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Arrels Fundació és una de les entitats amb més llarga trajectòria en atenció al sensellarisme a 

Barcelona i una de les principals impulsores del model Housing First a Catalunya. El programa va 

arrencar el 2015. Un any després, Arrels Fundació va avaluar la fidelitat al programa per 

primera vegada fent servir una eina d’autoavaluació (Stefancic, Tsemberis, Messeri, Drake i 

Goering, 2013) i entrevistes als principals agents participants. Nou professionals van participar a 

la primera fase i onze professionals van participar a la fase qualitativa. Els resultats van mostrar 

una puntuació de fidelitat superior en l’apartat de Relació entre Habitatge i Serveis i una 

puntuació més baixa en l’apartat d’Oferta de Serveis. Es van detectar obstacles a la fidelitat en 

els apartats d’Oferta de Serveis, Estructura de l’Equip/Recursos Humans i Procés cap a 

l’Habitatge i Estructura. Aquestes dificultats semblen tenir relació amb el problema sistèmic 

d’accés a l’habitatge, al reduït parc d’habitatge i a les reticències culturals a aquest model. Els 

factors facilitadors del model Housing First (HF) són la qualitat del sistema sanitari i els serveis 

de salut mental; la voluntat conjunta d’adaptar una filosofia HF orientada vers la persona atesa 

i la seva integració social i la llarga i estable dedicació de l’equip de treballadors i voluntaris 

d’Arrels Fundació. Aquesta valoració també ha posat de manifest els beneficis de les 

adaptacions locals de la fidelitat al programa. Els resultats proporcionen context i perspectiva 

per a poder comparar-se amb altres implementacions del model Housing First i demostrar 

l’eficiència, sostenibilitat i adequació del programa en la millora de la qualitat de vida dels 

adults amb trajectòries de sensellarisme i necessitats complexes. 

 

Paraules clau: sensellarisme, Housing First, Arrels Fundació, avaluació, fidelitat. 
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El 2017, la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) va realitzar un recompte que va 

revelar una xifra de 3.395 persones sense llar a Barcelona, d’entre les quals 1.026 (30%) 

dormien al ras; 1.954 (57,7%) pernoctaven a equipaments municipals o serveis socials i 415 

(15,5%) vivien a assentaments irregulars (Guijarro, Sales, Tello i De Inés, 2017). Els 

assentaments són espais públics o privats ocupats per persones que pernocten en naus 

(fàbriques o edificacions abandonades) o solars amb estructures d’allotjament precari 

(barraques, caravanes, camions – habitatge...) que es mantenen en el temps (Àrea d’Hàbitat 

Urbà, 2012, p.5). 

Des del 1985, Barcelona desenvolupa un Programa Municipal d’Atenció a les Persones 

Sense Llar (Ajuntament de Barcelona, 2005). El 2005 es va crear la XAPSLL. La XAPSLL està 

formada per 33 entitats públiques i privades de la ciutat, incloent-hi Arrels Fundació, un dels 

seus membres fundadors. El 2006, l’Ajuntament de Barcelona va publicar l’Acord Ciutadà per 

una Barcelona Inclusiva (Ajuntament de Barcelona, 2006).  

A Barcelona es fa servir tant el model d’escala de transició com el model Housing First per 

a donar resposta al sensellarisme. Tradicionalment, els programes s’han articulat amb el model 

d’escala de transició, un tipus d’intervenció caracteritzada per l’adquisició gradual d’objectius 

fins que els participants es troben preparats per a viure de manera independent, des d’una 

perspectiva de recursos i seguiment social (Matulič, Cabré i García, 2016, p.69). Aquests darrers 

anys, però, els programes han començat a adoptar el model Housing First. El desembre del 

2014, Arrels Fundació va oferir la primera conferència sobre Housing First a Catalunya 

(Universitat de Barcelona, 2014). Professionals i acadèmics de França i Portugal van intercanviar 

coneixements i experiències sobre aquest tema. Al llarg dels següents anys, Arrels Fundació ha 
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continuat liderant el model Housing First (HF) i, en col·laboració amb ajuntaments i altres 

entitats, ha fet difusió del model a altres ciutats de la regió. El govern català treballa activament 

amb altres organitzacions, inclosa Arrels Fundació, per a preparar l’Estratègia Integral per a 

combatre el Sensellarisme a Catalunya, que inclou la implementació dels programes Housing 

First (Generalitat de Catalunya, 2017). 

A partir del Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona (Xarxa d’Atenció a Persones 

Sense Llar Barcelona, 2017a) es va dissenyar un nou document i es va traçar una estratègia 

d’intervenció per a trobar solucions al sensellarisme. El HF és una de les estratègies 

presentades en aquest pla. L’Ajuntament també va engegar un procés participatiu mitjançant el 

qual els agents socials consultaven als usuaris de serveis perquè fessin propostes de serveis 

basades en la seva experiència. El 2015, el departament de Drets Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona va llançar un servei d’habitatge basat en els principis HF amb 50 pisos individuals i 

distribuïts per la ciutat (Ajuntament de Barcelona, 2015). Arrels Fundació va decidir no prendre 

part en aquest projecte amb l’objectiu de preservar la filosofia i la pràctica de l’entitat. 

