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Context  

L’atenció a persones en situació de sense llar a la ciutat de Barcelona es troba 
sotmesa a canvis de regeneració profunds. La darrera dècada es va iniciar amb 
modificacions qualitatives i millores als dispositius d’atenció, que comencen amb 
el primer recompte promogut per la XAPSLL el 2011 i culminen el 2015 amb el 
llançament del primer projecte pilot HF liderat per una administració pública a 
l’Estat espanyol. 

L’atenció clàssica es basa en el model d’escala. No existeix molta literatura sobre 
el seu funcionament o fonaments teòrics, especialment si ho comparem amb la 
gran producció relativa al Housing First  (Sahlin, 2005). 

Fa dues dècades aquest model va començar a ser criticat perquè manté les 
persones allunyades del mercat d’habitatge normalitzat i, a més, les perpetua 
dins del sistema, dificultant-ne la reinserció social. 

La investigació que presenten forma part de la recerca qualitativa i longitudinal 
sobre la implementació del programa HF a Barcelona.  Aquesta es centre en 
l’anàlisi de la pràctica professional per entendre la seva transformació en el pas 
del model d’escala (pràctica anterior) al model HF. Permet identificar els 
elements característics que la diferencien i les implicacions de les prescripcions 
formals en la pràctica. 

És la primera recerca que es porta a terme sobre la pràctica professional en un 
projecte pilot HF a Espanya. Davant de la manca de teoria al respecte, utilitzem 
la teoria fonamentada per generar-la. 

El quefer professional (la pràctica) implica no només la part del fer, sinó que 
també inclou el context. Està influenciat per les decisions que es prenen a 
diferents nivells de governança, pel tipus de gestió del canvi que s’apliqui, pel 
marge de disponibilitat d’habitatge i el tipus de titularitat (pública o privada), 
pels context en el qual es treballa, per les relacions que s’estableixen i pels 
bagatges experiencials i individuals de cada un dels components dels equips 
d’atenció. En el programa Primer la Llar es van prendre una sèrie d’opcions que, 
com veurem, han tingut implicacions i efectes en el desenvolupament de la 
pràctica i que justifiquen l’interès i la rellevància d’ aquesta recerca pionera,  

 

És una recerca qualitativa, basada en el relat de pràctica de tres equips d’atenció 
i desenvolupada en tres fases, des de 2017 fins 2020.  

El model d’atenció fa referència a una proposta d’intervenció que està 
documentada i pretén incidir i millorar un problema social, en aquest cas el 
sensellarisme. Alguns dels components principals d’aquest model són: 

a) Els recursos humans: Qui ho fa? 
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b) Els processos d’atenció: Com es fa? 

c) Els destinataris: Amb qui es fa?  

L’estructura d’aquest informe és diferent als altres dos anteriors, donem compte 
dels dos primers components del model d’atenció. Aportem aprenentatges i 
recomanacions per millorar la pràctica, per tant,  l’acompanyament social i els 
diferents nivells i models de governança de cara l’ampliació del programa. El 
tercer component (els destinataris) està desenvolupat en l’altre informe centrat 
en els participants.  

 

Objectius 

L’objectiu principal és entendre i documentar la transformació de la pràctica dels 
equips professionals segons els principis del model Housing First. 

La mostra, en la primera fase del projecte, ha estat de 23 persones a PLL i 12 a 
programes internacionals de Montreal, Lisboa i Marsella. En la segona de 17 i en 
aquesta darrera fase de 10. Les categories laborals són integració social, educació 
social, treball social, psiquiatria, infermeria i tècnics de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Resultats 

D’acord a l’informe, en aquest resum executiu presentem els principals 
components del model d’atenció: 

a) Recursos Humans; b) Configuració dels equips; c) Formació als equips; d) 
Coordinació entre equips i serveis; e) Lideratge dels equips; f) Agent parell amb 
experiència viscuda; g) Els processos: orientacions clau i formes de fer; h) 
Organització i gestió del projecte. 

v A) Recursos Humans: 
 
- Es recomana la definició del model de gestió en el disseny del programa. 

Pot afavorir la concreció d’aspectes com la composició, l’organització, el 
rol i funcions dels equips. Les ràtios, així com la utilització dels serveis 
comunitaris (centres de salut, serveis socials, drogodependències, etc.) que 
prèviament haurien d’haver conegut el programa. 

