això, els dinamitzadors de l’equip d’Incidència Política no 

han afirmat una rèplica cenyida a aquesta qüestió, atès que en l’actualitat no s’ha pensat en com es 

podria solventar dubtes que presenten similituds al acabat de referenciar anteriorment.  

Altrament, en l’exposició teòrica del Housing First es plantejen dubtes referenciats amb la temàtica del 

voluntariat. Aquesta trama en qüestió, es troba diferenciada a les 7 reunions realitzades, i és que 

s’observa com la presència i participació de la directora del Departament de Voluntariat, realitz la 

defensa de discutir i iniciar un debat quant als rols i funcions que desenvoluparan els voluntaris de 

l’entitat. L’equip d’incidència política efectua una rèplica aportant un canvi favorable a l’entitat, i és 

que a diferència de l’implementació del model a altres ciutats europees, es considera necessari 

comptar amb la presència dels voluntaris en la configuració de cadascun dels grups d’equip de suport. 

Així, es destaca la importància i significació que recaurà el rol del voluntari quant a la pràctica directa.  

A raó de la trascendència per l’entitat en relació a  la categoria del voluntariat, es proposa reflexionar la 

determinació d’aquestes tasques i funcions emergents de la construcció d’equip de suport. S’observa 

que serà necessari tenir present el dubte assenyalat d’aquesta reunió, per tal de maximitzar la qüestió 

que es planteja i que es troba pendent per concretar i ajustar les funcions i tasques que desempendrà 

aquests nous integrants, tal i com succeeix amb la figura del peer. 

Un exemple formativa amb els professionals de l’equip de La Llar, s’observa un grau de coneixement 

distingit per la participació de diferents professionals, competents en múltiples matèries i disciplines 

(educadors socials, psicòlegs, infermers...) els quals dennoten un notable saber quant al concepte de 

Housing First. Aquest equip, concretament, ressalta la trascendència que recaurà el paper de 

l’habitatge com a eix vertebredor d’aquest model d’atenció, sobre aquesta primera temàtica 

s’aborden dos qüestions: s’observa l’exposició d’un plantejament que objecta sobre com ressoldre una 

de les problemàtiques actuals amb les que es troba el model sobre el que s’està intervenint enguany. 

Aquesta dificultat gira entorn a com es pot portar a fi la reducció del relloguer en habitacions d’un pis,  

es pregunta si aquest model podrà donar resposta a aquesta problemàtica afegida en l’actualitat, més 

presenciada des de l’equip de pisos. Malgrat això, els dinamitzadors de l’equip d’Incidència Política no 

han afirmat una rèplica cenyida a aquesta qüestió, atès que en l’actualitat no s’ha pensat en com es 

podria solventar dubtes que presenten similituds al acabat de referenciar anteriorment.  

D’altra banda, s’observa en la realització d’aquesta entrevista com hi ha un mínim de coneixement 

quant al canvi que suposarà la construcció d’aquest equip de suport, es pensa que aquest saber bàsic 

en relació a aquesta configuració és degut a la matèria de treball que desenvolupen els assistents 

d’aquestes reunions. Per tant, es contempla que es tracta d’un personal que no exerceix atenció 

directa, aquest fet influencia al professional de Gestió Interna en no donar manifest de una 

preocupació. Tal i com succeeix en les anteriors reunions, es destaca les següents subdimensions: 

número de persones constituens de l’equip, reorganització dels equips i departaments, i per últim, el 

perfil i competències que desenvoluparà el mateix.  
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Esquema 3: Temàtica 3. Esquema conceptual que mostra diverses subdimensions 

relacionades amb l’equip de suport. 

Font: elaboració pròpia  

 

Primerament, es parla de l’origen i provinença dels pisos individuals, dubte reiterant en el discurs 

d’altres reunions prèvies a la realització d’aquesta cinquena, i és que el professional reconeix, un cop 

finalitza la part expositiva per part dels dinamitzadors, com l’adquisició i obtenció d’aquests pisos serà 

complexa i restringida. Aquesta delimitació es fonamenta arran de la situació socioeconòmica influent 

del país, i com davant aquest moment circumstancial, es requereix d’un suport pel que fa a les 

polítiques socials del propi país per tal de fer palès quant a diverses qüestions que preocupen a entitats 

petites com és el cas d’Arrels Fundació, en l’obtenció de pisos individuals.  

Altrament, els professionals reflexionen i proposen, a partir de l’exposició del Housing First, com 

l’implementació d’aquest model unificarà el concepte d’habitatge, determinant el fenòmen de les 

persones sense llar en la inclusió d’aquest terme. Malgrat això, el professional valora que aquest 

concepte d’habitatge i dret sobre el mateix, esdevé dificultat pel moment crític econòmic i social 

vigent.  

L’equip de suport, constituït entre cinc o sis persones, compta amb l’entusiasme, amb unes habilitats i 

competències pròpies. Cada membre de l’equip haurà de tenir en compte la realitat del moment de la 

persona, raó per la qual dins d’aquesta temàtica emergeix aquesta reflexió. Amb tot, els dinamitzadors 

expressen que el tractament amb la persona serà portat a fi amb profunditat, intentant aconseguir el 

major vincle amb l’usuari a través d’una posició seductora que recaurà en mans de la pràctica del 

professional.  

Amb l’anterior anotació, es contempla que l’equip eliminarà el concepte de pla de treball, per tal de 

situar-se en l’evitació d’un comportament sistemàtic per part de l’expert. Aquest element coneixedor, 
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és comprès pels participants d’aquesta reunió. Sobre el mateix concepte, es contempla una reflexió 

del professional en acceptar aquest canvi,  el qual es valora permetent a l’usuari a establir el ritme 

d’intervenció en funció de la situació, necessitat i criteri de la persona. Per aquesta raó i estretament 

relacionat amb aquesta darrera aportació, s’evidencia que, a partir d’un raonament iniciat per aquests 

assistents i participants, aquest model d’atenció donarà la facilitat a la persona en poder sentir-se 

pròpia del seu entorn, del seu lloc i, inevitablement, de la seva vida.  

Tot seguit, amb l’ajuda d’aquest esquema presentat (esquema 3), es comenta aquesta temàtica a 

partir de dades coneixedores d’aquest grup de participants, els quals transmeten com la 

implementació d’aquest model d’atenció, a llarg termini, pot comportar en diferents persones 

l’aparició del sentiment de solitud. En comprovar que aquest fet pot resultar evident en casos 

cronificats en anys vivint el carrer, s’observa com la persona en ser traslladada de carrer a un habitatge 

individual, digne i permanent, es troba davant aquest canvi, separada dels companys amb els que 

s’habituava a viure al carrer.  

Per tal d’afrontar aquest possible inconvenient presentat en la futura implementació del Housing First, 

s’evidencia la instauració d’uns mecanismes per contraposar-se davant aquest sentiment. Per resistir 

davant aquest esdeveniment futur, es planteja la integració de la persona dins el barri on resideixi, 

portant així, la vinculació de l’usuari amb altres entitats, recursos i activitats destinades a l’espai lúdic i 

interactiu entre persones del mateix entorn.  

Per últim, s’aborda l’extensió dels pisos individuals, la qual està compresa entre 20 i 30 m². Aquesta 

darrera dada confirma seguretat al professional, atès que es reafirma que en aquest model d’atenció, 

el tamany de la vivienda és més eficaç quan més reduit en quant a dimensions territorials. 

 

Eix 4: Finançament  

Una altre temàtica que té origen a partir d’un coneixement pròxim a la naturalesa del model és el tema 

del finançament, el qual crea l’existència d’abordar dos interrogants sobre el mateix: per una banda, es 

contempla la necessitat de poder comptar amb l’ajuda i reforç d’un ent públic que doni fonament i 

justificació a l’obtenció de pisos individuals. D’aquesta manera, l’equip d’Incidència Política clarifica 

aquest interrogant, incorporant que l’Ajuntament de Barcelona podria proporcionar aquesta ajuda 

requerida per certificar les mesures i procediments per rebre a l’entitat la disposició d’aquests pisos 

individuals.  

Tanmateix, un cop s’expossa el requisit del compliment d’un dels tres criteris cenyits per formar part 

del model Housing First, es concreta sobre el pagamanet del 30% en funció dels ingressos diponibles de 

la persona per realitzar aquest desemborsament. Vers aquest coneixement, es realitza el plantejament 
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a partir d’un dubte: adversitats sobre els usuaris en realitzar el pagament del 30% dels seus ingressos. 

En contraposició amb aquest plantejament, des de l’equip d’Incidència es discerneix afirmant que són 

mínimes les dificultats presents per realitzar aquest pagament del 30%. 

Quant a aquesta temàtica, s’observa una justificació positiva quant a la obtimització dels recursos. 

Aquesta premissa s’extrau a partir del bon ús de l’usuari, el qual deixa de ser reiterant en adreçar -se a 

equips i serveis d’emergència de la ciutat. Aquest element econòmic, es reafirma a partir d’expossar 

que la persona, en tant que es troba al seu domicili, realitzarà demandes concretes dirigides a l’equip 

de suport, el qual manegarà i abordarà actuacions pertinents per ressoldre dificultats que presenti la 

persona al llarg de la intervenció. En la mateixa línia, es contempla com a llarg termini, suposarà un 

estalvi econòmic considerable per a l’administració, la qual reduirà despesses destinades al pagament 

de recursos explotats pel mateix col·lectiu de persones. 

Esquema 4: Temàtica 4. Esquema conceptual que mostra diverses subdimensions 

relacionades amb el finançament de l’entitat per implementar el Housing First.  

Font: elaboració pròpia  

 

També a la reunió de professionals de Treball Social i Finançament, la temàtica del finançament també 

es destaca amb importància des de la òptiva d’aquest grup de participants, s’entén l’obtenció de major 

rendibilitat i optimització dels recursos, vers a aquesta raó es despleguen aquestes dos subdimensions 

relacionades amb la temàtica del finançament. Tanmateix, s’observa que és una temàtica compartida 

amb els professionals del Centre Obert i Llar Pere Barnés.  

Com a última temàtica treballada en aquest espai de debat i reflexió, es pensa sobre la figura d’un 

responsable o fins i tot en l’administració per tal de garantir el suport i reforç econòmic per portar a fi 
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la implementació del model pròximament. Es percep que aquesta figura la realitzaria l’Ajuntament de 

Barcelona, a través d’un compromís polític per portar a terme l’eradicació del fenòmen del 

sensellarisme, una de les problemàtiques que presenta la societat catalana amb el requisit de no 

disposar de polítiques socials proument capaces per efectuar el lema i missatge que comparteix i fa 

difussió aquesta entitat: ningú dormint al carrer. 

 

 

 

A través de l’elaboració d’un guió d’entrevista, s’ha realitzat un total de dues entrevistes  a 

professionals de Departaments diferents. Per una banda, s’ha duut a terme l’entrevista a la 

coordinadora del Centre Obert (CO), la qual mostra una sèrie de neguits diferenciats als que expressa 

l’altre professional entrevistat, vocal d’Incidència Política i Social d’Arrels Fundació.  

Aquesta entrevista, la qual agrupava un total de 6 preguntes específiques, perseguia una selecció 

sobre les temàtiques que presenten major preocupació i insatisfacció per part dels professionals, 

permeten així, contextualitzar sobre una mirada més general quant a la implementació d’aquest 

model. Aquest anàlisi serà contrastat a partir de les respostes elaborades per ambdós professionals, 

establint punts en comú i diferenciadors de cadascuna de les qüestions plantejades.  

 

P1: S’ha discutit sobre múltiples temàtiques i aspectes relacionats amb la supervisió que realitzarà 

l’equip de suport, tot i així, s’observen inseguretats en el rol del professional  que dificulten la 

conscienciació d’aquest viratge transformador. Així doncs, com consideraria que s’hauria d’abordar 

aquestes percepcions en cadascun dels departaments?  

Reposta professional 1:  

Primer de tot, considero que no hi ha tantes reticències com es creu. Quan ho vas transmeten i 

traslladant, observes que hi ha més elements positius i negatius. Per poder convèncer el professional, 

s’ha de posicionar davant una actitud positiva per tal d’aconseguir el major convenciment. Des de la 

OBJECTIU ESPECÍFIC 3 

 

1.3.Concretar les qüestions que provoquen major preocupació en la 

pràctica professional dels caps de departament de l’entitat. 



  

 

62 

meva vivència interioritzada, no respiro tanta reticència com s’esperava en un inici, més aviat, vertigen 

sobre quelcom quant a l’organització dels equips de treball. 