La majoria de serveis socials i de salut estan gestionats per centres de Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Català de la Salut, que inclou metges en atenció primària, 

especialistes i la xarxa de salut mental. L’Equip de Salut Mental per Persones sense Sostre 

(ESMES) està integrat per psiquiatres, infermers i gestors de casos i funciona dins la xarxa de 

salut mental pública com a projecte pioner a l’Estat espanyol. ESMES es va crear l’any 2005 

després d’un projecte pilot l’any 1998 en el qual Arrels Fundació va participar. Els equips 

proporcionen serveis des del carrer per tractar trastorns de salut mental severs o patologies 

mentals duals i addiccions de persones que encara no han rebut un diagnòstic o han abandonat 

els serveis de salut mental. 
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 Des de l’any 1987, Arrels Fundació ha mantingut tres objectius: donar suport a les 

persones sense llar, sensibilitzar la societat sobre el sensellarisme i promoure canvis polítics. 

Arrels Fundació va ser fundada per persones voluntàries i, des dels seus inicis, ha proporcionat 

atenció a les persones sense sostre de Barcelona, sobretot a les més vulnerables. Un dels 

principis d’Arrels Fundació és la implicació dels voluntaris/àries en tots els programes i serveis. 

En l’actualitat, hi ha 397 persones voluntàries col·laborant almenys un cop a la setmana durant 

els matins o tardes en els diferents serveis i departaments de l’entitat (Arrels Fundació, 2017). 

Tots els voluntaris reben formació específica sobre els temes que afecten a les persones que 

pateixen sensellarisme i sobre els valors i principis de l’entitat. L’any 2016, el 69,72% del 

pressupost d’Arrels Fundació va provenir de fons privats gràcies als 4.300 socis de l’entitat 

(Arrels Fundació, 2016). Això permet a l’organització autogestionar-se i ser innovadora. 

 El gener del 2015, l’equip directiu d’Arrels Fundació va fer un important canvi estructural i 

va decidir implementar el Housing First. Aquesta transformació va suposar un repte important 

per a l’entitat, el qual exigia un compromís d’innovació, la reconfiguració dels programes i 

serveis i l’aplicació d’un model de treball centrat en la persona (Matulič & De Vicente, 2016; 

Uribe, 2014). L’equip d’Habitatge amb Suport i l’equip de Treball Social es van convertir en el 

departament de Suport a la Persona, integrat per tres equips de suport independents que 

ofereixen atenció individualitzada i suport a l’habitatge. El programa d’Acollida –format per un 

equip de carrer i un equip encarregat de gestionar el centre obert– es va mantenir. Aquests 

equips de suport estan formats per voluntaris i voluntàries, persones ateses col·laboradores i 

gestors de casos. 

El gener del 2017, Arrels Fundació va obrir també un nou equipament de pernocta 
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denominat Pis Zero, un recurs flexible de baixa exigència per a persones que viuen al carrer i 

que es troben en la situació de no poder adaptar-se al model HF o no troben plaça en altres 

recursos. El Pis Zero es va crear per a garantir un espai segur, tranquil i net per a les persones 

més vulnerables que han esgotat les altres alternatives. Aproximadament un 20% de les 

persones sense llar que coneixem a Arrels Fundació s’ubica en aquesta categoria. El Pis Zero 

ofereix 10 places i obre només a la nit. 

 L’any 2016, 243 participants van accedir als serveis del programa d’Acollida i el 

departament de Suport a la Persona (25 dones i 218 homes). Un 90% dels participants va 

accedir a habitatge: a pisos individuals o compartits, habitacions de relloguer, pensions o altres 

recursos d’allotjament. Tots i totes van rebre suport social basat en els principis HF sense tenir 

en compte el seu tipus d’habitatge. Aquests principis prioritzen els drets de l’individu i 

proporcionen suport centrat en la persona. 

 Els equips del programa HF fan servir un tipus d’intervenció denominat Gestió Intensiva 

del Cas i basat en el model ICM (Intensive Case Management) mitjançant el qual l’equip 

proporciona seguiment social a la persona en coordinació amb serveis socials, xarxa sanitària i 

xarxa de salut mental. Les característiques principals del model ICM són: suport basat en la 

recuperació de la persona treballant sobretot aspectes com la inserció laboral i la formació; 

ràtio de 20 participants per gestor de casos; suport proporcionat en el context de l’habitatge; 

suport de 12 hores al dia i 7 dies a la setmana; reunions mensuals amb els gestors de casos i 

acompanyament social en tràmits i visites mèdiques (Macnaughton, Goering & Nelson, 2012). 

Actualment, la ràtio d’Arrels Fundació és de 16 participants per gestor de casos. Deu voluntaris 
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col·laboren amb cada equip del departament donant suport als participants. 

 Dels 243 participants del programa Housing First, un 89,7% (n=218) són homes i un 83,9% 

(n= 204) són majors de 50 anys. Un 73,2% (n=178) té nacionalitat espanyola i un 7% (n=17) són 

persones immigrades sense documentació. D’aquestes persones, un 57,2% (n=139) guanya 

menys de 500€ mensuals i un 13,6% (n=33) no rep cap ingrés. Basat en el contacte amb els 

professionals del programa, s’estima que un total del 70,4% (n=171) pateixen algun tipus de 

trastorn mental; d’aquests, només el 37,9% (n=92) han estat diagnosticats. Pel que fa a les 

addiccions, un 82,7% pateix alcoholisme i un 28,8% (n=70) pateix addicció a algun altre tipus de 

substància.  