- La definició del model de gestió també pot clarificar els perfils dels 
participants -segons necessitats-  i el dels professionals per la selecció, 
formacions, coordinació i formes d’acompanyament. 

- En aquest programa l’administració local ha optat per fer un encàrrec de 
l’abordatge de la salut mental a ESMES, un equip especialitzat en aquest 
tipus d’atenció en l’àmbit del sensellarisme. L’expertesa ha tingut aspectes 
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favorables, en l’assumpció de responsabilitat en la presa de decisió. 
Tanmateix, l’encaix amb els equips socioeducatius, ha tingut tres fases.  
Una primera, que coincidia amb la implementació del programa, a on 
coordinació era insuficient. Una segona, a on ESMES ha fet sessions de 
formació sobre salut mental, fet que va ser valorat positivament pels 
equips socioeducatius. Una tercera, de reorganització. Arrel de la 
incorporació de nous professionals a ESMES,  s’ha millorat 
substancialment la coordinació i la comunicació entre els equips. La 
dedicació simultània dels professionals d’ESMES amb altres programes, 
probablement explica que s’hagi  prioritzat el suport a les persones en 
situació més greu. 
A partir de l’experiència i d’altres projectes internacionals, recomanem 
l’experimentació d’un equip integrat amb un model de tractament assertiu 
comunitari per les persones amb malaltia mental greu i/o addiccions i 
necessitats elevades. Posar en marxa un equip pluridisciplinar (salut 
mental, psicosocial i socioeducatiu) és un repte. Pot afavorir un abordatge 
més integrat, passar de la coordinació a la co-producció d’una pràctica 
comuna. Aquesta experimentació pot ser útil per molts dels reptes i 
dilemes que travessen la realitat del sensellarisme a on es fa difícil separar 
les fronteres i responsabilitats de la intervenció social i de salut.   

- La diferenciació dels equips d’acompanyament social i d’habitatge pot 
afavorir el programa en varis aspectes. Per un costat pot diferenciar 
tasques com la recerca i selecció de pisos, també moblar-los (que pot ser 
una tasca socioeducativa amb repercussions positives en la recuperació). 
Per l’altra, es pot atendre des del detall per oferir habitatges més adequats 
a les necessitats de cada persona i diferenciar les responsabilitats. Com a 
conseqüència pot millorar la relació de confiança i credibilitat de les 
persones cap als professionals.  
 

v B) La selecció, incorporació dels professionals i configuració dels equips: 
 
- Es recomana que en la composició dels equips es valori la combinació de 

professionals novells (frescor, noves mirades, trencar inèrcies) amb 
professionals amb experiència, amb equips diversos segons edat, gènere, 
cultura i idiomes.  Això pot afavorir una millor relació amb els participants 
i més possibilitats de distribució i organització del treball. Cal demanar 
certes actituds, valors i aptituds. Sobresurten algunes qualitats: visió 
oberta, amplitud de mires, flexibilitat, capacitat d’adaptació i d’auto-
qüestionament, sinceritat, humilitat, respecte i creativitat. Una bona 
manera de poder valorar aquestes competències seria a partir de casos 
pràctics, basats en situacions reals que s’han pogut donar en el programa, 
plantejats de forma anònima. També donar un temps de prova per valorar 
l’adaptació o no a l’equip i la flexibilitat.  
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- Es posa de manifest la necessitat de valorar altres professionals amb 
coneixements i competències per fer un acompanyament més psicosocial, 
familiaritzats amb la recuperació i la reducció de danys i el trauma. 

- Es posa de manifest la necessitat de valorar altres professionals amb 
coneixements i competències per fer un acompanyament més psicosocial, 
familiaritzats amb la recuperació i la reducció de danys i el trauma. 

- A més de valorar l’experiència laboral cal tenir en compte el bagatge 
experiencial i el treball d’autoconeixement que puguin haver fet els 
professionals. Aquest fet permet activar o reforçar el component 
humanitzador, de reducció i reparació dels efectes de les desigualtats que 
defensa aquesta metodologia. Tanmateix s’ha preveure el risc que certes 
situacions complicades puguin ressonar i provocar xocs i bloquejos i 
facilitar suport via supervisió personal 

- Per engegar nous programes es recomana la incorporació de tots els 
membres de l’equip alhora per facilitar la construcció comuna i evitar 
lideratges unipersonals. Es recomana  disposar de documents elaborats 
des de la pràctica per facilitar incorporacions de nous professionals: 
documents d’orientació, protocols per a actuacions concretes, articles, etc. 
 

v C) La preparació i formació dels equips 
 
- Recomanem contemplar en el pressupost la formació dels equips. 