Resposta professional 2: 

S’ha d’adoptar un model “caixa d’eines o manual” de fidelitat i comptar amb les aportacions d’agents 

d’altres ciutats que hagin passat per un procés similar. El procés forma part del model. 

 

P2: Segons refereix la literatura nordamerciana sobre aquest model d’atenció, el Housing First fa 

possible, a llarg termini, l’equilibri de salut, emocional i econòmic de la persona. Considereu que 

aquest fet es dóna, entre altres aspectes, per l’ajustament de necessitats, el qual fa possible dóna-los-

hi la resposta què ells sol·licitaven i que enguany, per primera vegada, s’adequa a la seva demanda?  

Resposta professional 1:  

Precisament, sí que dóna una resposta a les seves necessitats , i per tant, la demanda es reafirma i es 

pot portar a terme. Des del dia a dia, s’observa com aquesta demanda és porta a terme amb els usuaris 

que intervenim ara, la gran majoria en un moment donat ens realitzen la petició de poder romandre i 

tenir accés a un pis, a una vivenda. Per tant, la implementació del Housing First faria possible donar 

resposta a partir d’aquest reajustament de les necessitats individuals. Com a entitat, si que hauria de 

comptar amb reactivar la xarxa social de les persones, en tant que emergeix el sentiment de soledat de 

la persona, per això el Centre Obert ha de vetllar per obrir un espai de relacions entre els diferents 

usuaris, proporcionant així un lloc on poder compartir experiències i activitats lúdiques, com ara 

excursions, sortides, entre altres.  

Resposta professional 2:  

Pot ser que els beneficiaris no sol·licitin, o no tinguin la iniciativa de sol·licitar, amb precisió o claredat el 

que volen. És obligació de l’equip mostrar el ventall més ample possible de possibilitats, els avantatges 

i inconvenients, a fi de que pugui finalment triar.  

Es tracta de convèncer en lloc de  imposar etapes.  Això no es contradiu amb que l’equip  realitzi un 

aprenentatge basat en la observació de processos que poden arribar a generar un patró. Però aquest 

patró no es pot convertir en un patró a seguir per tots els clients. L’equip ha d’estar, constantment, 

obert a descobrir noves possibilitats, oportunitats amb la persona atesa com agent estimulador. 

Estic convençut que el model escala, precedent del Housing First, genera a la persona un determinat 

trasbals emocional que no ajuda a l’estabilitat ni a confiar en l’estabilitat futura: “Puc perdre això”. 

P3: Des d’Incidència Política i Social es planteja una adaptació en la implementació d’aquest model a 

l’entitat. Aquesta adequació, entre altres, tractaria d’incorporar el voluntariat a l’equip de suport. 
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Com reflexionarieu sobre que aquesta admissió permeti facultar i dotar d’un major reconeixement a 

la figura del voluntari?  

 

Resposta professional 1:  

Es un aspecte molt clar, tot i així, continuaria la mateixa importància en la pertinença d’aquesta figura.  

Resposta professional 2:  

El voluntari ha de ser un voluntari, podríem dir, madur. Ha de reunir unes qualitats consistents en: fer 

que la persona faci, més  que de fer ells o ella. Capaç de mantenir una relació madura, capacitat de 

tolerar el patiment de l’altre.  

 

P4: Tal i com succeeix amb la representació del voluntari com a membre de l’equip de suport, també 

es concreta una altra incorporació. Aquesta és la figura del peer com a membre participant d’aquest 

equip. Consideraria que aquesta admissió pot proporcionar un reforç d’estratègies d’intervenció que 

s’efectuen en les primeres actuacions durant el contacte a carrer amb la persona? 

Respota professional 1:  

Totalment, penso que sí. Per exemple, el Centre Obert compta amb col•laboradors que han passat per 

la mateixa situació que la persona , i succeeix en el servei de dutxes. Tot i així, no hem de voler córrer. 

Penso que s’haurà de fer una selecció, però a llarg termini. I també, considero que aquesta figura 

també se’ls ha de donar una formació, aquest punt és feble propi de l’entitat. 

Resposta professional 2:  

El “peer” no és una “admissió” és un requeriment del model. Aportarà un major grau de comprensió 

de la situació del client: què se li pot dir o oferir; que no se li ha de dir o oferir. Pels clients veure que 

una persona que havia estat com ell ha superat aquella època pot ser de gran ajuda. 

 

P5: Per últim, i per finalitzar aquesta entrevista, consideraríeu que aquest model seria possible 

impulsar-lo a la ciutat de Barcelona? Com ho justificaria?  

Resposta professional 1:  

Penso que sí, però és molt clau convèncer i treballar en xarxa, no és una qüestió no només d’Arrels, 

sinó que també s’ha de treballar amb l’Ajuntament. El sosteniment d’aquesta implementació no és 

fàcil, i per tant, requereix el màxim número de persones convençudes per unificar aquesta 
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implementació i fer-la possible. Així doncs, es requereix d’un sosteniment merament econòmic per 

part de l’Ajuntament.  

 

Resposta professional 2:  

Barcelona iniciarà la implantació d’aquest model el pròxims mesos. Barcelona, respecte a la resta de 

ciutats de l’estat español, va per davant en l’acció social amb persones sense llar. També la política 

d’habitatge a Catalunya va en la mateixa línia. No és coherent que ciutats més petites, amb menys 

marca, menys modernes hagin començat a implantar l’estratègia mentre Barcelona ja ha quedat al 

darrera. 

 

  

 

Seguidament, aquest cinquè objectiu el que persegueix és 0btenir l’enregistrament setmanal en relació 

al seguiment individual del cas seleccionat com a pioner en la intervenció envers el Housing First a 

Arrels Fundació. És per això que s’ha requerit de la col·laboració dels diferents membres i professionals 

que interactuen i treballen amb el Sr. C. G. Cal destacar, així doncs, la presència de professionals 

d’atenció directa, aquests són: l’educador social del departament d’Habitatges d’Inclusió, la 

treballadora social referent i els auxiliars de la Llar Pere Barnés. Els professionals d’aquests darrers 

departaments, és a dir, Habitatges d’Inclusió i Treball Social, realitzen coordinacions setmanals. Es 

tracten de reunions que estructuren la intervenció realitzada a través d’un intercanvi elaborat en 

funció de l’exposició d’ambdues actuacions executades.  

Paral·lelament, a través de la col·laboració i participació del Departament d’Incidència, i col·lateralment 

amb la contribució i l’esforç exercit per part de l’educador social, de l’equip de pisos, s’ha justificat la 

meva presència incorporada a les reunions formatives. Així doncs, l’equip d’Incidència ha elaborat un 

calendari amb les reunions pautades entre els diferents professionals dels programes de l’entitat per 

tal d’iniciar la formació teòrica en quan a primeres aproximacions del Housing First. Aquest calendari 

OBJECTIU ESPECÍFIC 4 

 

2.4. Realitzar el seguiment setmanal de la persona a través 

d’entrevistes amb l’educador referent del Departament 

d’Habitatges d’Inclusió.  
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mostra la justificació de la distribució de les reunions en funció de la flexibilitat horària que presenten i 

esdevenen limitats molts professionals de l’entitat.  

Prèviament, per portar a fi aquest seguiment, s’ha tingut present la valoració individual de l’equip 

professional de Treball Social d’Arrels Fundació. S’ha vetllat per tractar la temàtica de la figura d’una 

persona externa a l’equip per posicionar-se com a observadora participant d’aquest bagatge 

conceptual del canvi de filosofia i metodologia. Aquesta incorporació de l’exterior, ha proporcionat 

l’evasió de diversos veredictes i convenciment que conduien contrarietat en realitzar la funció de la 

observadora participant d’aquesta recerca. Durant la construcció d’aquest seguiment, ha emergit la 

presència d’heterogènies opinions, múltiples d’elles experimentaven la posició retincent en compartir 

la seva opinió entre els diferents professionals configurants de la reunió d’equip de Treball Social, 

principal reunió en què es portava a fi aquesta consulta, la qual condicionaria l’execució d’un dels 

objectius d’aquesta recerca.  

L’aprobació d’aquesta figura ha procedit en un resultat positiu per poder donar continuitat a un dels 

apartats i eix d’aquesta investigació, és a dir, el treball de camp. Per portar-ho a terme, aquest apartat 

estableix la següent distribució de subtítols que comprenen l’evolució del marc pràctic d’aquesta 

recerca, la qual es base en l’observació i estudi d’un cas en concret. Així doncs, l’estructura d’aquest 

apartat pren la següent forma: primerament, es parla d’aquesta selecció exemplificada a través d’un 

cas concret, on s’expossarà una aproximació dels antecedents de la persona des del moment en què 

s’incia tractament i suport amb els equips d’Arrels Fundació, entre ells són la Llar Pere Barnès, l’equip 

de Treball Social i Centre Obert, més tard l’usuari comptaria amb el suport i intervenció directa de 

l’equip de pisos d’Arrels Fundació.  

Des del març al mes de juny, s’ha portat a terme un total de 17 enregistraments (veure annex 2) sobre 

el programa de base de dades anomenat JIRA1. Aquesta aplicació ha permès incorporar les actuacions 

professionals a través de la veu dels propis experts, més concretament, els referents del propi cas. Així 

doncs, amb l’ajuda d’aquesta eina, s’ha facilitat el seguiment individual, i s’ha legitimat les qüestions 

innovadores del Housing First en base a la pràctica professional diària.   

Per poder elaborar l’anàlisi sobre els resultats obtinguts d’aquest cinquè objectiu, s’ha concretat, 

primerament, una sèrie de punts destacables des del punt de vista de la pràctica intervenció del 

professional, on al llarg d’aquest període s’ha observat una transformació i modificació quant a les 

intervencions realitzades per part del professional d’habitatges d’inclusió. 

 

                                                 
1
 JIRA és una aplicació basada en web per al seguiment d'errors, d'incidents i per a la gestió operativa de 

projectes. Jira també s'utilitza en àrees no tècniques per a l'administració de tasques. L'eina va ser desenvolupada 
per l'empresa australiana Atlassian. Inicialment Jira es va utilitzar per al desenvolupament de programari, servint 
de suport per a la gestió de requisits, seguiment de l'estatus i més tard per al seguiment funcions per a 
l'organització de fluxos de treball. 
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1. Adequació del professional 

Més concretament, aquests punts destacables han estat seleccionats com a elements diferenciadors 

de l’anterior model, model escala, sobre ell hi predominaven una sèrie d’actuacions pròpies d’hàbits de 

la quotidianitat, fruits de la temporalitat destinada i pràctica sobre les mateixes. En aquest sentit, es 

parla sobre aspectes forts que beneficien a l’entitat sobre el procés d’adaptació d’aquest model, al 

qual es pretén implementar.  

Aquestes puntualitats de caràcter positiu són confeccionades des d’una posició externa. Aquest 

posicionament, permet alhora, conèixer, a efectes pràctics, les modificacions establertes a raó de la 

conscienciació del professional vers el procés de canvi. Així mateix, es constaten no només 

modificacions pràctiques per part del professional, sinó que també s’observa un reconeixement 

conceptual del model, originat en l’assistència de les reunions formatives. Un exemple d’aquesta 

transformació pràctica i interventiva és el rol que exerceix l’educador social en moments concrets. 

Aquest rol s’ha evidenciat durant el primer contacte efectuat dins el domicili del propi usuari, aquest 

contacte és perceb amb naturalitat per part del professional, el qual pot desenvolupar unes pautes 

d’intervenció en funció de la situació estimada del moment. (veure annex 3)  

 

Particularment, l’educador reprèn una nova forma d’intervenir a la que havia realitzar en els darrers 

mesos amb l’usuari, així com es contempla l’intent de plasmar aquells elements teòrics del Housing 

First en el seu dia a dia, amb la pretensió d’unificar i assolir l’estil d’intervenció que fomenta aquesta 

nova metodologia en qüestió, evitant cada vegada més, la declaració de la bona pràctica en tant com a 

professional de l’àmbit social. Aquesta unificació s’ha fet possible, altrament, a través de l’acceptació 

en l’educador en l’evitació de pautar un ritme de treball concret, sinó que és l’usuari qui ha decidit la 

intensitat pertinent, i el moment en què requereix de la intervenció del professional.  

 

Un altre aspecte a destacar quant a l’adequació que realitza el professional en aquest seguiment és el 

valorar la naturalitat del moment per decidir i prendre decisions, és a dir, el professional dialoga 

establint una conversa d’adult a adult, aquest diàleg facilita la permanència del vincle creat entre 

usuari-professional. Així, es contempla com el professional és la persona que realitza la funció de 

prendre consciència a l’usuari sobre els seus actes i comportaments en la via pública, el qual mostra 

violència i descontrol dels moviments en parts concretes del cos, com ara les mans. Aquest 

comportament adversa la confiança dels professionals en acceptar-lo dins dels programes i serveis que 

ofereix l’entitat, com per exemple ha succeït durant el març a la Llar Pere Barnés i també al Centre 

Obert, davant aquesta actitud, la treballadora referent inscriu al JIRA:  
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Font: Enregistrament de la treballadora social efectuat el 24 de març del 2014.  