 

 Aquest article exposa com Arrels Fundació ha reconfigurat els programes, serveis i 

departaments al programa Housing First a Barcelona. Amb la finalitat de servir d’exemple i 

compartir amb les altres entitats, aquest article descriu els resultats de l’avaluació de la fidelitat 

al programa HF i les adaptacions locals del programa. 

 

 Després de 18 mesos, s’ha realitzat una avaluació que serveix per a mesurar l’eficiència 

del programa en la implementació del Housing First. L’avaluació es va realitzar utilitzant un 

mètode mixt (quantitatiu i qualitatiu). Aquesta metodologia s’aplica en la mateixa línia que 

altres estudis sobre fidelitat al programa HF a diverses ubicacions d’Amèrica del Nord i 

d’Europa, essent membres de la xarxa internacional de Housing First. Primerament, una 

autoavaluació quantitativa de fidelitat es va completar a partir del qüestionari de 38 preguntes 

de l’Escala de Fidelitat (Stefancic et al., 2013). Seguidament, es va realitzar un grup focus es va 

realitzar per arribar a un consens sobre els resultats de la fidelitat dels treballadors del 
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programa. L’evidència demostra que, quant més fidel s’és al model HF, major és la qualitat de 

vida dels participants (Davidson et al., 2014; Gilmer, Stefancic, Katz, Sklar, Tsemberis & Palinkas, 

2014; Stefancic et al., 2013). Finalment, es va dur a terme una fase quantitativa a través 

d’entrevistes a informadors clau que identificaven facilitadors i obstacles per a assolir una alta 

fidelitat al model. La metodologia es descriu a continuació.  

 Mostra i procediment: Traductors professionals van traduir l’enquesta d’avaluació de la 

fidelitat de l’anglès al català i dos experts en HF externs van fer-ne la revisió. Per a facilitar la 

comprensió de l’eina, es va crear un document suplementari i detallat que desenvolupava i 

contextualitzava alguns punts. 

 L’autoavaluació es va dur a terme entre juny i juliol del 2016. L’objectiu de la fase 

quantitativa era valorar la fidelitat al model fent servir l’Enquesta de Fidelitat Housing First 

(Stefancic et al., 2013), que van emplenar membres del programa d’Acollida i del departament 

de Suport a la Persona. Nou professionals van completar i retornar l’enquesta: cinc dones i 

quatre homes. Les preguntes valoraven la fidelitat al programa fent servir el model original en 

cinc apartats: Procés cap a l’Habitatge i Estructura; Relació entre Habitatge i Serveis; Filosofia 

del Servei; Oferta de Serveis i Estructura de l’Equip/Recursos Humans. 

 A continuació, es va crear un grup de treball en el qual els participants que van emplenar 

l’enquesta es van reunirper a debatre, posar en comú i decidir la puntuació per a cada 

pregunta. Els nou membres que van completar l’enquesta també van participar en el grup de 

treball. Un dels responsables del departament d’Incidència Social va moderar la reunió i va 

recollir els resultats consensuats. Deu membres més de l’entitat –voluntaris i treballadors– van 

assistir a la reunió del debatdels resultats com a observadors. Aquests membres no van 
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participar en els grups de treball. No obstant això, van assistir a aquesta reunió per a facilitar la 

comunicació interna i garantir-ne la transparència. L’equip directiu d’Arrels Fundació no va 

participar en la reunió per a evitar qualsevol possible biaix en els debats dels grups de treball. 

La reunió va durar 2 hores i 30 minuts. 

 Anàlisi de dades. La puntuació de cada enunciat que mesurava la fidelitat arribava fins el 4. 

Una puntuació per sota del 3 es considerava baixa fidelitat; de 3,5 i per sobre es considerava 

alta fidelitat i entre el 3 i el 3,5 es considerava fidelitat moderada (Macnaughton et al, 2015).  

  Mostra i procediment. Aquesta segona fase de la investigació es va realitzar entre 

gener i març del 2017. L’objectiu d’aquesta fase qualitativa era analitzar la puntuació obtinguda 

a l’enquesta i identificar els facilitadors i obstacles a la fidelitat que s’havien observat durant el 

procés d’implementació. Es va entrevistar onze membres de l’entitat com a informadors clau: 

cinc homes i sis dones. La mostra incloïa dos voluntaris, dos participants i set professionals per 

a garantir una representació completa de l’entitat. El guió de l’entrevista semi-pautada 

contenia 43 preguntes sobre set temes que permetien obtenir informació sobre aspectes clau 

de la implementació del Housing First a Arrels Fundació en els cinc dominis de fidelitat (Procés 

cap a l’Habitatge i Estructura, Habitatges i Serveis, Filosofia del Servei, Oferta del Servei i 