Activitat cabdal per assegurar una atenció i un acompanyament en la línia 
de la metodologia i filosofia HF. Cal iniciar-la abans d’engegar el 
programa perquè a posteriori és molt difícil revertir dinàmiques apreses 
allunyades del model.  

- És per això que es recomana realitzar les formacions de forma conjunta, 
seguint un patró homogeni per assegurar una mateixa línia de treball. 
Aprofitant els espais per a la construcció i/o acostament cap a una cultura 
comuna. Tal com succeeix en experiències internacionals, es poden 
dissenyar les formacions i assumir el cost entre les entitats amb un 
pressupost específic i reservat per aquest tema. Així mateix s’ha de 
garantir que els professionals que es vagin incorporant al llarg del 
programa, rebin també aquesta formació (enregistrar les formacions, 
elaborar materials, compartir i transmetre els coneixements, la seva 
aplicació i adaptació o creativitat, etc.). 

- Les formacions sobre la figura del parell abans d’implementar són 
imprescindibles, tant per al/la parell com per a la resta de l’equip. Les 
persones que han assolit la seva recuperació a través del model d’escala és 
complicat que passin a tenir una visió crítica sobre aquest sense entendre 
la situació d’exclusió residencial com quelcom estructural i no individual. 
Tenir present aquesta formació és tenir cura de les persones que 
conformen el projecte a tots els nivells. 
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- Les formacions específiques del model HF que identifiquem com a 
imprescindibles per implementar el programa són l’aplicació dels 
principis, el model de gestió, la figura del parell expert i l’adaptació 
als/dels equips, la reducció de danys, la identificació i valoració de risc 
(violències de gènere, suïcidis, ludopaties, addiccions...), l’orientació a la 
recuperació, acompanyament al trauma, els successos vitals estressants i 
finalment el treball relacional des d’una perspectiva biogràfica. Les 
formacions que també recomanen les experiències internacionals són 
l’acompanyament a la mort, l’outreach o el treball de proximitat, l’atenció 
a la diversitat cultural i l’adaptació dels equips a aquesta realitat. També 
en l’avaluació de suïcidis, perillositat i seguretat, ja que aquest treball més 
pròxim implica menys elements de seguretat. Degut al caràcter auto 
formatiu de la pràctica es recomana la reflexió conjunta setmanal tant 
d’elements emergents com planificats. 

- Es recomana que la implementació d’aquest programa tan innovador vagi 
acompanyat de recerca qualitativa, que pot tenir caràcter formatiu, 
extraient tot allò après i amb una visió holística de tots els agents implicats. 
Des d’aquí es pot assegurar l’adaptació del programa al context. Aquesta 
visió objectiva permet generar recursos com ara una guia tècnica de 
pràctiques, protocols i/o les respostes a les preguntes més comunes amb 
què es troben els professionals a l’hora d’implementar. 
 

v D) La coordinació entre equips i serveis 
 
- Per tal d’aprendre de la innovació que es co-produeix des de la pràctica, 

es proposa potenciar una cultura col·laborativa entre les entitats gestores. 
Oferint-los un espai de seguretat on preservar allò que considerin més 
íntim o privat, però que també afavoreixi compartir els dilemes, les 
estratègies, les situacions i la creativitat.  

- A ESMES li han mancat espais de reflexió amb les gestores socials, aquesta 
mancança reforça la necessitat de treballar per la co-construcció. Això és 
necessari perquè de la reflexió es prenen decisions i de les decisions es va 
creant una intervenció basada en una cultura comuna. 

- Es recomana la creació d’una comunitat de pràctica des de la qual treballar 
conjuntament, compartir coneixements i habilitats. Aquest pot ser un bon 
espai per debatre la necessitat d’incorporar elements transversals al 
disseny del programa, com ara la perspectiva de gènere. 

- Es recomana que totes les gestores tinguin accés a un mateix supervisor/a 
per tal de treballar en una mateixa línia oferint coherència en el discurs i 
en l’acompanyament dels professionals i d’aquests als/les participants.  

