
Housing First
nou model de suport per a les persones sense llar a Barcelonaun
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Professores del Departament de Treball Social i Serveis Socials.
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Al 1992, l’organització nord-americana Pathways to Housing es 
va preguntar: millorarien les persones que viuen al carrer si 
accedissin de manera immediata a un habitatge digne? Així va 
néixer el Housing First, una nova manera de fer amb les per-
sones sense llar que segueix la màxima “primer l’habitatge”.
A la Unió Europea l’arribada del model Housing First és més 
recent. La Comissió Europea ha impulsat proves pilot a cinc 
ciutats europees: Amsterdam, Budapest, Copenhagen, Glasgow 
i Lisboa. 

“La necessitat d’innovació en l’àmbit de les persones sense llar 
és crucial. Creiem que la pràctica de Housing First és eficaç 
per lluitar contra el sensellarisme crònic i que és interessant 
aplicar-ho a Europa”, afirmen des de la Unió Europea, que al 
2013 van presentar els resultats de les proves pilot a les cinc 
ciutats europees.

FEANTSA ha centralitzat la investigació i la difusió del model a 
Europa, amb la publicació d’estudis, l’organització de conferèn-
cies, en la línia de garantir un habitatge permanent adequat i 
digne i el suport necessari i adequat a les persones sense llar.

El model Housing First pot ser viable i vàlid en el nostre con-
text, però requereix del suport dels poders públics i dels pro-
fessionals perquè implica un canvi de visió i anàlisi de la pro-
blemàtica. Diverses organitzacions de la ciutat han començat a 
plantejar-se aquest model com un nou repte per a la intervenció 
social i d’altres estan iniciant noves propostes d’implementació. 

Aprofitant aquest escenari que s’obre a la ciutat de Barcelona 
proposem aquesta jornada com un espai de debat i reflexió 
adreçat a l’espai universitari i professional de la intervenció 
social i serveis i organitzacions d’atenció a persones sense llar. 

La jornada comptarà amb experiències europees: des de l’àm-
bit universitari i des del treball que a París desenvolupa un 
equip especialitzat en Housing First. L’Ajuntament de Barcelona 
i Arrels Fundació aportaran la visió actual del model Housing 
First a la ciutat. 
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Presentació de la jornada
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Panel de debat

Comiat de la jornada

Josefa Fernández. Cap Departament de Treball Social i Serveis Socials Uni-
versitat de Barcelona

Mª Virginia Matulicč i Adela Boixadós. Professores del Departament de Treballs 

Social i Serveis Socials Universitat de Barcelona

Housing First, un model per al canvi transformador
José Ornelas. Professor Associat ISPA - Institut Universitari (Portugal)

Presentació del programa “Un Chez-Soi d’Abord” de París
Allison Symonds, treballadora “peer”

Gaël Klein, educador social 

Angéla Prati, metge generalista

Àngel Miret Serra. Gerent de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports 
Ajuntament de Barcelona

Ferran Busquets. Director Arrels Fundació
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