Estructura de l’Equip/Recursos Humans). Les investigadores van posar especial atenció en la 

coordinació local entre les xarxes de salut i serveis socials, la integració social, la funció dels 

voluntaris en el desenvolupament del programa com a part essencial de l’entitat i el resultat de 

l’aplicació del programa sobre la qualitat de vida dels participants. Dos dels onze professionals 

que van participar en la fase qualitativa també van emplenar l’enquesta de fidelitat. La durada 

mitjana de les entrevistes va ser de 2 hores i 15 minuts. 
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 Anàlisi de dades. Les entrevistes es van gravar i transcriure fent servir el programa 

informàtic ATLAS.ti 7. Es va crear un sistema de codi basat en un marc teòric inicial i en uns 

objectius marcats que permetien desenvolupar l’anàlisi qualitativa. Les dues investigadores van 

realitzar les entrevistes i van codificar la informació classificant els factors identificats com a 

facilitadors i obstacles a la fidelitat. Les principals categories objecte d’anàlisi eren: sistema de 

protecció, habitatge, transformació de l’entitat, equip professional, suport, reducció de danys, 

treball en xarxa, incorporació de peers1, voluntaris, dilemes ètics, avaluació de serveis, perfil de 

les persones ateses, estigma, col·laboració de les persones ateses, integració comunitària i 

qualitat de vida de les persones ateses. En els següents apartats es mostren cites de les 

entrevistes amb els participants representats per codis numèrics segons la funció de cada 

participant en l’entitat: els professionals són P1-P7, els voluntaris són V1-V2 i les persones 

ateses són U1-U2.  

      

 La puntuació total de la fidelitat va ser de 123 punts sobre 169 (73%). La Taula 1 mostra la 

puntuació obtinguda a cada ítem d’avaluació de la fidelitat de l’enquesta. Un 45% dels ítems 

presentava un alt nivell de fidelitat,un 36% presentava un baix nivell de fidelitat i el 19% restant 

indicava una fidelitat moderada. Els resultats de l’avaluació a Arrels Fundació mostren una alta 

fidelitat al model Housing First en el domini d’Habitatge i Serveis. La puntuació és més baixa en 

el domini de Procés cap a l’Habitatge i Estructura, ja que els participants sovint no poden triar 

                                                 
1 Un peer (o un «igual») és una persona que ha tingut experiència de sensellarisme i que treballa —o manté certa relació 

laboral— a l’entitat, proporcionant serveis de suport, gestió, recerca i/o acompanyament a les persones en situació de 

sensellarisme. La figura del peer es considera especialment rellevant perquè proporciona experiència compartida vers els usuaris 

i un nou paradigma de suport basat en l’apoderament, la relació d’igual a igual i la participació dels usuaris. [Font: Peer Support 

in the Homelessness Sector. Mauro Striano. Feantsa].  
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els barris on voldrien viure i han d’esperar més de sis mesos per accedir a l’habitatge. 

 En el domini de Filosofia del Servei es va observar una fidelitat més baixa dins l’àrea de 

drets individuals d’autodeterminació: si bé les persones ateses tenen una participació 

important en la presa de decisions, en els serveis la seva opinió no sempre es té en compte. La 

puntuació més baixa va correspondre a l’apartat Oferta de Serveis, degut, d’una banda, a la 

falta d’oportunitats en la formació ocupacional, recerca de feina i formació i, de l’altra, pel fet 

que els treballadors peers encara no s’han incorporat en els programes. 

 Després d’examinar la puntuació al domini d’Estructura de l’equip i Recursos Humans, 

s’han identificat dues causes de la baixa fidelitat. En primer lloc, es posen a disposició pocs 

mecanismes formals per a facilitar la comunicació amb els participants durant el 

desenvolupament del programa, si bé alguns participants són membres de l’equip directiu. En 

segon lloc, l’equip no disposa de temps per a discutir i explorar maneres de tractar futurs reptes 

relacionats amb viure en comunitat (manteniment del pis, problemes amb el veïnatge, etc.). La 

distribució de punts en els cinc dominis es presenta en el Diagrama 1 per tal de comparar-la 

millor amb altres avaluacions. 

 Els informadors clau van identificar factors que influïen sobre la fidelitat en els cinc 

dominis. S’han classificat les respostes com a facilitadors i obstacles a la fidelitat del model 

(veure Taula 2). Seguidament, s’han classificat els factors facilitadors i obstacles a través de 

sistèmics, organitzacionals i individuals. 

Factors sistèmics. Els informadors clau van remarcar un factor sistèmic en el domini 

d’Oferta de Serveis com a facilitador de la fidelitat al model HF: la xarxa sanitària i els serveis de 
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salut mental a la ciutat. Aquests serveis són públics i gratuïts. A més, també hi ha 

serveisd’atenció especialitzats en persones sense llar, com ESMES. Com s’ha explicat 

anteriorment, aquests serveis proporcionen suport directe a les persones vulnerables que 

pateixen transtorns  de salut mental severs. En l’actualitat, els professionals d’ESMES visiten els 

pacients derivats del departament de Suport a la Persona o del programa d’Acollida d’Arrels 

Fundació. Els professionals d’ESMES també treballen sovint en coordinació amb els gestors de 

casos d’Arrels Fundació. Aquestes intervencions ajuden a millorar la qualitat de vida dels 

participants amb trastorns mentals. 