- Mantenir el contacte fluït i temporal amb algun equip internacional amb 
el que compartir elements de la pràctica la pot enriquir, afavorint el seu 
desenvolupament.  
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- L’Ajuntament hauria d’aprofitar aquest projecte pilot, donant valor i 
reconeixement als seus equips i extreure els aprenentatges per tal 
d’aplicar-los a altres serveis. Remarquem que el Housing First és una 
metodologia i per tant, compta amb molts elements aplicables a altres 
programes d’atenció.  
 

v E) El lideratge dels equips 
 
- Es recomana que el/la coordinador/a es dediqui exclusivament a liderar 

equips amb filosofia HF per reforçar la coherència interna. La figura del 
coordinador juga un rol frontissa estratègic entre els professionals i els 
responsables de les entitats, amb els tècnics de l’administració local o 
d’altres serveis comunitaris.. La seva funció és defensar el seu equip i, per 
tant, haurà de cercar l’equilibri en les seves relacions. 

- El/a coordinador/a ha de ser un/a gran observador/a i percebre l’estat 
d’ànim del seu equip. Cal demanar, escoltar, estar disponible, ser 
comprensiu/va, ajudar a veure les situacions des d’un altre angle i fer 
reforç positiu. A més, cal que conegui tots/es els/es participants i faci 
també acompanyaments per tal de poder empatitzar, cuidar i protegir el 
seu equip. 

- En aquest programa sobresurt la importància del benestar de l’equip per 
poder acompanyar la millora i recuperació de persones amb forta exclusió 
social des de la proximitat quotidiana. Implica practicar la disponibilitat, 
el reforç positiu i canviar les preguntes per desbloquejar casos estancats. 
Aquests mateixos elements els ha de practicar el/la coordinador/a amb 
l’equip. Es suggereix utilitzar l’humor com a estratègia per desembrollar 
tensions emocionals i alleugerir la càrrega. Proveir d’espais de cures 
formals i informals, detecció i flexibilitat enfront del burnout, i capacitat 
per organitzar i adaptar la feina a les casuístiques que succeeixin.. 

- Reconèixer als professionals d’acompanyament directe com a experts i 
convidar-los a donar visibilitat al programa a través de xerrades i 
formacions reforçarà la cohesió grupal, la motivació per la feina i donarà 
coherència a la filosofia i valors proposats al HF. 
 

v F) L’agent parell amb experiència viscuda 
 
- Atenent a les experiències internacionals sense  experiència personal en el 

camp de la salut mental es considera difícil que algú pugui exercir d’agent 
parell en un programa orientat a persones amb malaltia mental greu i/o 
amb addiccions, ja que, tal com veurem, el seu acompanyament en aquest 
programa està orientat a afavorir i acompanyar la recuperació de la 
persona.  
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- A altres països amb trajectòria al Housing First, els parells provenen de 
grups de suport i autoajuda mútua integrats per ex pacients o ex usuaris 
que han fet un treball col·lectiu a través del qual han reivindicat aquesta 
figura i la formació bàsica necessària per esdevenir agent parell. 

- Al ser una experimentació, s’aconsella que la incorporació d’aquesta 
figura es faci com a mínim en parelles, per evitar que l’acció es concentri 
en una única figura. En el cas de Montreal, es va optar per la creació d’un 
comitè de parells que després estaven distribuïts i integrats en els tres 
equips que es van crear. Mantenint les trobades del comitè de parells 
durant tot el programa per definir la seva pràctica i abordar les situacions 
que anaven emergint (dubtes, tensions o conflictes, etc.). S’han de 
preveure uns temps d’adaptació flexibles. També escenaris de tensió i 
confrontació de sabers per tal de poder dialogar per transformar i 
encaixar, des d’un reconeixement de les aportacions que fa aquesta nova 
figura en el camp de la intervenció social i sanitària. 

- Cal parar atenció en que el/la parell amb experiència estigui 
estabilitzat/ada i recuperat/ada i hagi fet un treball personal de presa de 
distància respecte de l’experiència viscuda. Quan no s’ha pogut fer 
aquesta distància, la persona s’exposa a reviure moltes situacions que li 
ressonen, que impedeixen que es col·loqui en el seu rol i que el o la poden 
posar en risc. 

- Es recomana treballar per parelles amb la presència d’un/a parell expert/a. 
El seu rol entre catalitzador i inhibidor ajuda a identificar les fases en les 
quals es troba cada participant i preparar el pas a la següent etapa de la 
recuperació.   