 

Envers aquest comportament adquirit quan roman en estat ebri, s’ha observat que l’usuari ha 

presentat la pèrdua en diferents ocasions, en totes elles es contempla el robatori i confunsió en relació 

a alguns dels seus objectes materials i personals. Un clar exemple d’aquesta circumstància és el 

següent fet constituït el 16 de maig del 2014 per la treballadora social referent:  

Font: Enregistrament de la treballadora social efectuat el 16 de maig del 2014.  

Amb l’aportació anterior, s’observa com l’usuari realitza una demanda explícita per obtenir les seves 

pertinences, constatan així la necessitat de parlar amb l’educador social referent i també de demanar 

ajut a la treballadora social. Cal especificar, però que aquesta petició és permanent durant els procés 

de recaiguda de l’usuari en tant que presenta dependència en l’alcohol. Així doncs, s’ha observat una 

dificultat en mantenir un equilibri en el consum d’alcohol, i per tant, una equitat en el 

desenvolupament del comportament davant aquesta despesa.  

 

Des del punt de vista del professional, aquest fet fa que l’expert reivindiqui sobre les actuacions que 

realitza l’usuari davant l’estat ebri que presenta. Aquestes actuacions són pautades durant el diàleg 

entre l’usuari-professional a través d’indicacions assessorades per tal d’aconseguir establir un 

raonament en la persona sobre les concretes actuacions que desenvolupa a la via pública. Arran 

d’aquestes actuacions es contempla un rebuig social en professionals i persones que comparteixen el 

dia a dia de l’usuari.  

Com a referent de l’usuari, l’educador social D. C, inicia unes actuacions en tant com a professional, 

tenint en compte la meva presència com a acompanyat i també com a observadora d’aquest procés 

d’adaptació i de formació, des del mes de març a fins a principis del juny del 2014. En aquest 

retrobament, la primera indicació que es porta a fi és comentar a l’usuari que disposa d’objectes i 
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pertinences que es troben a la consigna d’Arrels, per tant, es comenta poder acompanyar-lo al seu 

domicili de manera que tingui més facilitat per realitzar el trasllat acordat amb el professional, i amb 

mi com a figura observadora i agent extern d’aquesta activitat.  

En aquest primer contacte, el professional es mostra proper i receptiu pel que fa a les demandes de 

l’usuari. Aquesta proximitat és un element a destacar dins del model Housing First. El professional 

com a figurant de  l’equip encarregat de donar resposta a les necessitats de l’usuari, ha de mostrar-se 

amb domini  i competències en habilitats persuasives per poder fer front a múltiples situacions que 

emergiran del dia a dia de la persona atesa.  

En  aquest sentit, el professional  es mostra amb flexibilitat per acceptar en moments puntuals la 

situació en la que es propiciarà l’usuari  davant aquesta trobada. El  terme de flexibilitat també 

presenta una relació pel que fa a l’escenari i  estat de la vivenda. Per tant, el professional es roman  

com agent extern a la possible aparença del pis, tot i així, realitzarà la funció de convenció i persuasió 

per millorar aquestes fortuïtes variacions relacionades amb l’aspecte del pis.  

Tanmateix, l’educador social presenta un diàleg directe i fàcil per rebre la corresponent atenció de 

l’usuari, i aquesta indicació facilita l’intercanvi expositiu entre l’educador i l’usuari. Vers aquesta 

exemplificació, es pot observar la claredat d’expressió que empra el professional en determinar el 

què pot passar en moments en què l’usuari disminueix la presició en controlar la seva conducta 

davant un context de la vida diària, com pot ser per exemple, circular per la vorera i distorsionar el 

pas a la resta de persones per la pèrdua de control dels moviments en algunes part del cos, en aquest 

cas, les mans.  

L’educador social en aquesta trobada a domicili, es situa com un agent posicionat d’igual a igual, 

sense destacar la seva figura com a professional, atès que intenta mostrar-se amb més proximitat 

possible, entenent així el poder establir i assegurar el vincle entre usuari-professional. En aquest cas, 

es pot observar com la creació del vincle es troba establerta amb anterioritat, tot i així, l’educador el 

reforça establint l’intercanvi de preguntes més aviat obertes i personals. Totes elles són respostes a 

partir d’una complicitat i trajectòria dels fets vitals de la persona, puntualitat que ofereix la 

possibilitat de mantenir una conversa més íntima construida a partir d’un discurs coherent i reflexiu 

que fonamenta algunes parts viscudes de la persona.  

 

2. Entrevistes amb l’usuari 
 

El 30 d’abril del 2014, a les 18h moment en què es realitza la primera reunió amb l’educador social de 

pisos, referent de l’usuari. L’educador social havia realitzat la proposta d’iniciar un primer contacte de 

manera natural i tranquil·la aprofitant l’oportunitat d’acompanyar a l’usuari a realitzar el trasllat d’un 

conjunt d’objectes personals els quals passarien a ser destinats al propi domicili. Així doncs, donada la 
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possibilitat de tenir aquest contacte i poder presentar-me com a voluntària d’Arrels Fundació, vam 

adreçar-nos al pis on actualment resideix l’usuari. 

 

En arribar al domicili del Sr. C., s’evidenciava les dificultats visibles de l’estructura de l’edifici 

corresponent al pis de l’usuari, les adversitats per pujar les escales que encaminaven l’accés al pis 

dificultaven el propi pas. Tot i així, mentre ens dirigíem al domicili, l’educador expressava com aquest 

obstacle era destacable i evident degut a la lesió que anteriorment havia patit a la cama.  

En arribar al pis, el Sr. C. expressa com afortunadament, va  poder realitzar-se el trasllat al pis de 

l’entresòl, atès que es disposava de millor facilitat per accedir-hi. El Sr. C. ens mostrava realitzat en 

mostrar el seu lloc, la seva intimitat, el lloc el qual sentia que formava part, ell ho expressa dient “I 

need to feel on my own”, traduït com allò que necessito i desitjo és sentir-me pel meu compte, sense 

haver de mostrar-se depenent per ningú. El Sr. C. només entrar el pis ens facilita un lloc per seure, 

localitza dues cadires lliures per poder romandre asseguts.  

Un dels ítems principals durant l’elaboració i manteniment de la conversa, va ser l’estat anímic amb el 

qual s’identifica en sentir-se atès des d’Arrels Fundació. El Sr. C. refereix sentir-se agust i content de 

romandre a casa seva, de tenir un lloc on poder escoltar música i sentir-se lliure. 

         Font: Enregistrament del diari de camp, 30 d’abril del 2014. (veure annex 2)  

Aprofitant aquest element positiu, es va voler emprendre una pregunta en relació al temps que 

coneixia al Dani, explicava que el coneixia des de fa un any, que va tenir un primer contacte a prop de 

la Llar Pere Barnès, on va poder donar una primera aproximació del que havien estat els seus orígens i 

llinatge. 
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Font: Enregistrament del diari de camp, 30 d’abril del 2014.  

S’observa una naturalitat i normalització de la situació, és a dir, el Sr. C. ens va permetre conèixer 

una part de la seva vida, deixant de banda, el passat. Element característic que predomina en la 

filosofia del Housing First: evitar jutjar i remarcar alguns aspectes del passat, fomentant així, l’inici 

d’una nova vida, d’un nou començ. 

Aquest element evidencia l’evitació per part del professional en tenir en compte aspectes 

personals de la vida anterior de la persona, és així com el Housing First, emmfatitza l’inici d’un 

desenvolupament en quant al canvi i nova vida que dessitja emprendre la persona. D’aquesta manera, 

disminueix el valor dels prejudicis i s’emfatitza amb major intensitat el moment actual de l’intervenció, 

concretant les necessitats de la persona i les seves demandes. 

 

 

3. Contrast d’ambdues entrevistes:  

30 d’abril i 27 de maig del 2014 

 

En el procés de realització d’aquesta recerca, únicament s’ha proporcionat d’accés de dos contactes 

directes amb l’usari. El primer fa referència al mes d’abril, el qual es va efectuar al domicili de la 

persona, amb l’acompanyament de l’educador social. Aquest contacte va permetre conèixer altres 

dades de caràcter personal i poder establir una conversa, evitant un guió per realitzar-la. No obstant 

això, en el darrer contacte realitzat al recinte de l’entitat, s’esdevé una dificultat per poder iniciar una 

conversa, degut a l’estat ebri que presentava la persona. Per procedir en realitzar aquest diàleg amb 

l’usuari, el conserge del Centre Obert va retirar part de l’alcohol que portava amb ell, per tal de poder 

assegurar l’evitació de la beguda en el moment en què s’efectués aquesta entrevista.  

Amdós contactes mantenen uns íntems: el lloc, la durada, la supervisió dels professionals, les 

característiques de les preguntes. Tot i així, la concreció de cadascun d’aquests ítems no és 
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compartida, degut a la situació i moment en què s’efectua l’entrevista. Cal especificar també, la 

selecció de cadascun d’aquest ítems acabats d’esmentar ha estat per facilitar l’efectuació d’aquest 

tercer punt dels resultats de l’objectiu específic 5, corresponent a l’objectiu general 2.  

A continuació, s’exemplifica amb el suport d’una taula l’exposició anterior, fent referència a la selecció 

d’aquests ítems i també a la resposta perseguida per cadascun d’ells en funció de l’efectuació de cada 

contacte. 

 

Taula 10: Contrastació de les entrevistes. 

                         Primer contacte  
30 d’abril del 2014 

Segon contacte 
27 de maig del 2014 

Lloc Domicili de l’usuari  Recinte de l’entitat 

Durada 1 hora 20 minuts 10 minuts  

Elaboració del 
discurs 

Harmònic 
Coherent  
Realista 

Poc argumentat  
Incoherent  

Respostes externes al discurs 

Supervisió 
d’altres 

professionals 

Sí No  

Característiques 
de les preguntes 

Naturals  

Pròpies de la quotidianitat  

Espontànies 
Emergents del discurs  

Adaptades a l’estat de l’usuari 
Sencilles  

Curtes 
Sintètiques  

Font: Elaboració pròpia.  

 

 

4. Evolució de l’usuari 

Durant el seguiment individualitzat i indirecte dels mesos de març a maig, s’ha realitzat una 

observació sobre l’evolució de l’usuari a través de la intervenció que porta a fi l’educador social 

referent. En base a aquestes actuacions del professional, les quals són modificades i pensades en 

tant que hi ha una formació del model d’atenció que es pretén aplicar i dur a terme per part de 

l’expert, s’observa que hi ha una adaptació d’aquestes intervencions, aquesta adaptació esdevé 

justificada a través del procés d’implementació del propi model, perseguint així l’objectiu primordial 

d’aquesta transformació, que és portar a fi el Housing First a Barcelona, més concretament, a Arrels 

Fundació.  
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Segons les observacions, en primera instància, per l’edudador social, s’ha contemplat el 

comportament lineal de l’usuari, és a dir, aquest ha mantingut l’hàbit i el consum d’alcohol en 

diferents oscilacions de temps, tot i així, no mostra una abstinència permanent d’aquest pel que fa a 

aquest consum. Malgrat aquesta dificultat, s’ha contemplat un mecanisme d’evitació per reduir el 

consum d’alcohol, i és mitjançant l’escolta de música clàssica. La realització d’aquesta activitat, 

permet, alhora, aturar la consumició habitual d’alcohol.  

 

 Esquema 5: Temporalitat de la intervenció.  

Font: Elaboració pròpia.  

 

 

 

Des de l’inici de la intervenció amb l’usuari, concretament al 2007, s’ha observat la demanda que 

realitzava cap als professionals d’Arrels Fundació. Cal destacar, però, les variacions de la mateixa 

demanda i petició de recursos, les quals han establert modificacions en funció de la temporalitat i 

també, les circumstàncies. Així, es contempla que les primeres necessitats de l’usuari era buscar una 

2007 

•Inici de la 
intervenció 

a Arrels 
Fundació.  

2008 

•Marxa un 
temps a viure 

a Mallorca. 

Des d'Arrels, 
es manté una 

vinculació 
amb l'usuari.   

2009 al 2013 

• Al febrer del 
2009, s'inicia 
la intervenció 
amb l'usuari 

des de 
diferents 

progames de 
l'entitat 

(Centre Obert 
i  Llar Pere 

Barnés) 

Març del 2014 

•Ingressa a un pis 
individual.  