 Factors organitzacionals. A nivell organitzacional, es van identificar diversos factors com a 

facilitadors de la fidelitat al model HF. Un important facilitador de fidelitat en el domini de 

Procés cap a l’Habitatge i Estructura és el compromís en la defensa del dret a l’habitatge. Els 

entrevistats van afirmar que Arrels Fundació està compromesa amb el dret a l’habitatge de les 

persones vulnerables, tal i com demostra la contribució de l’entitat amb les quotes de lloguer, 

el seu compromís de garantir els serveis tot i la pèrdua de l’habitatge i a través del seu nou 

servei Pis Zero. Els informadors clau també van destacar la millora progressiva de la situació 

sanitària i social dels participants del programa com a mostra de la fidelitat en aquest domini. 

 Els informadors clau també van identificar la creació de Fundació Mambré com a 

facilitador de la fidelitat al model. La Fundació Mambré és una coalició de quatre grans entitats 

de la ciutat (ASSÍS Centre d’Acollida, Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Ordre Hospitalari 

de Sant Joan de Déu i Arrels Fundació). Aquesta contribueix a ampliar l’oferta de serveis pels 

participants del programa, com ara l’aprovisionament de l’habitatge i l’orientació professional. 

Es tracta d’una adaptació local creada per a cobrir la falta d’habitatge públic i privat a la ciutat 

de Barcelona. Arrels Fundació s’ha associat amb la Fundació Mambré per tal de trobar i poder 
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adquirir habitatge a la ciutat. 

 Des dels seus inicis, Arrels Fundació ha atès persones immigrades sensedocumentació i 

que, per tant, no tenen accés a rendes socials. Diversos informadors clau han remarcat els 

beneficis d’aquesta adaptació local i un d’ells va afirmar: «Diu molt d’Arrels que es posicioni tan 

clarament davant d’una persona que ho està passant malament, la persona més cronificada, i 

no ens importa si té papers o no té papers» (P1). 

 En l’apartat de relació entre Habitatge i Serveis, els informadors clau van detectar els 

beneficis de saber que el suport a la persona continua encara que perdin l’habitatge. Aquest va 

ser un sentiment que van expressar pràcticament tots els entrevistats. Un d’ells va afirmar: « 

[...] Des del punt de vista de la qualitat de vida de la persona atesa, crec que l’habitatge és un 

factor molt important. El que no té sentit és mantenir l’habitatge com a objectiu sense pensar 

en la persona» (P5). Els participants reben la mateixa atenció d’Arrels Fundació tant si dormen 

al Pis Zero com al carrer, ingressen a un centre de rehabilitació o van a la presó. Fins i tot quan 

la persona mor, Arrels Fundació garanteix que tingui un funeral digne. 

 En l’apartat de Filosofia del Servei, els informadors clau van identificar el treball en xarxa, 

tant local com internacional, com a facilitador de fidelitat. El treball en xarxa afavoreix i millora 

les perspectives globals d’intervenció social (Ubieto, 2007). Arrels Fundació ha treballat durant 

anys amb les xarxes europees en la implementació del Housing First. Apostar per un 

enfocament nou i més eficient dins d’un context internacional ha estat encoratjador per als 

professionals de l’entitat, la qual s’ha vist enfortida pels resultats positius dels participants. Com 

va assenyalar un informador clau: «La disposició nostra a apostar per això, el fet de voler-nos 

formar, d’anar coneixent altres recursos, anar a l’estranger... jo crec que tot això ens ha ajudat 

» (P2).  
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 Dins el mateix domini, els informadors clau van expressar que la experiència d’Arrels 

Fundació en el treball de reducció de danys amb persones sense llar ha facilitat la provisió de 

serveis sense condicions prèvies. La majoria dels entrevistats coincideixen en afirmar que el fet 

que Arrels Fundació no forçi els participants a complir amb el tractament (per addicció, 

problemes de salut mental, etc.) facilita l’adherència al programa. 

 En l’apartat d’Oferta de Serveis, els informadors clau van descriure que els equips de 

suport són estables i tenen experiència en el treball amb persones sense llar, tot garantint una 

transició efectiva des d’un model d’escala fins el model Housing First. També van assenyalar 

que els gestors de casos són conscients de les dificultats que pot representar aquest canvi 

cultural. Les dificultats associades a un programa Housing First —conduït per la persona — 

s’han anat tractant amb sessions de formació, pràctiques de treball en equip i 

desenvolupament d’habilitats comunicatives, visites internacionals als programes de HF i 

reunions setmanals d’equip, entre d’altres. Els equips es coordinen en la prestació de serveis i 

recolzen eficaçment els participants del programa en l’autogestió i les relacions amb el veïnat. 

 Alguns informadors clau van emfatitzar que els voluntaris són un recurs indispensable per 

a l’entitat i les persones que atén així com una valuosa adaptació local. Els voluntaris treballen 

conjuntament amb els gestors de casos en tasques de suport. Són, per a les persones ateses, un 

enllaç amb la societat. Tal i com comenta un informador clau: «[…] Per a mi és molt important 

el voluntari. Jo crec que això passa en tots els programes... tant al Housing First com en el 

centre obert o a qualsevol altre. Creen vincles amb les persones que per a mi és la clau de tot el 

nostre treball» (P2). 