- Malgrat que una condició és la d’haver fet un treball personal per prendre 
distància de l’experiència viscuda, en la seva intervenció es produeixen 
molts moments de transferència i contratransferència, sent del tot 
necessari que pugui tenir supervisió i espais d’intervenció per abordar les 
situacions, els comportaments, les reaccions que ressonen i el posen en 
risc. Quan això passa, és important que disposin de flexibilitat per poder 
agafar-se dies lliures, necessaris per a la seva millora. El coordinador/a 
d’equip té com a funció vetllar pel benestar de tot l’equip i específicament 
dels agents parells. 

- Estudiar-valorar que algun/a dels/les actuals participants que han fet un 
bon procés de recuperació puguin arribar a esdevenir agents parells amb 
una formació, tutorització i suport previst i que hauria de prolongar-se un 
cop comencessin la seva tasca de parell. 

- Es recomana tenir en compte l’existència de grups d’ex pacients o usuaris 
o afavorir la creació d’un grup o subjecte col·lectiu com a Lisboa. S’ha de 
pensar si pot haver-hi un únic perfil o diversos en funció dels mandats i 
els rols que puguin desenvolupar.  S’ha de pensar en una formació en dos 
sentits, per aportar els continguts necessaris i per habilitar-los 
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professionalment. Ha d’haver-hi un compromís de contractació d’aquests 
nous agents des del reconeixement de la importància d’incorporar aquests 
sabers en els equips multi i interprofessionals, per part de l’administració 
i també de les entitats d’acció social. A Canada i a França s’ofereix una 
formació prèvia que els habilita per a la contractació. 
 

v G) Els processos: orientacions clau i formes de fer  
 
L’acompanyament incondicional 
 
- El treball dels equips per oferir un acompanyament de qualitat ha de ser 

reconegut des d’altres nivells de governança. Es tracta d’una feina que 
només pot ser valorada tenint present la dimensió qualitativa. Es 
recomana valorar els èxits i els aprenentatges des d’aquest enfoc. Suposa 
un element innovador dintre del programa que acostuma a utilitzar 
l’evidence base. 

- Apuntem la necessitat de treballar des d’una relació ètica i honesta, ja que 
això permetrà, amb el temps, poder treballar totes les dimensions que 
recull la filosofia HF. La clau per a la transformació de la pràctica es troba 
en el canvi de relació professional. Si aquesta no tingués aquestes 
característiques, seria més difícil desfer-se de la metodologia del model 
d’escala. De fet, mantenir una relació diferent convida cada una de les 
parts a ser partícip i protagonista del canvi que dificilment podria donar-
se de forma unilateral. 

- Acompanyar de forma incondicional és un element clau que cal assimilar 
al programa com una eina de treball indispensable. Suposa una 
oportunitat per desfer-se d’aprenentatges arrelats i consolidats en formes 
de fer assumides, mecàniques i no qüestionades. Això es demostra a través 
de primeres reaccions sense jutjar, es referma amb petits gestos de 
respecte, reclama també professionals alliberats de paternalismes i 
preparats per prendre decisions. Davant de la incertesa sobre les reaccions 
que pot tenir l’altre preval la creativitat per generar estratègies que donin 
solució a les parts sense haver de renunciar a la intencionalitat de 
l’acompanyament ni a les necessitats dels participants. 

- L’exposició professional davant dels participants és molt elevada. El/la 
coordinador/a cal que treballi amb l’equip per reconèixer les reaccions i 
projeccions que la interacció provoca en els treballadors. 
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Orientació a la recuperació individual, social i comunitària 
 
- Es recomana treballar des del relat biogràfic a través de la vida quotidiana. 

La dimensió temporal que inclou passat-present-futur ajuda la persona a 
identificar-se amb la seva identitat prèvia a ser estigmatitzada.  

- Aquest treball implica una relació de transparència i humilitat. Això es 
reflecteix en professionals que no tenen por de mostrar-se sense cuirasses, 
de provar coses noves, com escriure els informes junts o convidant les 
persones a avaluar el servei rebut.  

- És interessant fomentar les trobades de participants a diferents espais 
perquè pot iniciar intercanvis de suport entre iguals. Els equips han de 
mantenir la paciència i saber que es tracta d’un treball lent, silenciós, que 
avança amb precaucions però que genera fruits. En el programa Casas 
Primeiro –Lisboa– i en el de Diogène –Montreal–, els/les participants feien 
trobades que funcionaven com a grups de suport mutu per reduir el 
sentiment de solitud i per transitar la recuperació.  