•Té seguiment 
individual i 

setmanal per 
cadascun dels 
professionals 
referents de 

l'àmbit social. 

•Realitza 
seguiment amb 

l'equip d'ESMESS.  

OBJECTIU ESPECÍFIC 5 

2.5 Esbrinar la satisfacció de l’usuari en relació a la intervenció 

realitzada per l’entitat, a partir de dues entrevistes.  
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pensió o habitació on viure. L’enregistrament d’una educadora social del Centre Obert a l’onze 

d’octubre del 2007 exemplifica i concreta aquesta necessitat:  

 

“Va venir dissabte al Centre Obert demanant per la P. I l’A., els coneix de fa temps. És suec i diu que 

fa anys, dels del 1999, que està a Espanya, últimament a Madrid. Cobra una pensió sueca d’uns 700€ 

mensuals. Busca pensió o habitació. Avui ha vingut a consultar el Primeramà. El S., alumne de 

pràctiques de Ts, l’ha ajudat a fer les trucades de telèfon.”  

 

L’usuari va tenir accés a una pensió, donant resposta a la seva demanda: tenir accés a una habitació on 

poder viure. Aquesta  mateixa demanda, no obstant això, ha estat reiterada en el transcurs de la 

intervenció. S’observa com a l’abril del 2009, torna a realitzar demanda d’allotjament i sol·licita ajuda 

per deixar de beure. També, en el període del 2009 al 2013 realitza diferents tipologies de demandes: 

econòmica, sol·licitud d’habitacle, demanda per realitzar seguiment al CAS, per deshabituació de 

l’alcohol. També en els moments difícils on ha tingut dificultats econòmiques, ha realitzat demandes 

per aconseguir documentació personal, degut a la pèrdua de documentació i diners.  

 

S’evidencia que questa diversitat de demandes són mantenides i constants en el procés d’intervenció 

que es realitza a l’entitat, i s’observa en els enregistraments una resposta i ajuda immediata per part 

dels professionals dels diferents departaments, els quals vetllen en trobar una solució davant la 

urgència quant a les circumstàncies que ha presentat en diferents moments l’usuari. En aquest sentit, 

l’equip de professionals de l’entitat vetllen per buscar solucions i, en definitiva, optar de major resultat 

sobre les intervencions efectuades en  el propi cas.  

 

Fent referència a la satisfació d’aquestes demandes, s’observa una resposta proporcional a la demanda 

realitzada prèviament. Per tant, s’observa com aquestes demandes constanten necessitats bàsiques 

de la persona: alimentació, allotjament, salut, necessitats de descans, etc. Aquestes necessitats 

emergents de situacions de risc, es troben cobertes en funció de la resposta que proporciona l’equip 

professional de Treball Social, Centre Obert i Llar Pere Barnés, els quals realitzen la recerca de recursos 

per tal de dónar la major millora en el benestar de la persona.  

 

El darrer 27 de maig es va realitzar el segon contacte amb l’usuari, aquest contacte tenia la pretensió 

de conèixer sobre algunes dades i informació relacionada amb el benestar de la persona, amb la 

finalitat de poder concretar i establir una exactitud quant a la demanda que estava sent atesa. Es va 

poder observar la satisfacció que expossava l’usuari en l’elaboració de respostes de caire personal. 

L’usuari realitza una rectificació sobre com es troba, establint un valor numèric en l’escala de l’1 al 10 

sobre el seu estat anímic i també relacionat amb l’atenció que rep a Arrels. L’usuari dóna exactitud 

sobre aquest benestar amb la puntuació d’un 7. Tot i així, aquesta puntuació serà modificada degut a la 
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reflexió de l’usuari, el qual reafirma que, a través d’una puntuació superior, és a dir, un 8, presenta  una 

situació favorable, donant manifest a sentir-se adequadament.  
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En base als resultats obtinguts i a les referències bibliogràfiques emprades per a la present recerca, a 

continuació es mostra el punt de discussió del treball. A raó dels continguts i coneixements 

esdevinguts de la investigació efectuada, la discussió que es mostra tot seguit s’estructura en base a 

tres eixos que corresponen a dos temàtiques diferents d’anàlisi. 

 

9.1. Adaptació de la intervenció del professional 

Tsemberis (2010) argumenta que si els clients poden fer les seves pròpies decisions, especialment en 

relació amb el seu propi tractament, es tornen més motivats i participar més plenament en  el 

programa de PHF. Un altre aspecte d'aquest client elecció "moneda" és la responsabilitat- l'elecció del 

client porta la responsabilitat del procés de canvi pròpia d'una i recuperació.  

El model Pathways to Housing First subratlla la importància del canvi com a resultat de la pròpies 

elecció de decisions i habilitats d'autogestió dels clients. Encara que de govern no es basa en la 

coerció, el poder professional és encara present.  L'objectiu final és canviar (recuperació). Consell que 

es basa en la llibertat a través de la regulació dels clients, autoregulació perquè esdevinguin actors més 

responsables; la creació d'una aliança  entre professionals i clients és vist com una eina important en 

què la necessitat perquè els clients que es comprometin amb els professionals PHF es poden 

aconseguir mitjançant el respecte les opcions i les decisions dels clients.   

Així, tal i com s’ha observat en els resultats de la present recerca, el professional porta a terme unes 

aportacions més expressives en relació al l’exemplificació amb la dependència a l’alcohol, és per 

aquest motiu que propulsa un advertiment amb un discurs inmediat i espontani que dona manifest la 

sinceritat del professional en qüestionar com l’hàbit diari del consum d’alcohol, el qual el condueix a 

portar a terme unes conductes que comporten i garanteixen un resultat negatiu, com per exemple, la 

pèrdua d’objectes personals en un moment únic i puntual en què l’usuari es troba ebri.  

"En fer les seves pròpies decisions en circumstàncies difícils, els clients aprenen sobre com  que 

tracten amb el procés de presa de decisions, i es converteixen en millor equipats  per prendre 

decisions encertades en el futur "(Tsemberis, 2010, p.27). 

L'oportunitat per als clients a prendre decisions del seu propi podria portar riscos i fins i tot fracassos, 

que són acceptats com a part del model de PHF. No obstant això, aquesta acceptació  no vol dir que els 

9 Discussió 
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riscos han de ser enterament responsabilitat dels clients. en lloc d'això,  el model remarca la 

importància de reconèixer els riscos associats amb la possible  opcions (opcions "equivocades") 

perquè puguin ser previngudes o els danys relacionats els reduïda (el principi de la reducció del dany) 

(Tsemberis, 2010).  Per exemple, si els clients opten per l'ús de drogues o rebutjar la medicació, els 

professionals tracten de reduir els possibles danys que podrien ser causats per aquestes opcions. No 

obstant això, les decisions "equivocades" donant lloc a repetits fracassos no són acceptats de manera 

indefinida i sense conseqüències.  

La relació amb els professionals i els usuaris és escoltar als propis usuaris i preguntar-los sobre com 

poden ajudar-los; els usuaris són encoratjats per poder definir les seves pròpies necessitats; la relació 

és de col·laboració en que els plans es discuteixen i es prenen conjuntament; els clients són tractats 

amb respecte i sense judici; canvi no s'insisteix; Se subratlla l'autonomia del client; i, en definitiva, 

pròpies decisions dels clients són la base de l'obra. (Hansen Lofstrand; Juhila, 2012, p. 54).   

En lloc de fer les coses per als clients, Patways Housing First ensenya i dóna suport als clients a fer les 

coses per si mateixos i prendre possessió de les seves pròpies vides (Tsemberis, 2010). en aquest 

sentit, el model podria PHF - com s'exposa a continuació - considerar com una exemple de les noves 

estratègies d'activació i responsabilització associats amb "Liberalisme avançat" (Miller i Rose, 2008 

citat a  Hansen Löfstrand; Julia, 2012). 

"Tractar als clients d'una manera que no jutja i que els permet fer la seva decisions pròpies - 

fins i tot quan l'equip no està d'acord - és la clau per construir una forta aliances 

terapèutiques. Per al benestar i la recuperació que es produeixi, cal que hi hagi una canvi 

fonamental en el poder des de l'clínic com a expert per al client com a expert. Les decisions de 

tractament són en última instància, fetes pel client "(Tsemberis de 2010,p.158). 

Què s'entén per recuperació no es defineix explícitament en el manual. En general, com en l'extracte 

anterior, implica el benestar i la integració en la comunitat. Tot just la vida en un pis de la pròpia d'un, 

probablement no és igual a la recuperació; mentre que tenir una casa d'unpropi es diu que és l'objectiu 

més important de clients sense llar, aquesta fita és tambédefinit com un mitjà per a l'objectiu final de la 

recuperació: 

"Entrant en un apartament de la seva pròpia crea un canvi fonamental en els clients 

'motivació; augmenta la seva inversió a participar en el programa iconvertir-se en un 

participant actiu en la seva recuperació "(Tsemberis, 2010, p.82). 

Per tant, mentre que un pis de la pròpia podria ser considerada com un objectiu final de persones 

sense llar clients, s'espera que canviï la seva visió de quin és l'objectiu que realment és després de l’inici 

de, i durant, el programa PHF, i capaç i responsable clients, tard o d'hora adonat que hi ha una altra 

més bàsica i mésobjectiu important: la recuperació.  
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La idea mateixa de l'elecció del consumidor està vinculada a la forma liberal avançat de governar els 

subjectes amb èmfasi en "els que trien, les persones actives, responsables i autònoms obligats a ser 

lliures i viure la vida com si fos el resultat de l'elecció" (Miller i Rose, 2008, p.18). Les persones que 

estan obligades a complir amb ells. No obstant això, dins de liberalisme avançat ", sempre hi ha 

normes de regulació per a la autoregulació actors "(Larsson et al, 2012, p.11,. Miller i Rose, 2008). El 

problema dins el liberalisme avançat es troba a la recerca dels mitjans a través del qual "les persones 

poden ser fet responsable a través de les seves eleccions individuals ". L'individu activament 

responsable del liberalisme avançat és de forma, i de les seves capacitats, competències i testaments 

es regeixen, però, això es fa generalment "fora del control formal de la "Poders públics", amb aquesta 

forma de governar des de la distància crea individus que "semblen actuar seves la majoria de les 

decisions personals" (Miller i Rose, 2008, p.214). 

Un cop més, l'elecció del client és un principi de gran valor en el model de PHF, especialment  causa 

dels seus efectes positius en el procés de recuperació. D'acord amb el manual (Tsemberis, 2010), les 

opcions dels clients inclouen el tipus, la seqüència i la intensitat de serveis i opcions de tractament, així 

com el tipus d'habitatge (gairebé tots trien un plana de la seva pròpia), la seva ubicació, el mobiliari i 

altres serveis personals. però, dins del discurs de l'elecció del consumidor també hi ha certs límits; Els 

clients no poden optar per rebutjar visites planes cada setmana al personal del programa o rebutjar els 

plans de tractament, i no se'ls permet estar en desacord amb els termes i condicions d'un estàndard 

arrendament, incloent el pagament de 30% dels seus ingressos en lloguer (Tsemberis, 2010). Per tant, 

l'elecció no vol dir elecció absoluta. Més aviat, per tal de ser un client al programa de PHF, els clients 

han d'acceptar certes demandes i responsabilitats institucionals. Si ho fan perquè no triï a un acord 

amb ells, la seva clienthood serà posada en dubte. Quan es tracta de serveis i tractaments, dels límits 

de l'elecció del client es justifica, per exemple, de la següent manera: 

"L'autodeterminació en el programa PHF vol dir que els anima i clients recolzat en la selecció 

de prioritats per fer front a mesura que comencen a construir la vida que ells volen. Hi ha 

alguns requisits no negociables, però. Tot els clients estan obligats a reunir-se amb el personal 

del programa almenys una vegada a la setmana. Els canals de comunicació entre els clients i 

el personal del programa s'han de mantenir obrir - especialment en temps de recaiguda i crisi. 

Tot i que aquestes reunions sónobligatòria, el client de la lliure determinació continua sent la 

pedra de toc de la PHF programa "(Tsemberis, 2010, p.27). 

"La visita a la casa és realment un requisit que no s'ha de renunciar, per la seva moltes 

funcions valuoses "(Tsemberis, 2010, p.49). 

"Els clients que es resisteixen a acceptar la visita setmanal sovint són els que necessiten que més. 

Resistència a la visita pot significar el client està en una crisi i evitar el Equip PHF "(Tsemberis, 

2010, p.35). 