Els informadors clau també van assenyalar el compromís del programa en el treball del 

respecte i el reforç de les relacions personals positives, tal i com demostra la cohesió de l’equip 
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i el tipus de lideratge que s’exerceix dins l’Equip Directiu. És important mencionar que alguns 

participants del programa són membres de l’Equip Directiu i que d’altres també col·laboren en 

tots els serveis i departaments. Arrels Fundació ha treballat durant anys en la inclusió dels 

participants en les tasques del dia a dia, com ara els treballs administratius o el manteniment 

d’espais i materials, organitzant trobades i activitats i donant suport al departament de 

Comunicació. Tot i que aquesta col·laboració no és remunerada  —no són treballadors peers —, 

sí que permet la influència dels participants en els serveis (Arrels Fundació, 2015). Els 

informadors clau entenen que l’autodeterminació és crucial per a assolir la recuperació, un 

principi bàsic de Housing First (Gaetz et al., 2013). 

 Els informadors clau constaten la importància de construir relacions estables entre els 

voluntaris, els participants i els gestors de casos. Les persones implicades amb Arrels Fundació 

tenen un fort sentiment de pertinença i consideren l’entitat com la seva família. « Moltes 

persones aquí a Arrels ens diuen: “és la meua família”, això ho diuen moltes persones. Però jo 

tinc molt clar que aquesta família no són només els quatre professionals de l’equip, sinó que és 

tot Arrels», va declarar un entrevistat (P3). Els informadors clau també van indicar que Arrels 

Fundació proporciona activitats de temps lliure orientades a la integració social en el marc 

d’una perspectiva holística com a facilitador de fidelitat en el domini Oferta de Serveis. 

 Factors individuals. Els informadors clau van identificar els valors personals i l’experiència 

dels gestors de casos com a factors individuals facilitadors en l’apartat Estructura de l’Equip/ 

Recursos Humans. La motivació i la confiança es van identificar com a factors clau per 

promoure l’adherència al programa. Per als professionals, aquesta motivació és essencial per a 

l’estabilitat de l’equip i el desenvolupament de les capacitats dels treballadors. Un entrevistat 

va afirmar: « Jo crec que en un 95% dels casos és gent que està motivada, engrescada, amb 
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ganes de millorar, de fer-ho millor» (P1). La filosofia del programa reforça la confiança entre els 

membres de l’equip en aquest nou marc de treball. Això és important perquè ells i elles 

gestionen situacions difícils amb les persones ateses, les quals tenen problemes de salut, legals i 

econòmics que poden fer augmentar el temor i desestabilitzar la seva situació d’habitatge. 

 Els informadors clau han identificat diversos factors com a obstacles a la fidelitat. Aquests 

obstacles també es classifiquen en sistèmics, organitzacionals o individuals. 

 Factors sistèmics. Els obstacles principals a la fidelitat van ser sobretot sistèmics, 

especialment en l’aspecte d’accés a habitatge assequible i adequat, en l’apartat de Procés cap a 

l’Habitatge i Estructura. La crisi del mercat immobiliari a Barcelona ha causat un gran nombre 

de desnonaments que han fet augmentar la sensibilització social vers el dret fonamental a 

l’habitatge. Malgrat la major consciència social i el fet que el sensellarisme continua a l’agenda 

política local i regional, la inversió s’ha quedat curta en relació amb el que es necessita per a 

resoldre el problema. El reduït parc d’habitatge, tant públic com privat, fa encara més difícil 

l’accés a l’habitatge per als participants. 

 Hi ha una llista d’espera d’uns sis mesos de mitjana entre l’adquisició de l’habitatge per 

part d’Arrels Fundació i l’entrada de la persona al pis, causada principalment per la manca 

d’habitatge a Barcelona i pel fet que els pisos obtinguts es troben en condicions precàries i 

necessiten reformes. Com a adaptació local, Arrels Fundació ofereix pisos compartits o ajuda als 

participants a adquirir habitacions de relloguer. Tot i això, els participants compten amb poca 

oferta de barris per triar. Tal i com va afirmar un informador clau: «Poder triar la zona seria 

ideal; però, és clar, si hi ha pocs pisos, doncs el mercat mateix et tanca les portes a poder triar» 

(P7).  Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, més de 7 de cada 10 participants guanyen 
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menys de 500€ al mes; el mercat laboral és reduït i la quantitat de serveis d’orientació laboral 

és baixa. A banda d’això, els entrevistats van explicar que l’accés a les ajudes o subsidis 

destinats a cobrir les necessitats bàsiques per a viure de manera autònoma és molt limitat. Un 

informador va comentar: «Treballem per l’autonomia de les persones. El dilema és: 

veritablement aquestes persones poden ser autònomes cobrant aquests ingressos? O no són 

autònomes? I amb això jo mateix tinc conflictes » (P3).  

 Tot i que el Parlament català ha aprovat una llei per una Renta Mínima d’Inserció de 664€ 

al mes —publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC Llei 14/2017, de 20 

de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania) —, en l’actualitat els destinataris reben només el 

80% d’aquesta prestació i alguns requisits d’assignació són difícils de demostrar per a algunes 

persones sense llar. Malgrat que aquests entrebancs incideixen sobre l’autonomia personal dels 

participants d’Arrels Fundació, això no impossibilita el seu accés a l’habitatge, ja que l’entitat 

destina el seu pressupost a pagar el lloguer encara que els participants no tinguin ingressos. 