- Es recomana treballar coordinadament amb les persones que formen o ja 
formaven part de la xarxa dels/les participants com a agents de suport 
naturals i imprescindibles, com a veïns/es de l’edifici o amics/ques del 
barri. Sempre que això passi serà un bon indicador, i cal fer reforç positiu 
a la persona sobre aquest aspecte.  

- La recuperació es treballa des de l’habitatge. Aquest és l’espai on 
sorgeixen els primers objectius. Una vegada la persona se l’hagi apropiat 
es convertirà en llar. La llar, junt amb la identitat, són els elements centrals 
de la recuperació individual. La social implica utilitzar la relació 
professional com un laboratori de proves relacionals, on la persona anirà 
agafant confiança per desenvolupar-se en la comunitat o mostrarà les 
dificultats que te.   

- Per observar els avanços amb relació a la recuperació, cal entendre el seu 
autoconcepte. Quan s’alliberen de l’estigma i autoestigma que carregaven 
i comencen a ser reconegudes pel seu present, reporten seguretat i millores 
en la salut. 

- Treballar de forma més coordinada amb els recursos comunitaris del 
territori per afavoriri la participació si cal acompanyada de les persones. 

  
La reducció de danys 
 
- La definició de reducció de danys en el context de la filosofia HF, i aplicada 

al programa PLL, ha d’estar definida i consensuada per totes les gestores. 
Aquest concepte, tot i que ja té una trajectòria d’ús, encara està molt lligat 
a idees errònies i a la por professional de responsabilitzar-se de les 
conseqüències de les conductes dels/les altres. Que totes les parts 
implicades treballin sota la mateixa línia de comprensió i acció, ajudarà a 
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oferir coherència als/les participants i a reduir les càrregues personals de 
l’equip.  

- Des de les experiències internacionals es recomana poder parlar dels riscos 
que la persona assumeix en la seva vida des del primer moment d’entrada 
al pis, perquè això donarà informació als/les professionals sobre “l’estat 
de la qüestió”. No es tracta d’obligar la persona a reconèixer res, sinó més 
aviat de parlar per veure si hi ha un reconeixement, una negació o un 
desconeixement del tema. Perquè això passi, els/les professionals han de 
mostrar-se disponibles i oberts/es, atents/es als moments més crítics i 
sempre demanant permís per parlar-ne, amb respecte i humilitat. A altres 
països, els/les professionals demanen que la persona els descrigui les seves 
experiències en un moment de crisi i alhora com voldria ser atès/a, per 
exemple de cara a internaments involuntaris. Informació útil que s’hauria 
de guardar i tenir en compte en moments de crisi. Sovint són les figures 
parells amb experiència que recorden i reclamen, sempre que sigui 
possible, tenir en compte la voluntat manifesta de la persona. 

- Després d’una situació de risc es recomana relacionar-se a través del reforç 
positiu, del reconeixement de la força que té la persona i acompanyar-la a 
fer un aprenentatge de la situació. Són les mirades i les paraules 
esperançadores les que aconsegueixen que les persones puguin fer 
reducció de danys de forma autònoma. De fet, ha de ser una decisió no 
coaccionada perquè la persona s’ho cregui i mantingui. 

- Com més temps i proximitat tingui la relació, més fàcil serà per als equips 
poder observar l’evolució del risc i l’afectació que té sobre la persona, 
perquè ja saben com està quan està bé i quan no ho està tant. Aquesta bona 
entesa entre les parts permet també demanar. Les preguntes són una de 
les estratègies principals per a l’atenció a PLL, per tant, cal demanar: Quins 
símptomes tens quan comences a sentir-te pitjor? Com ho puc detectar? 
Com et puc acompanyar? Què esperes de mi en aquests moments? És una 
mostra de respecte i preocupació per la persona.  