"En situacions de crisi, com per exemple quan un client està tenint un episodi psicòtic i de tenir 

por de l'equip, l'equip ha de ser molt assertiu i veure al client amb molta freqüència - fins i tot 
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si el client es resisteix a aquestes visites - per tal de tractar d'evitar hospitalització "(Tsemberis, 

2010, p.95). 

Així, encara que l'autodeterminació i les prioritats dels clients s'emfatitzen, no són algunes "exigències 

no negociables" simultànies perquè el bon professional raons es presenten; sense visites setmanals no 

hi ha comunicació real entre professionals i clients. Curiosament, les visites a domicili es consideren 

especialment important en situacions on els clients es resisteixen de forma explícita (és a dir, no volen 

triar). És a dir, una vegada més, justificat amb bones raons professionals; la reticència a prendre la 

decisió "correcta" en una situació d'aquest tipus és, segons el professional definició de la situació, un 

signe d'un episodi psicòtic, i sense professionals intervenció la situació del client pot arribar a ser 

encara pitjor. Aquí, les bones intencions de professionals motiven la reducció de les opcions dels 

clients o de l'elecció de decisions. 

Requisits relatius a la forma d'habitatge altra àrea on les possibilitats de l'elecció i no elecció són 

limitades: "Elecció del client és un principi rector central del programa PHF, però també un els 

conceptes més freqüentment mal entès per aquells que busquen replicar el programa - i fins i tot per 

membres del personal i dels propis clients PHF. En el món de l'habitatge, elecció no significa elecció 

absoluta. Elecció del primer habitatge és temperat per les realitats econòmiques del mercat de lloguer 

i per l'estat o la renda federal "valor just de mercat" estipendi. No hi ha una altra opció sobre la 

signatura d'un contracte de lloguer o el pagament de la lloguer, i no hi ha cap opció pel que fa a 

violacions d'arrendament. El client s'enfronta a la mateixa responsabilitats i conseqüències que altres 

inquilins fan. La principal diferència és que la majoria dels altres inquilins en habitatges dispersos lloc 

no tenen un administrador de casos mirant pels seus interessos "(Tsemberis, 2010, p.71, èmfasi en 

l'original). 

Aquest extracte s'inicia amb el recordatori que l'elecció del client és un principi important en el model 

de PHF, i segueix amb una explicació de per què l'elecció de decisions il·limitada no és possible en el 

món de l'habitatge. 

En primer lloc, els clients no poden fer poc realista plana eleccions perquè "naturalment, algunes 

opcions d'habitatge i el veïnat es restringeixen per l'assequibilitat dels barris i unitats "(Tsemberis, 

2010, p.22). En segon lloc, els clients no poden optar per no complir amb les responsabilitats normals 

dels inquilins. Per tant, el que hem vist és que hi ha certs límits a l'elecció de decisions de clients. Dins 

del discurs relacionat PHF-d'elecció dels consumidors, els clients estan posicionats des del principi com 

a competent i capaç de prendre les seves pròpies decisions, possiblement també adonar del seu 

veritable potencial com a responsables d'elecció de decisions dins del marc del PHF, a través d'un grau 

relativament alt de llibertat d'elecció. 

No obstant això, hi ha certs requisits que han de ser acceptats. Algunes modalitats de els actors 

d'autoregulació que no són possibles de rebutjar. Si les opcions "correctes" són no fet (per exemple, si 
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les visites domiciliàries són rebutjades), la posició del client com un competent elecció de decisions 

està molt circumscrit, o fins i tot, en situacions de repetits fracassos, completament alterat. 

 

9.2. Factors que disminueixen la pressa de decisions del 
client-usuari 

 

L'oportunitat per als clients a prendre decisions del seu propi podria portar riscos i fins i tot fracassos, 

que són acceptats com a part del model de PHF. No obstant això, aquesta acceptació no vol dir que els 

riscos han de ser enterament responsabilitat dels clients. En lloc d'això, el model remarca la 

importància de reconèixer els riscos associats a la possibles opcions (opcions "equivocades") de 

manera que puguin ser previngudes o els danys relacionats es redueixen (el principi de la reducció del 

dany) (Tsemberis, 2010). Per exemple, si els clients opten per l'ús de drogues o rebutjar la medicació, 

els professionals tracten de reduir la els possibles danys que podrien ser causats per aquestes opcions. 

No obstant això, les decisions "equivocades" donant lloc a repetits fracassos no són acceptats 

indefinidament sense conseqüències, i això no de tolerància està connectat a les necessitats 

d'habitatge en particular. 

"Quan el client demostra conductes disruptives, el programa gestiona els riscos mitjançant la 

restricció de l'elecció, però encara manté la porta oberta i segueix treballant amb el es troba el 

client a través de les crisis fins que una altra unitat. Cada client rep la seva segona oportunitat i 

una tercera oportunitat, i llavors tothom comença a tenir dubtes sobre la possibilitat de 

l'habitatge del client amb èxit (...). Cada fracàs disminueix lleugerament l'elecció del client. El 

primer fracàs d'apartaments sovint s'espera que: el segon és fins i tot comprensible, però pel tercer, 

ja no és el cas que l'equip procedirà a buscar una altra unitat sota el mateix contracte. En aquest 

punt, el client ha de persuadir activament l'agència d'habitatge i l'equip que aquesta vegada 

que serà diferent - i descriure com serà diferent. Això no és simplement una verbal compromís. El 

'passeig ha de coincidir amb la xerrada' "(Tsemberis, 2010, pp.71-72). 

Dur a terme com ara comportament pertorbador, no signar un contracte d'arrendament, no 

pagar la renda o mobles de destruir es coneix com una violació de l'obligació de l'habitatge (Tsemberis, 

2010). Si els clients 'escollir' a cometre aquests violacions repetides ocasions, no són conseqüències - és 

a dir, les oportunitats cada vegada més restringides perquè la pròpia opcions pel que fa a l'habitatge. 

Fins a cert punt, les fallades pertanyen dins de la PHF model, però només fins a cert punt-el quart error 

no es considera "normal". En aquesta etapa crítica, els clients són responsables de persuadir tant a les 

agències d'habitatge i professionals que els seus hàbits canviaran en el futur. 
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A continuació, i com a mode resum del procés de realització d’aquesta recerca, s’ha establert uns 

punts forts que proporcionen seguretat a l’entitat per executar i implementar el Housing First al seu 

entorn. Han estat diverses les aportacions de participants d’aquestes reunions que han permet donar a 

conèixer els aspectes positius del propi model, afavorint així, el poder encaminar a Arrels cap a un 

abordatge amb perspectives de futur i reals a l’actualitat de les persones sense llar.  
1. Flexibilitat, adaptabilitat i experiència del model. 

El model Housing First s'ha  vingut implementant amb molt bons resultats en diversos països amb molt  

diferents característiques i de maneres molt diferents adaptant-se a les realitats i  necessitats 

concretes de cada societat. Així, comptem ja amb un ampli espectre de  bones pràctiques que ens 

serveixin d'orientació.  

2. Avançar en la plena realització dels drets humans i en particular del dret  a 

l'habitatge. 

Sota la idea de "ningú sense llar" i tenint en compte els resultats obtingut en altres països, 

l'enfocament del Housing First ens permetria introduir noves  estratègies que abordin les causes 

estructurals de l'exclusió social així com les seves  efectes i contribuir a garantir el ple exercici del dret 

a l'habitatge i el  compliment de les obligacions assumides per Espanya en matèria dels Drets  Humans.  

3. Avantatges econòmics. 

Les experiències analitzades en els països del nostre entorn  indiquen que el model Housing First pot 

ser més eficient en termes econòmics  que el model d'escala i té, com tota inversió social ben 

planificada i esenvolupada, altes taxes de retorn. Així mateix, permetria reduir la despesa i l'esforç 

invertit en albergs temporals i campanyes de fred. 

4. Complementarietat. 

No es tracta de contraposar el model Continuum of Care (o model en escala) enfront del model 

Housing First. Tots dos enfocaments poden coexistir, ja que es tracta de donar resposta amb solucions 

flexibles i adaptades a cada realitat. 

10 Conclusions   
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5. Increment de la capacitat de resposta i de recursos. 

La flexibilitat del model de Housing First permetria mantenir i fins i tot, incrementar, els recursos que 

vénen utilitzant de forma tradicional en relació als dispositius d'allotjament, professionals i entitats 

socials. 

6. Implantació progressiva i gradual. 

 La implementació del model Housing First pot ser progressiva i gradual evitant elevades inversions i 

desinversions inicials i permetent l'adaptació progressiva a la realitat social de cada comunitat 

autònoma. 

7. Existència d'un elevat estoc d'habitatges buits. 

La conjuntura de crisi està afectant especialment al mercat immobiliari, deixant una gegantina de xarxa 

de habitatges buits en mans de bancs, caixes i empreses constructores i especialment, del FROB, a les 

quals és difícil donar sortida. Un percentatge d'aquests habitatges podria destinar a l'habitatge social 

ia la posada en marxa d'experiències d'Housing First. 
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Seguidament, es destaquen diferents propostes de millores que poden ser aplicades durant el 

transcurs de l’implementació d’aquest model a l’entitat:  

 

1. Formació dels professionals.  

2. Difussió i coneixement del model arreu de Barcelona. Explicar amb simplicitat en que consisteix 

l’estratègia Housing Fist, com Arrels pot anar adaptant la seva forma de treballar al model i, 

finalment, clarificar aquelles intervencions que, tot i donar una resposta útil o no a la situació 

de persones sense llar, no és Housing First.  

3. També caldrà prestar atenció a les oportunitats que l’entorn social i polític pogui posar a 

l’abast. L’Ajuntament de Barcelona ha manifestat en mitjans de comunicació la voluntat de 

posar en marxa experiències de Housing First a la Ciutat. Personal d’Arrels ha acompanyat a 

responsables de l’Area de Qualitat de Vida i Esports en visites a entitats i ajuntaments de 

Lisboa i Ambsterdam.  

4. La importància i la rellevància del models model d’abordatge del sensellarisme, actualment, 

vigents així com aquells que, podent haver quedat antiquats han jugat i estan jugant el seu 

paper. Molts d’ells han de seguir en funcionament tot cercant millora formes de coordinació 

que evitin, en la mesura possible, la rotació de les persones i garantint, també, l’habitatge 

permanent i el suport adequat. (Arrels Fundació, 2014) 
 

 

 

 

 

11 Propostes  
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ANNEX 1: ELABORACIÓ GUIÓ ENTREVISTA 

 

A continuació, es presenta el guió d’entrevista que té la pretensió de respondre al quart objectiu 

específic d’aquesta recerca:  Concretar les qüestions que provoquen major preocupació en la pràctica 

professional dels caps de departament de l’entitat.  

Així doncs, i seguint el plantejament d’aquest obejctiu, el contingut d’aquesta entrevista es 

portarà a fi través de sis preguntes estructurades que tenen com a finalitat fer reflexionar al 

professional envers l’enunciat de cada pregunta.  

1. Durant les reunions formatives del Housing First, a les que ha assistit, s’ha establert una 

definició i conceptualització sobre el propi model. Quina contrucció conceptual elaboraria, 

arran d’aquesta prèvia formació, per donar a entendre a altres oients en què consistiria 

aquesta nova metodologia d’intervenció a l’entorn d’Arrels?  

 

2. S’ha discutit sobre múltiples temàtiques i aspectes relacionats amb la supervisió que 

realitzarà l’equip de suport, tot i així, s’observen inseguretats en el rol del professional  que 

dificulten la conscienciació d’aquest viratge transformador. Així doncs, com consideraria que 

s’hauria d’abordar aquestes percepcions en cadascun dels departaments?  

 

3. Segons refereix la literatura nordamerciana sobre aquest model d’atenció, el Housing First fa 

possible, a llarg termini, l’equilibri de salut, emocional i econòmic de la persona. Considereu 

que aquest fet es dóna, entre altres aspectes, per l’ajustament de necessitats, el qual fa 

possible dónar-los-hi la resposta què ells solicitaven i que enguany, per primera vegada, 

s’adequa a la seva demanda?  

 

4. Des d’Incidència Política i Social es planteja una adaptació en la implementació d’aquest 

model a l’entitat. Aquesta adequació, entre altres, tractaria d’incorporar el voluntariat a 

l’equip de suport. Com reflexionarieu sobre que aquesta admissió permeti facultar i dotar 

d’un major reconeixement a la figura del voluntari?  