 Els informadors clau també van detectar l’obstacle de l’estigma sobre el sensellarisme en 

l’apartat Oferta de Serveis. Alguns informadors van comentar casos de persones ateses que 

s’havien sentit discriminades per part dels veïns a les seves noves comunitats. L’estereotip de 

persona sense llar associada a « alteritat» i « perillositat» continua instal·lat a l’imaginari 

col·lectiu que situa aquestes persones al marge de la societat (Matulič, 2015, p. 42). Aquest fet 

és també rellevant per a Arrels Fundació pel que fa a la dificultat de trobar pisos de lloguer. Tal i 

com explica un informador clau: « Crec que el fet que Arrels sigui conegut […] en aquest cas 

crec que juga en contra, perquè ja associen Arrels a la gent del carrer» (P7).    

 Factors organitzacionals. Diversos factors organitzacionals s’han vist com a obstacles a la 

fidelitat al model Housing First. En l’apartat Oferta de Serveis, els informadors clau van detectar 
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les dificultats que troben les persones ateses quan intenten participar en la comunitat i el 

profund sentiment de solitud que tenen alguns quan entren a viure a pisos individuals. El cercle 

social dels participants sovint és reduït i no se senten gaire integrats a la comunitat. És per això 

que la funció dels voluntaris és molt important. Un participant va dir: «El voluntariat... 

simplement és una ajuda, perquè som persones que no tenim la família al costat, o anem una 

miqueta sols per la vida, i aleshores el voluntariat cobreix una miqueta la companyia del 

familiar o de l’amic» (U2).  Als participants els costa molt distanciar-se de la xarxa de relacions 

que han creat al Centre Obert d’Arrels Fundació o al barri del Raval, on està ubicat el centre. 

Aquest és el districte on es va comptabilitzar el nombre més elevat de persones sense llar al 

recompte de 2017 realitzat per la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, Barcelona,  

2017b).  

En el mateix domini, els informadors clau van explicar que l’orientació professional i la 

formació ocupacional no són, de moment, una prioritat per a l’entitat. Un informador clau va 

sostenir: « Jo crec que és perquè no tenim un servei de recerca de feina o de formació i 

d’inserció laboral, perquè aquesta no ha estat mai una de les prioritats de l’entitat» (P4). 

Tot i que fa anys que Arrels Fundació treballa  la manera de fer créixer la participació de 

les persones ateses en els diferents serveis i departaments de l’entitat, aquest àmbit encara 

necessita millorar. Per exemple, els treballadors peer encara no s’han incorporat a l’entitat. Els 

informadors clau van indicar que els gestors de casos i els voluntaris encara no estan 

completament convençuts del valor dels treballadors peer dins l’equip i que els  costaria 

acceptar-los com a companys de feina. Un professional va dir: «No estem preparats per a 

acceptar que una persona atesa pugui ser un professional que pugui cobrar» (P5). 

 Els informadors clau van detectar l’alta ràtio participant-gestor de casos com a obstacle a 
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l’apartat Estructura de l’Equip/Recursos Humans. «Jo crec que necessiten més acompanyament 

del que se’ls està fent. I de vegades no ho oferim, perquè no es pot, […] però a Arrels no 

treballem només amb professionals. Som professionals i hi ha voluntaris», va afirmar un 

professional (P3). Una ràtio baixa entre participants i gestors de casos permet que els gestors 

de casos i els voluntaris treballin més sobre aspectes socials i emocionals que tenen a veure 

amb les necessitats de suport dels participants (Matulič, 2015).  

La manca de separació entre serveis d’habitatge i serveis de suport s’identifica, també, 

com a obstacle organitzacional de la fidelitat al model, el qual contribueix a situacions que 

debiliten la relació amb els participants. Per exemple, un informador clau va afirmar: «No pot 

ser que el que et faci fora de l’habitatge sigui el teu equip de suport, estàs condicionant la 

persona» (P1). Els informadors van expressar que el fet que el departament de Suport a la 

Persona s’encarregui de garantir que els participants paguin el lloguer, mantinguin el pis i que 

sigui alhora el mediador amb els veïns en cas de conflicte, pot conduir a un debilitament del 

vincle entre el gestor de casos i el participant. 

Alguns entrevistats també van assenyalar la falta d’una estratègia global de seguiment i 

d’avaluació dels serveis i del suport proporcionat als voluntaris i gestors de casos com a 

obstacles a la fidelitat en el domini Oferta de Serveis. Això s’agreuja ambla manca de processos 

formals per a què els participants puguin valorar l’impacte del programa sobre la seva qualitat 

de vida i fer aportacions sobre com es podria  millorar. Un entrevistat va dir: « No hi ha cap 

sistema d’avaluació formal amb indicadors. La valoració que es fa és subjectiva» (P3). 

  

El darrer obstacle organitzacional detectat pels informadors clau consisteix en què 

l’entitat no facilita espais de supervisió en els quals els gestors de casos puguin tractarles 
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dificultats i les conseqüències emocionals de treballar amb persones amb necessitats de suport 

complexes. Un entrevistat va dir: «Evidentment, el tema de formació, mediació, supervisió, 

també s’ha d’impulsar, treballar» (P1). 