- Sigui quina sigui la conducta de risc dels/les participants i el grau de 
consciència sobre el tema, es recomana que l’equip utilitzi estratègies de 
reducció de danys bàsiques i específiques d’aquest programa per garantir 
l’estabilitat residencial. Assegurar el pagament del lloguer i el menjar 
abans de gastar els diners en el joc o la droga, és la més recurrent en altres 
experiències. Es suggereix estudiar i activar formes de co-tutela flexibles 
que ajudin a la persona a tenir un major control dels diners. En altres 
situacions, com la ingesta compulsiva per ansietat, caldrà estudiar altres 
estratègies com la compra per setmanes. En cas d’autòlisi o violència de 
gènere dintre dels pisos, caldrà assessorar-se en serveis especialitzats i fer 
ús de la xarxa de la ciutat per tal que la persona es senti acompanyada des 
de la comprensió i l’empatia. Les situacions de violències de gènere dintre 
de l’habitatge són les que més càrregues de culpa o de responsabilitat han 
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portat a l’equip. És imprescindible un acompanyament terapèutic com la 
supervisió als/les professionals, i si cal una rotació de referents quan el/la 
professional ho necessiti per poder prendre distància. 

- Després d’associar la directivitat al model d’atenció anterior, els equips 
han esbrinat que també pot ser de molta utilitat a PLL, però accionada amb 
altres motius i de forma diferent. Així doncs, es recomana utilitzar el que 
anomenem directivitat estratègica, que és una manera de fer en certs 
moments, com una intenció explícita de reconduir l’acompanyament cap 
a un lloc concret proposat pels/les professionals. Què et sembla si netegem 
junts el pis? Que et sembla si obrim les persianes i les finestres perquè entri 
la llum? Et veig patint molt, t’agradaria que anéssim junts al metge? La 
creativitat sempre serà una eina de molta utilitat per a equips PLL. 

- Quan es fan derivacions, especialment en moments de tensió per la 
identificació de risc, hi ha certa tendència a compartir informació sense el 
permís de la persona. Des de les experiències internacionals es recomana 
no actuar des de la urgència-acció i passar a la reflexió-acció. És una 
manera de ser coherent i respectar els desitjos de la persona.  

- Els equips necessiten formació de base específica de reducció de danys per 
poder fer bones valoracions de risc. És un tema de vital importància per a 
les persones. A més, cal anar fent formacions relacionades amb les 
necessitats que sorgeixin sobre el terreny i que no estiguin previstes. És 
interessant recolzar-se en les eines utilitzades per les experiències 
internacionals.  

- La salut mental de l’equip és de vital importància per mantenir un equip 
estable, amb poca rotació de personal, que pugui oferir continuïtat en la 
relació cap als/les participants. De la mateixa manera, els horaris laborals 
han de preveure la implicació que suposa treballar sota aquesta filosofia. 
Les condicions laborals i salarials, així com l’organització de la feina 
preveient descansos, seria molt recomanable per mantenir l’equip i no 
perdre la qualitat de l’atenció que han mostrat els equips de l’experiència 
pilot d’aquest programa.  

 
Les formes de fer 
 
- Cal assumir que la tasca laboral no és fer sinó replantejar-se el ser des 

d’una posició autocrítica, reflexiva. Ser treballador/a de l’àmbit social és 
posar-se a disposició de les persones i de forma sostinguda en el temps. 
Conservar el mandat d’atendre els/les participants segons les seves 
necessitats, permetrà fer efectiu que l’estar és un acte ètic de posar-se en 
disposició i al servei de la persona.  

- Es recomana treballar amb temps dilatats perquè permet a l’equip ser més 
observador, empatitzar amb les persones i entendre l’ús de l’espai, 
l’establiment de prioritats i l’organització de la seva vida quotidiana. Cal 
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reconèixer els silencis com una eina de comunicació que convidi a 
converses de caràcter biogràfic, sense judicis.  

- A més, això donarà peu a treballar des de les oportunitats que emergeixen 
del context de la ciutat i desenvolupar la creativitat dels/les professionals.  

- Aquestes noves concepcions del temps, l’espai, el ser i l’estar, fan emergir 
una nova relació professional més ètica, no ens abstracte sinó en la 
pràctica. 

- No es pot recomanar un ordre concret d’esdeveniments per promoure la 
transformació de la pràctica, però utilitzar una comunicació més oberta i 
circular enfocada a escoltar, és anar fent passes per aconseguir-ho. 

- Es recomana promoure l’estabilitat i la seguretat ontològica dels/les 
participants, elements que repercuteixen directament en els processos de 
recuperació i promoció d’una vida autònoma en comunitat. 

- Els dilemes, tot i que provoquen l’assumpció de la responsabilitat i dels 
riscos i altes dosis de reflexió –ja que a vegades confronten el risc versus 
l’autonomia– són el motor que fa avançar la pràctica. Resoldre’ls implica 
coratge, empenta, assumpció de la responsabilitat i altes dosis de reflexió. 
En aquest context, es recomana oferir espais de reflexió tant formals com 
informals. La clau perquè esdevinguin espais d’aprenentatge, rau en el fet 
que estiguin facilitats per algú de l’equip que promogui una participació 
equilibrada.  