 

5. Tal i com succeeix amb la representació del voluntari com a membre de l’equip de suport, 

també es concreta una altra incorporació. Aquesta és la figura del peer com a membre 

participant d’aquest equip. Consideraria que aquesta admissió pot proporcionar un reforç 

d’estratègies d’intervenció que s’efectuen en les primeres actuacions durant el contacte a 

carrer amb la persona?  
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6. Per últim, i per finalitzar aquesta entrevista, considerarieu que aquest model seria possible 

impulsar-lo a la ciutat de Barcelona? Com ho justificaria?  
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2
 El centre obert és un equipament que acull les persones sense sostre en el seu primer contacte amb l’entitat i els proporciona una 

sèrie de serveis necessaris per a la seva situació com dutxes i rober, farmaciola, rebuda de correspondència, consigna, etc. (Arrels 
Fundació, 2014).  

ANNEX 2: ACTES 
 

ACTA 1.  

Reunió conjunta amb l’equip de Centre Obert2 

 

Data: 18 de març del 2014  

Hora inicial: 10:30 h.  

Hora final: 12:30 h.  

Lloc: C/ Riereta, 24, baixos 

Barcelona.  

 

 

Tipologia de reunió: Es tracta d’una primera reunió amb l’equip del Centre Obert, grup de 

treball que intervé coactivament amb Arrels Fundació. Així doncs, com que es tracta d’una 

primera reunió, la pretensió de la mateixa és informar sobre  la nova metodologia que 

s’instaurarà pròximament a través del Housing First, fenomen que denota un canvi de 

pensament i d’actuació de l’equip professional, el qual genera un pas endavant cap al futur 

de l’entitat i l’eradicació del sensellarisme. 

 

Reunió convocada per: 

Ramon Noró (dinamitzador de la reunió), Marta Olaria (dinamitzadora de la reunió). 

 

Assistents: Equip del Centre Obert (educadors i treballadores socials). 

 

Ordre del dia de la reunió: 

 

1. Primer contacte amb el Housing First: breu explicació sobre el fenomen i canvi de 

metodologia que suposaria per la pròpia entitat. 

2. Canal d’entrada del Housing First: pot accedir-hi tothom? 

3. Durant els pròxims mesos, com es farà? 

4. Dubtes interrogants.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. Per donar pas a aquesta primera reunió, s’inicia un espai d’aproximació en quant al 
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terme Housing First, i sobre el què suposaria cap a la mateixa entitat. Aquest primer 

discurs l’elabora la Marta Olaria (educadora social) a partir del suport de 

transparències que resulten facilitadores per a la continuïtat i seguiment del discurs 

abordat pels debatents.  

 

Prèviament a la seva explicació, aclareix que aquesta decisió comportarà una durada 

en el procés d’adaptació d’aquest model d’atenció que té com a pretensió la 

reducció i minorització de persones que es troben excloses  en la societat. Per tant, 

la Marta afirma que és tracta d’un viratge lent i llarg que comportarà la implicació 

de cadascú dels membres que composen els diferents equips d’Arrels Fundació 

iniciar aquest espai de discussió i si més no, intercanvi d’idees, l’educadora social 

parteix d’una explicació generalista per donar a conèixer a partir d’una visió global 

del que ha significat la l’aparició d’aquest fenomen en altres regions europees. 

 

2. Seguidament a la introducció del concepte i part més teoria del Housing First, s’han 

abordat altres temàtiques fruit d’aquest primer punt.  Alguns d’aquest temes que 

han sorgit és l’accés al Housing First: qui té dret a rebre aquest model d’atenció? Hi 

ha criteris d’exclusió que determinen quines persones i/o perfils que poden accedir 

a aquesta metodologia? Quins són? A partir d’aquests interrogants es manega un    

debat entre els convidats a la reunió: tindrà el mateix dret a accedir a un pis 

individual una persona que disposa d’un allotjament tot i l’habitatge on resideix es 

trobi no es trobi en correctes condicions per viure-hi, o bé una altra persona que pel 

fet de complir els criteris i clàusules que detallen l’accés per formar part de la 

metodologia del Housing First? També, es va destacar que hi ha persones que 

disposen d’un pis de lloguer, i que generaria conflicte el fet que algunes persones 

accedeixin a un pis individual per tal de tenir-les allotjades a un lloc on es cobreixin 

unes condicions de salubritat en la vivenda.  

 

3. El Ramon i la Marta comenten a la resta de companys que enguany s’està acordant 

dates per elaborar altres reunions amb els equips que conformen la Fundació: 

Centre Obert, Llar Pere Barnès, grup de voluntaris...). Per tant, es igual d’important 

l’asssistir a aquestes reunions, atès que es tracta d’una primera formació i contacte 

del Housing First als diferents equips que coperen dintre de la entitat.  

També, s’ha presentat la meva figura com a integrant de les reunions, especificant 

així les funcions que desenvoluparé durant els pròxims mesos.  

 

4. Al llarg d’aquesta primera reunió, s’ha realitzat un espai per respondre dubtes i 

inquietuds que havien sorgit en el moment de l’expossicó del concepte. Entre 

aquestes premisses, es podríen destacar les següents:  

o Si els usuaris no paguen, què succeix?  

o D’on sortiran les diners?  
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o Com es seleccionaran els usuaris?  

o Tothom tindrà accés a diposar d’un pis?  

 

 



  

 

92 

 

 

ACTA 2.  

Reunió conjunta amb l’equip de la Llar Pere Barnès.  

 

Data:  18 de març del 2014 

Hora inicial: 16:00h  

Hora final: 18:15h  

Lloc: C/ Puig i Xoriguer, 14-

16, Barcelona.  

 

 

Tipologia de reunió: És la primera reunió de formació que es realitza amb l’equip de la Llar 

Pere Barnès, el qual és composada per professionals de diferents disciplines: educadors 

socials, psicòlegs... I en la es tractarà d’una primera aproximació al paradigma, i a 

l’adequació que s’establirà un cop s’assoleixin els canvis i significacions que hi ha al respecte 

de la seva implementació.  

 

Reunió convocada per: 

Ramon Noró (dinamitzador de la reunió), Marta Olaria (dinamitzadora de la reunió). 

 

Assistents: Equip de professionals de la Llar.  

 

Ordre del dia de la reunió: 

 

5. Presentació de la meva figura com a observadora participant de les reunions de 

formació.  

6. Exposició del model Housing First.  

7. Adequació del model a Arrels Fundació.  

8. Dubtes i aclariments.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1.  El R. Noró dona pas al començament d’aquesta reunió, explicant la meva figura i 

presència a les reunions de formació interna. La meva funció és fer l’enregistrament 

del procés d’adequació, adaptació i implementació que es portarà a fi des del mes 

de març fins a finals de juny. Des d’una perspectiva objectiva, s’analitzarà el 

transcurs d’aquest procés, tenint en compte els sentiments i posicionaments que 
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3
 No hi ha una traducció concreta del terme. Peer paraula que provè de l’anglès, donaria lloc a una traducció 

aproximada del que per nosaltres és “parer”, tot i així la interpretació que es té un cop es porta a fi a la pràctica, és la 
d’aquella persona que ha viscut una situació i experiència semblant a la de l’usuari que s’està intervenint.  

poden emergir en aquest canvi significatiu per a la fundació. Així doncs, la meva 

presència en aquesta temporalitat indicada és ser testimoni de la transformació que 

determinarà un abans i un després en l’entitat.  

 

2. La M. Olaria inicia l’explicació del Housing First, especificant l’origen d’aquest 

paradigma, el qual es remonta fa 22 anys a Nova York. Amb tot, des de fa 5 anys 

apareix al marc europeu, juntament a la Unió Europea, es fa unes proves pilots en 5 

ciutats diferents. Sobre aquests resultats obtinguts de les diferents proves pilots, la 

Comissió Europea elabora un informe on s’extrauen una sèrie de recomenacions i 

conclusions que donen com a manifest que el Housing First és una oportunitat que 

permet aconseguir la lluita contra el sensellarisme.  

La M. Olaria comenta que la persona té dret a l’habitatge, ja siguin persones que es 

troben més deteriorades que d’altres, però el dret a l’habitatge ha de romandre 

sempre a la societat. Així doncs, a partir d’aquest canvi de metodologia, es pretén 

arribar a assolir aquesta modificiació pel que fa a la mentalitat d’actuació que rau en 

l’entitat, amb l’objectiu d’aconseguir fer el salt al model que ha emergit en la 

intervenció amb persones sense llar, manera d’intervenir que ha desenvolupat la 

pròpia entitat des dels seus inicis.  

També s’especifica que per poder tenir accés a aquesta manera d’intervenir, la 

persona-usuari ha d’acceptar i complir una sèrie de clàusules i requisits que formen 

part de la fonamentació del Housing First: la persona fa un salt de vivienda, és a dir, 

pasa de viure al carrer i/o espais d’infraestructures a tenir un sostre permanent i 

lliure. Amb tot, és la persona qui decidirà prendre aquest canvi, i per tant, no hi 

haurà cap comissió que decideix i imposi si el pot fer o no.  No obstant això, la 

persona en tot moment podrà comptar amb un equip de suport. Aquest estarà 

composat per diferents professionals de múltiples disciplines.  

 

3. En relació a l’adequació que es realitzarà en funció de l’evolució i procés natural de 

canvi que s’anirà elaborant arrel de la difusió i formació dels professionals sobre el 

nou paradigma que portarà a fi noves línies d’intervenció en la intervenció amb 

persones sense llar ateses a Arrels Fundació.  

Un dels primers canvis, serà l’equip de suport:  

o Pluridisciplinars.  

o La figura i presència del pee3r.  

o Els professionals es troben en el mateix nivell.  

o La idea inicial és que el treballador/professional sigui el responsable de 12 

usuaris. De tal manera que s’individualitzarà l’intevenció i es portarà a 

terme de manera més exhaustiva des del moment en que es determina la 
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l’actuació i suport amb l’usuari.  

o  Inicialment, intervindrà amb la persona aquell professional que tingui més 

feeling amb l’usuari.  

o Tot i així, el referent podrà anar variant en funció de l’evolució de la persona 

i del temps que aquesta necessiti per adaptar-se al model i en definitiva, a la 

seva llar.  

o  L’equip, a través de la seducció, ha de fer-se necessari per la persona.  

o Les reunions i trobades amb l’usuari anirà regit arrel de la necessitat de la 

persona. S’ha de tenir en compte la flexibilitat que requereix aquesta nova 

manera d’intervenir amb persones.  

 

Actualment, Arrels es troba amb:  

 

o Moment de formació interna.  

o L’entitat es troba en contacte amb l’equip de professionals d’Amsterdam 

mitjançant videoconferències.  

o Es troba a l’espera de les decisions que prengui l’Ajuntament: compromís 

polític. (té perspectiva de portar a terme el Housing First a Barcelona el més 

aviat possible).  

o  La capacitat d’aglutinar la quantitat d’avantatges que poden sumar a les 

diferents administracions.  

Avantatges extrets des de la perspectiva del model Housing First:  

o Optimització dels recursos. 

o Augment de l’autonomia personal de l’usuari.  

o Reducció i minorització de la dependència entre usuari i professional.  

o Major satisfacció professional.  

o Increment de persones que s’interten a la comunitat.  

o Reducció de recursos i equips d’emergència.  

o Ràpid allotjament.  

o Innovació política a través de noves estratègies en la vivenda.  

 

4. Finalment i pel que fa als dubtes que s’han traslladat d’aquesta sessió són en relació 

als següents ítems:  

i. El rellotjament.  

ii. La infravivenda i la realitat amb la que es troba l’entitat.  

iii. L’equip de voluntaris que intervindrà dins el Housing First.  

iv. El finançament i cost de la vivenda.  

v. L’origen dels pisos.  

vi. La tipologia i distribució dels equips de suport.  

vii. Índex de retenció de l’habitatge.  

viii. La utilització de recursos en aquelles persones que es troben dintre del 
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Housing First (exemple: servei de dutxes). 

ix. Construcció de l’equip de professionals d’atenció directa.  

x. Incorporació dels peers com a altres membres de l’equip de suport.  

 



  

 

96 

 

ACTA 3.  

Reunió conjunta amb l’equip de Finançament i Treball 

Social. 

Data:  28 de març del 2014 

Hora inicial: 9:15h  

Hora final: 10:30h 

Lloc: C/ de la Riereta 24, 

Barcelona.  

 

 

Tipologia de reunió: És una reunió de formació convocada i dirigida pels membres del 

Departament d’Incidència, i té com a pretensió reunir als diferents professionals dels 

departaments assenyalats per tal de realitzar un primer contacte amb el model Housing 

First, i els canvis significatius que serà traslladats en el dia a dia de l’entitat un cop s’hagin 

establert unes línies de treball puguin determinar l’inici d’aquest nou paradigma des d’Arrels 

Fundació.  

 

Reunió convocada per: 

Ramon Noró (dinamitzador de la reunió), Marta Olaria (dinamitzadora de la reunió). 

 

Assistents: Equip de professionals dels departaments de Finançament i Treball Social.   

 

Ordre del dia de la reunió: 

 

9. Presentació de la figura de l’alumna com a testimoni del procés i viratge en què rau 
actualment l’entitat.  

10. Concreció en relació al terme Housing First.  
11. Adaptació del Housing First a l’entitat.  
12. Dubtes i interrogants.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

5.  Els membres de l’equip d’Incidència expliquen i justifiquen la meva presència en 
aquestes reunions convocades pel propi equip. Exposen que la meva figura com a 
component de les reunions és de tipus circumstancial, atès que únicament es 
donarà durant el període de març a maig del 2014, temporalitat per abordar el 
seguiment i adaptació de l’entitat davant el canvi i progressió de la mateixa, vetllant 
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així l’aconseguir una Barcelona inclusiva en un futur no llunyà.  
6.  Per concretar l’explicació del Housing First, es remota als seus orígens:  

 D'acord amb la base ideològica del Pathways to housing dels Estats Units a 
Housing First és un dret fonamental, que no té per que ser guanyat. L’habitatge 
constitueix la base per a un procés de recuperació psicosocial. El Housing First 
és considerat com un desafiament als serveis d'habitatge tradicionals també 
conegut com l'escala o el continu dels models d'atenció. El model Pathways to 
Housing mou a les persones que no tenen llar i pateixen de discapacitats 
psiquiàtriques directament dels carrers en apartaments propis, que permet la 
integració de la comunitat. Aplicacions de l'habitatge el primer model que 
difereixen d'Habitatge Primera aproximació de les rutes originals es troben en 
diferents parts del món.  

 El Housing First normalment implica tres tipus de suports :  

1. Suport que proporciona habitatge: La intervenció inicial de Housing First 
és ajudar les persones a obtenir i mantenir el seu habitatge , de manera 
que tingui en compte les preferències i necessitats del client , i es 
dirigeix a la idoneïtat de l'habitatge.  

2. Els suports d’habitatge inclouen: trobar un habitatge adequat ; suport a 
les relacions amb els propietaris, la sol·licitud i gestió d'ajuts al lloguer ; 
assistència en la creació dels apartaments . Els equips de Housing First 
parlen d'un enfocament orientat a la recuperació dels suports clínics 
dissenyats per millorar el benestar , mitigar els efectes dels reptes de 
salut mental i addiccions, millorar la qualitat de vida i fomentar 
l'autosuficiència.  

3. Suports complementaris estan pensats per ajudar a individus i famílies a 
millorar la seva qualitat de vida, a integrar-se en la comunitat i , 
potencialment , aconseguir l'autosuficiència . Poden incloure : habilitats 
per a la vida; la participació en activitats significatives , sosteniment dels 
ingressos , l'assistència amb l'ocupació, la formació i l'educació, i la 

comunitat de compromís (social) . 

 

3. Pel que fa als vuit principis del Housing First (citats al “Doble argumentari”), s’haurien 
d’adaptar segons les necessitats i competències que predominen en Arrels. D’aquesta 
manera, hi haurà modificacions pel que fa a alguns dels programes que són actius en 
l’entitat:  

 Un programa com el Taller pot tenir el caràcter d’oferta. 

 La Llar te sentit per atendre les persones (10 o 15 %) de les persones que no 
poden mantenir l’habitatge per causes diverses. (Arrels Fundació, 2014).  

 

Moment en què es troba Arrels:  

 Moment formatiu i discussió.  

 Resolució de dubtes.  

 Treball per defensar diferents propostes.  

 Reutilització interna.  

 L’ajuntament té predisposició en contribuir i donar difusió del canvi.  

 Modificacions pel que fa a la forma de treball/seguiment cap a actituds i 
postures més engrescadores i participatives. (Arrels Fundació, 2014).  
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4. Entre els dubtes comuns i treballats en aquesta sessió, hi destaquen:  

 Els criteris d’inclusió i exclusió que determinen el tipus de perfil de persona que 
tindrà accés al pis.  

 Tipologia dels equips i construcció sobre els mateixos.  

 Finançament dels pisos. 

 Origen i accés als pisos.  
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4
 La Llar Pere Barnés és un programa innovador d’Arrels Fundació que neix per donar resposta a la manca 

de recursos residencials de mitja/llarga estada per a persones en situació de sense llar des d’una 
perspectiva global a través de l’acompanyament i el treball en xarxa. 
S’adreça a dones i homes majors d’edat, prioritzant les d’edats més avançades i les que portin més temps 
al carrer, situació que sovint comporta la presència de malalties orgàniques, neurològiques com de 
trastorns mentals. (Arrels Fundació, 2009).  

 

ACTA 4.  

Reunió conjunta amb l’equip d’auxiliars de la Llar Pere 

Barnès. 4 

 

Data: 15 d’abril del 2014  

Hora inicial: 9:15h  

Hora final: 11:15h   

Lloc: C/ Puig i Xoriguer, 14-

16, Barcelona.  

 

 

Tipologia de reunió: És una primera reunió amb l’equip de la Llar. Es tracta d’una reunió de 

caire informal, a la finalitat d’aproximar als treballadors del recurs sobre el coneixement del 

Housing First i adequació d’aquesta nova metodologia que s’establirà pròximament a 

l’entitat.  

 

Reunió convocada per: 

Ramon Noró (dinamitzador de la reunió), Marta Olaria (dinamitzadora de la reunió). 

 

Assistents: Equip d’auxiliars de la Llar.  

 

Ordre del dia de la reunió: 

 

13. Presentació de la meva figura com a observadora participant de les reunions de 

formació dels diferents equips que conformen Arrels Fundació.  

14. Exposició del Housing First: què és?, en què consisteix? Implementació del model 

arreu d’Europa.  

15. Dubtes i interrogants.  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

7.  El R. Noró, membre de l’equip d’incidència, inicia aquesta primera sessió amb 
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l’equip de treballadors de la Llar Pere Barnès, concretament, l’equip d’auxiliars, 

donant una explicació i justifiació sobre la meva figura, en tant com a observadora 

participant, en les reunions de formació dels professionals que s’efectuaran en els 

pròxims mesos. El R. Noró situa als assistents en la situació actual en la que em 

trobo i què és el que ha determinat ser present en les reunions de formació de 

professionals.  

Des de l’equip d’incidència de l’entitat, s’explica que em trobo finalitzant la carrera, i 

que a hores d’ara estic elaborant el Treball Final de Grau de Treball Social. El 

professional explica com A. Boixadós, professora de Treball Social de la UB, va 

comentar al R. Noró coneixa una persona que estava realitzant el Treball Final de 

carrera de Treball Social, i que en cas de poder ajudar a l’entitat, quin encàrrec em 

podríen donar i que fos útil la meva col·laboració en Arrels. Així doncs, acceptant la 

proposta suggerida des de l’equip d’incidència, la meva presència es donarà a les 

reunions acordades amb els professionals dels diferents programes i departaments 

d’Arrels Fundació, per tal d’enregistrar les reunions i ser un agent plenament 

objectiu en quant al procés d’adequació i implementació del model d’atenció a 

persones sense llar anomenat Housing First.  

 

8.  Tot seguit, la Marta, també component del Departament d’Incidència, expossa 

breument què és i en què consisteix el Housing First. D’entrada, comenta que es 

tracta d’un model d’habitatge individual, permanent i lliure, el qual dona 

possibilitats i eïnes per garantir la lluita del fenòmen sensellarisme.  

Un exemple d’aquesta erradicació del fenòmen, és l’implementació del Housing 

First en cinc ciutats europees: Glasgow, Comenhaguen, Lisboa, Budapest i 

Amsterdam. En aquestes cinc ciutats, sotmeses a diferents proves pilot a través del 

Projecte Europeu de Housing First fundat per la Comissió Europea, s’han establert 

resultats que donen l’abast de l’erradicació del sensellarisme.  

A nivell pràctic i positiu, la Marta comenta que es tracta d’un model d’atenció que 

proporciona beneficis econòmics en relació als equipaments i recursos de la ciutat, i 

per tant, cada vegada més, es reduiria la explotació i esgotament per part del malus 

dels equips d’emergència, els quals suposen una quantitat de despesa considerable 

per l’Ajuntament de Barcelona.  

Tanmateix, també es parla com aquest canvi de metodologia implica un canvi de 

mentalitat: la persona és adulta i responsable, per tant, té capacitat de decisió i pot 

decidir qui pot entrar a casa seva. D’aquesta manera, per poder confirmar que la 

persona es troba dintre del model Housing First ha de complir les següents clàusules 

i/o requisits d’accés:  
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5
  La construcció de l’equip serà fonamental. En ell, tothom es situarà al mateix nivell, no hi haurà 

diferències en quant a les disciplines que composaran els professionals de cada equip, vers al contrari: 
haurà d’haver flexibilitat mental en relació a la realització de les diferents tasques i funcions establertes. 
Per tant, no hi haurà un límit en l’efectuació de les mateixes.  

i. La persona ha d’abonar el 30% dels ingressos mensuals.  

ii. Aquesta persona ha de mantenir una relació cordial amb la resta de veins.  

iii. Ha d’acceptar el seguiment per l’equip de suport. 5 

 

Amb tot, la Marta aclareix sobre qué es i que no és:   

i. Explica que el Housing First no és finalista  

ii. No és un programa.  

iii. No jutjem en els aspectes de la vida personal de la persona.  

iv. Tothom ha de tenir l’oportunitat de començar de nou.  

v. El Housing First (HF)  és un nou paradigma, una manera de fer.  

vi. El HF Vetlla per la màxima autonomia de la persona.  

vii. La persona pot portar a altres companys a casa seva, si decideixen romandre a 

viure al pis, han d’abonar el 30% també dels seus ingressos mensuals.  

 

En relació a l’adequació a Arrels, s’inciaria, principalment a partir dels següents: 

i. Canvi d’identitat.  

ii. Remodelació dels equips.  

iii. Pisos individuals.   

 

3.   Pel que fa als dubtes, fruit de l’exposició teòrica de la sessió, cal afegir que han 

estat abordat a partir de la opinió i manifest de diferents persones. Entre ells, es 

destaquen ítems proporcionals als comentaris i dubtes que estat qüestionats:  

 

i. La selecció dels professionals de l’equip de suport.  

ii. La distribució territorial dels pisos individuals.  

iii. L’accés al HF a persones immigrants sense papers.  

iv. La igualitat d’accés entre persones sense llar i persones que es troben 

malallotjades en equipaments que no responen a la salubritat de la vivenda.  

v. L’efectuació de la quantia del 30% dels ingressos.  
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ACTA 5.  

Reunió conjunta amb l’Equip Directiu de Voluntaris  

Data: 7 de maig del 2014 

Hora inicial: 10h   

Hora final: 12h  

Lloc: C/ St Rafael  

 

 

Tipologia de reunió: Primera reunió que agrupa l’Equip Directiu de Voluntaris, donant inci a 

l’aproximació conceptual del Housing First per tal de donar justificació als canvis estructurals 

i funcionals que s’experimentaran en l’implementació d’aquesta nova metodologia 

d’intervenir amb persones sense llar.  

 

Reunió convocada per: 

Ramon Noró (dinamitzador de la reunió, membre del Departament d’Incidència), Dani Callís 

(educador social de pisos), Ana Maria (membre de l’equip directiu de voluntaris i equip de 

carrer) i  Pepi Rodríguez (treballadora familiar de l’equip de pisos).  

 

Dani participa com a membre del grup de treballadors que han participat en jornades 

europees sobre Housing First en el marc de formació i sensibilització de l’entitat. 

 

S’havien convocat als tres voluntaris de l’Equip Directiu i es deixava oberta a la participació 

d’altres professionals. Finalment únicament es va assistir una de les voluntaries de ED. 

 

Assistents: Equip directiu de voluntaris.  

 

Ordre del dia de la reunió: 

 

16. Presentació del Housing First: explicació i origen de la nova filosofia.  

17. Relació sobre els canvis entre l’equip de suport i equip de seguiment.  

18. Interrogants i dubtes.  

 

Desenvolupament de la sessió:  
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1. Es dona pas a aquesta reunió portant a fi una breu exposició sobre l’evolució que ha 

desenvolupat l’entitat en els darres 20 anys de la seva creació. Durant aquest 

període, l’entitat ha anat creixent en relació a l’aportació i increment de pisos de 

lloguer. Amb tot, sempre ha significat un paper rellevant la defensa del dret a 

l’habitatge digne. Actualment, Arrels ofereix habitatge en pisos compartits. El 60% 

del temps implicat en el suport de l’equip professional d’aquestes persones va 

destinat a la mediació. (D, Callís, 7 de maig del 2014). És per aquest motiu, que 

l’equip professional de pisos ha proporcionat uns esforços i dedicació a la ressolució 

de conflictes entre els usuaris que conviuen en pisos compartits de l’entitat. 