- La recerca de límits és un exercici imprescindible que es fa en la relació. 
El/la professional i el/la participant investiguen i defineixen conjuntament 
l’acompanyament professional. Cal no perdre de vista aquest tret de la 
pràctica en interacció per assegurar la proximitat i l’horitzontalitat. 
 

v H) Organització i gestió del projecte 
 

- La materialització del projecte pilot PLL ha suposat per l’Ajuntament 
assolir un coneixement profund de les possibilitats del model, així com de 
les seves limitacions. Es important validar i potenciar aquest coneixement: 
tant en relació al disseny i implementació de nous programes, com per 
situar els límits del model HF davant discursos reduccionistes, orientats a 
un abordatge únic de la problemàtica del sensellarisme des d’aquest 
model. 

- A partir del coneixement assolit sobre el model HF, es recomana explorar 
conceptualment l’aplicació d’altres models Housing Led 
d’acompanyament, en base a quines situacions o perfils son idonis, 
ampliant i millorant la cartera de models d’atenció en resposta a cada 
necessitat específica.  

- Es recomana vincular, des dels serveis centrals de l’IMSS -responsables de 
PLL- l’acompanyament de les persones a través dels equips professionals 
de les entitats gestores amb els equips referents de: Primària de Serveis 
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Socials i Primària de Salut. Des d’una governança planificada, s'establirien 
les bases d'una millor coordinació entre aquests equips i els equips de les 
entitats gestores que redundarien en un millor acompanyament, més 
normalitzat. 

- Pot ser de gran utilitat estratègica planificar la comunicació, a dos nivells 
i en dos moments diferenciats: prèvia a la posada en marxa, donant a 
conèixer el programa amb un missatge ad hoc per a cada grup d’interès 
identificat. Això afavoreix els  suports i els vincles necessaris per a 
l’acompanyament i inclusió de la persona. Després, en el decurs de 
l’execució del programa, orientada a l’acompanyament i implantació de 
les dinàmiques de treball comunitari escaients. Dur a terme aquestes 
accions pot tenir repercussions molt positives en el desenvolupament 
quotidià de l’aplicació del model HF. 

- Es necessari que l’Ajuntament de Barcelona mobilitzi internament un 
percentatge suficient d’habitatge social de titularitat pública per a PLL: a 
la llum dels resultats positius del programa, així com de les innecessàries 
dificultats afegides que implica l’habitatge social de titularitat pública, en 
un context de creixement de la necessitat de la resposta al sensellarisme. 

- La bibliografia respecte a les gestores d’habitatge estipula la necessitat de 
disposar de gestores d’habitatge social que especialitzin el seu model de 
gestió i acompanyament segons les necessitats i particularitats de cada 
col·lectiu, com a element de pes que pot afavorir o, en cas contrari, 
perjudicar la situació de la persona acompanyada. 

- En el cas que s’incorporin nous gestors de programes basats en el model 
HF sense experiència prèvia, es recomana disposar amb aquests d’una 
governança i acompanyament que permeti que assoleixin el model en 
aprofitament dels coneixements ja generats i recollits a partir del projecte 
PLL.   

- Es recomana formalitzar i socialitzar els canvis organitzatius (operatius, 
conceptuals i de model) que el desenvolupament de PLL ha implicat per 
al conjunt de les entitats gestores. Com a model innovador, PLL, en tant 
que Housing First, ha generat canvis profunds en el model de 
funcionament de les entitats gestores que aquestes identifiquen com a 
clares millores i evolucions en la seva operativa i model 
d’acompanyament a les situacions de sensellarisme. Resulta interessant 
recollir aquests canvis, i també compartir-los amb altres entitats de l’àmbit 
per maximitzar l’aprofitament dels aprenentatges que els han generat. 

- Complementant la creació d’una comunitat de pràctica, es recomana 
generar un espai compartit de coneixement entre les entitats gestores que 
redundi en una millor governança i desenvolupament del programa. 
També, es recomana a l’Ajuntament afavorir i/o facilitar un aforament 
estable destinat a compartir coneixement entre aquestes entitats gestores i 
la resta d’entitats del XAPSLL. 