 

Pel que fa a la nova metodologia i model d’atenció del Housing First, cal remetre que 

no dóna importància a la vida anterior de la persona, és a dir, es fa un treball conjunt 

a través de l’acceptació del nou camí que vol empendre la persona, evitant així el 

resorgiment de prejudicis. La idea és fer que la persona s’integri de manera integral 

al seu entorn, fomentant així, el creixement de les relacions socials. La persona en 

tant que té capacitat de decisió, pot escollir per qui vol ser atès, considerant l’afinitat 

que predisposi amb l’equip de suport.  

 

El Housing First, en el cas de persones que presenten trastorns d’acumulació, s’haurà  

d’actuar complint i seguint la decisió de la persona, respectant el moment més precís 

per poder realitzar la prevenció corresponent en aquells casos que diposin tendència 

a establir hàbits negatius i innadequats, els quals podrien ser catalitzadors per iniciar 

comportaments característics en trastorns d’acumulació i/o Diògenes.  

 

2. Dos grans canvis a destacar en quan a la implementació d’aquest model serà la nova 

estructuració i organització dels equips vèrtebres que porten a fi l’intervenció més 

directa d’aquesta entitat.  

 

Aquests dos equips són: l’equip de carrer i de seguiment.  En relació a l’equip de 

carrer, ha de poder conèixer la persona, tot i així, se li haurà de proporcionar el 

mateix accès que a la resta d’usuaris. I pel que fa a l’equip de seguiment, el 

constituirà 4-5 persones, sense tenir en compte a les disciplines a les quals 

pertanyen o s’han especialitzat. En aquest sentit, no esdevindrà un fet important 

l’haver estudiat una disciplina en concret, sinó que prendà major validesa a la 

capacitat d’entusiasme i interès que manifesti la persona en el moment de portar a fi 

el pla de treball acordat amb l’usuari.  

 

3. En relació als interrogants i dubtes que s’han portat a fi durant el desenvolupament i 

realització d’aquesta reunió, caldria destacar els següents:  

 

i. Tipus de finançament.  

ii. Procediment i muntatge del pis.  
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iii. Origen i tipologia d’habitatge.  

iv. Mecanismes per combatre la solitud.  

v. Perspectives de futur per incorporar a usuaris en situació consolidada en 

pisos individuals.  
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ACTA 6.  

Reunió conjunta amb l’Equip de Gestió Interna i 

Manteniment  

Data: 15 de maig del 2014 

Hora inicial:  09:45 h   

Hora final:  12:30h  

Lloc: C/ Riereta, 24  

 

 

Tipologia de reunió: Es tracta d’una primera reunió formativa en què configuren 

treballadors que realitzen unes funcions exteriorment de l’atenció directa amb usuaris. És 

per aquesta reunió que esdevenen reunits els equips de Gestió Interna, el qual aborda 

l’agrupació de treballadors de diferents àmbits (informàtica, recursos humans, 

finançament...) i també, comptem amb la presència de la cap del Taller La Troballa. 

 

Com succeeix a la resta de reunions anteriorment portades a terme, els dinamitzadors de 

la reunió aproximaran conceptualment sobre la filosofia del Housing First i com aquesta 

aporta una transformació significant en la trajectòria de la mateixa entitat. 

 

Reunió convocada per: 

Ramon Noró (dinamitzador de la reunió, membre del Departament d’Incidència), Marta 

Olaria (dinamitzadora de la reunió, membre del Departament d’Incidència), Equip de 

Gestió Interna (personal d’administració i finançament, gestió econòmica, gestió de 

donatius, recursos humans, manteniment) i Cap del Taller La Troballa. 

 

Assistents: Equip de Gestió Interna d’Arrels Fundació. 

 

Ordre del dia de la reunió: 

 

1. Exposició del motiu d’aquesta reunió. 

2. Presentació de la meva figura com a observadora participant d’aquest procés de 

canvi. 

3. Presentació concepte Housing First (HF): aproximació teòrica-formativa. 

4. Concreció moment actual de l’entitat. 
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5. Dubtes i interrogants. 

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

1. D’entrada aquesta sessió s’inicia a partir de la justificació pertinent i expressada per 

l’equip d’Incidència, el qual exposa la necessitat de realitzar aquestes sessions, en tant 

que són formatives i presenten un canvi en la trajectòria de l’entitat i també de 

l’organització interna i funcional de la mateixa. Aquesta transformació parteix d’una 

afectació principalment directa quant a les funcions dels equips actuals d’Arrels Fundació. 

És per aquest motiu, que l’entitat està iniciant un procés formatiu en relació a la 

successió de canvis que emergiran a partir de la configuració d’una nova metodologia 

d’intervenció: el Housing First. 

Des de l’equip d’Incidència, es comunica el pas i assistència de cadascuna d’aquestes 

reunions realitzades, i com és important l’assistència i participació en totes elles. S’explica 

també, que únicament restaria l’equip de voluntaris per traslladar aquesta formació 

teòrica, la qual rep un pes important pel que fa a aquest grup. 

 

2. Seguidament, es presenta la meva figura com a observadora participant d’aquestes 

reunions, l’equip dinamitzador explica a la resta dels oients el moment de formació en 

què em trobo. Comuniquen que la meva presència és argumentada per donar testimoni i 

acreditació sobre el procés evolutiu que partirà arran de la implementació d’aquest 

model d’atenció a les persones sense llar. Aquesta evidència d’aquest procés esdevindrà 

plasmada a través del Treball Final de Grau que estic elaborant, i que té com a finalitat 

aconseguir assolir dos objectius generals d’investigació: per una banda, realitzar i 

documentar el seguiment del procés evolutiu que desenvoluparà l’entitat durant la 

implementació d’aquest model d’atenció, i per una altra, portar a terme el seguiment 

indirecte d’un cas concret en què s’està portant a fi la intervenció directa a través del 

Housing First. 

 

3. A continuació, es dóna pas a la formació teòrica d’aquesta sessió, exposant una 

introducció sobre el Housing First. 

 

El Ramon Noró comenta com la trajectòria de l’entitat ha patit variacions des dels seus 

orígens: primerament, es trasllada als fets de la seva creació i com ha anat transformant 

la forma d’intervenir des de l’entitat, els recursos i programes. També s’ha comentat la 

necessitat d’encaminar la intervenció d’Arrels a través de l’accés a pisos individuals, atès 

que els pisos compartits generen major conflicte i dificultats d’enteniment amb els 
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mateixos companys amb els quals conviuen. És per això, el motiu d’impulsar el Housing 

First com a camí per assolir l’habitatge, lliure, digne i permanent amb el que lluita per 

aconseguir Arrels des de la seva fundació. 

 

Així doncs, el Housing First, tal com comenta la Marta Olaria, partirà d’una evolució 

natural, acceptant la incorporació, lentament, d’una forma de pensar i intervenir 

acostada a l’eradicació del sensellarisme. 

 

Cal afegir també, com el Housing First trenca amb el model tradicional d’intervenció amb 

persones sense llar, el model escala, el qual col·locava a la persona en un procés de 

passos i actuacions que ascendien a millores a partir de l’assoliment de canvis positius pel 

que fa a la seva vida. Està relacionat amb la idea d’escala per aquest motiu, perquè 

ascendeix en funció de les aptituds i millores que està conduint a la persona per adreçar-

se al següent pas, aconseguint així el fet de poder accedir a un habitatge, en definitiva, el 

dret a l’habitatge. 

 

Per poder portar a fi el Housing First, cal continuar i complir una sèrie de criteris, en són 

3: 

a) La persona ha de realitzar el 30% dels seus ingressos. 

b) Establir un bon veïnatge. 

c) Acceptar un mínim de seguiment amb l’equip de seguiment i/o suport, com per 

exemple, podria ser un dia per setmana (com succeeix a l’inici en què la persona realitza 

el trasllat al pis, acostuma a passar els primers dies, primer mes d’intervenció). 

 

Si la persona no compleix els anteriors criteris acabats d’esmentar, romandria fora i sense 

accés a aquest model d’atenció el qual defensa i considera pertinent l’actuació seguint 

uns mínims que permetran, a llarg termini, la reinserció de la persona. 

 

4. Des d’Arrels, s’intentarà implementar aquest model en funció de les necessitats 

adaptables que emergiran durant aquest procés canviant i variat. Tot i així, l’entitat ha de 

vetllar pel cumpliment dels 8 principis bàsics que són inviolables i identificatius en 

aquesta metodologia: 

 

1. L’habitatge és un dret humà. 
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2. Respecte, calidesa i compassió per a tots els usuaris. 

3. Compromís de treballar amb els usuaris fins que aquest ho necessiti. 

4. Habitatge individual i independent. 

5. Separació d’habitatge i tractament. 

6. Dret a decidir de l’usuari. 

7. Orientat cap a la recuperació de l’usuari. 

8. Reducció de danys. 

 

Cal deixar constància en què l’equip no ha de pactar un ritme ni tampoc pla de treball. 

Vers al contrari, serà l’usuari qui en funció de la seva necessitat indiqui el la intensitat i 

manera de treballar. Per aquesta raó, la configuració de l’equip de suport ha d’intentar 

ser: 

 

1. El més flexible possible en relació amb la tipologia de gestions i acompanyaments. 

2. El més seductor: intentar de convèncer a la persona sobre crear la necessitat de 

disposar i requerir suport d’algú, fer partícip de la persona d’aquella ajuda que se li 

proporciona a partir de l’equip de suport-seguiment. 

3. El més adaptable en diversitat en la intensitat de treball entre uns usuaris i altres. 

 

Des d’Arrels, s’anirà treballant sobre la confecció i adaptació dels equips en petits grups, 

la idea és: per cada 1 treballador hi ha 11 o 12 usuaris. Prèviament a la reconstrucció i 

organització dels equips de suport, cal tenir en compte la formació i convenciment 

d’aquest per acceptar i creure el moment evolutiu que parteix l’entitat. Sense aquesta 

puntualitat, difícilment es pot dirigir cap a l’objectiu d’aquesta transformació. 

 

Un cop s’hagi donat la difusió d’aquesta formació, cal tenir present la determinació del 

següent pas: portar a la pràctica, però per fer-ho és necessari tenir la resposta de 

l’Ajuntament, eix vertebral d’aquest procés de canvi, el qual està estudiant les 

probabilitats per iniciar aquest model per tal d’aconseguir una Barcelona 2015 sense 

ningú al carrer. Per tant, l’entitat roman pendent a aquesta rèplica. 

 

Tanmateix, actualment Arrels es troba a càrrec de 180 persones que es troben 

malallotjades. En el moment de portar a fi aquesta metodologia, es realitzarà una 
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priorització del Housing First a través de l’eina escala de fidelitat, el qual a partir de la 

composició de 40 ítems es realitza una valoració determinant l’aproximació i/o 

allunyament de la persona en aquest model. 

 

Malgrat això, tal com comentar Sam Tsemberis (2010) les principals persones a atendre 

dins del model Housing First seran aquelles que es troben en una fase consolidada, on la 

dependència i el risc en recaigudes és superior a l’estabilitat necessària per fer front a les 

adversitats que succeeixen en les seves circumstàncies. 

 

5. Per últim durant aquesta sessió, s’ha tingut en compte la presència i exposició de 

dubtes i interrogants que emergeixen de la preocupació, neguit en accions futures i 

desconegudes que provoquen el desconcert sobre el fet desconegut. Per tant, 

destacaríem: 

 

1. Per què realitzar una tria i selecció de les 180 persones, quan el Housing First 

vetlla per la contrarietat: l’accés i disposició del dret a l’habitatge per a tots. 

2. Per què es delimita la concepció de què és i que no és Housing First? 

3. Provinença dels pisos individuals. 

4. Com normalitzar el trasllat d’una persona que ha viscut al carrer? 

5. Actuacions de l’equip de suport. 

6. Principal avantatge: redueix el cost de la intervenció per persona. 

Optimització dels recursos. 

7. Com dir a la persona que, en cas d’incompliment d’un dels 3 criteris, resta fora 

d’aquest model d’atenció? 

8. Com actuar davant les persones que no realitzen la seva aportació econòmica? 

9. En el cas dels usuaris que tenen un fill menor d’edat, com s’actua? 
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ANNEX 3: ENREGISTRAMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