 Factors individuals. Els informadors clau van identificar un factor individual de fidelitat al 

HF dins l’àrea d’Oferta de Serveis. L’organització ha duta terme una transformació significativa 

facilitada per la formació contínua dels equips de voluntaris i dels gestors de casos. No obstant 

això, encara es fan servir algunes pràctiques residuals del model d’escala. Per exemple, el 

seguiment i control de les activitats dels participants és encara habitual. Els gestors de casos es 

troben amb dificultats per determinar la intensitat del suport. «Intentem controlar una mica la 

vida de la persona dins del seu habitatge. Respectant, però sí que crec que s’ha de fer... per a 

mi no és viable no fer cap tipus de control», explicava un informador clau (P4). Aquestes 

situacions revelen certs dilemes ètics en relació a l’autonomia i autodeterminació dels 

participants, els quals susciten, en molts casos, un cert desacord entre voluntaris i gestors de 

casos. El seguiment de l’equip no és sempre ben rebut i la intensitat del seguiment social no és 

sempre una decisió que prengui el participant. 

       

És important conèixer la història de l’entitat per a entendre el context del programa 

actual. Com van apuntar Macnaughton et al. (2015), l’èxit d’un nou programa HF recau, d’una 

banda, en l’experiència prèvia de l’equip, els valors i el compromís amb el projecte i, de l’altra, 

en l’alineació dels valors de l’entitat amb el model HF. Fins i tot quan els membres de 

l’organització volen desenvolupar un projecte innovador i basat en l’evidència com el HF, la 

transició no sempre és fàcil (Greenwood et al., 2013; Goering et al., 2014; Stergiopoulos et al., 

2015). 
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 Per a Arrels Fundació, participar en aquesta avaluació i estudi internacional ha estat una 

gran oportunitat per a reflexionar i examinar la feina diària, i també per a millorar la sintonia 

del programa d’Arrels Fundació amb la filosofia i els valors del model Housing First. Aquests 

resultats confirmen que, tot i que el programa s’adhereix bastant als principis de HF, hi ha 

àmbits que requereixen una millora. La fortalesa d’Arrels Fundació prové de la seva llarga 

trajectòria en l’atenció a persones sense llar, de fer servir una filosofia similar a la del HF per 

proporcionar habitatge permanent i segur, d’aplicar un marc de reducció de danys i de 

proporcionar un suport flexible durant el temps que la persona ho necessiti (Pleace, 2016).   

 Els apartats d’Habitatge i Serveis, Procés cap a l’Habitatge i Estructura i Filosofia del Servei 

van obtenir la puntuació més alta en fidelitat. Aquests resultats mostren que Arrels Fundació  

ha assolit nivells de fidelitat similars als d’altres programes internacionals, sobretot en l’àmbit 

de relació entre Habitatge i Serveis, que han recollit la mateixa puntuació obtinguda pel 

programa de Canadà At Home/Chez Soi en el seu tercer any d’implementació (Macnaughton et 

al., 2015). Els resultats més baixos de fidelitat d’Arrels Fundació van correspondre a l’apartat 

Oferta de Serveis, que va reflectir els mateixos resultats que va obtenir el primer any At 

Home/Chez Soi (Nelson et al. 2014).  

Cal estar connectat amb altres serveis i entitats del sector per tal d’aconseguir, de 

manera col·lectiva, una incidència política local i regional, així com millorar l’accés a l’habitatge, 

a les xarxes de salut mental i als tractaments per addicció. Els resultats assenyalen que enfortir 

els lligams entre les institucions públiques i privades i aconseguir nous col·laboradors és clau 

per al manteniment i la difusió del HF a Catalunya, Espanya i altres països (Macnaughton et al., 

2015). Les conclusions assenyalen que és indispensable treballar en xarxa amb la XAPSLL de 
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Barcelona, promoure el debat i la reflexió entorn al model HF a Catalunya i la participació a 

xarxes i comunitats internacionals de HF. 

 Els resultats també van demostrar la importància d’algunes adaptacions locals per a l’èxit 

general del programa en un context regional. Una de les més importants té a veure amb la 

provisió d’habitatge. La provisió de pisos ajuda els participants a recuperar la seva qualitat de 

vida, sobretot en aspectes com l’estabilitat material, els hàbits saludables i el restabliment 

d’una identitat social i personal positiva. Aquests elements van en concordança amb els 

resultats d’altres projectes d’investigació que han dut a terme diferents països europeus 

(Bretherton & Pleace, 2015; Busch-Geertsema, 2013). La col·laboració amb Fundació Mambré 

té una importància clau per a garantir la provisió d’habitatge. 

 Una altra adaptació local és que, des dels seus inicis, Arrels Fundació ha atès persones 

immigrades sense documentació, les quals no tenen, per tant, accés a prestacions. Malgrat 

l’evidència dels beneficis del model HF, també existeixen altres opcions a aquest model. El Pis 

Zero —un equipament nocturn de baixa exigència per a persones que fa anys que dormen al 

carrer i per a les quals, per vàries raons, és difícil accedir a altres recursos o serveis de la ciutat 

—és una adaptació local valuosa. El deteriorament cognitiu causat per malaltia mental crònica, 

solitud, aïllament i comportament agressiu, conjuntament amb l’abús de substàncies i la manca 

d’ingressos, són exemples de les dificultats a les quals s’enfronten els participants. El sentiment 

de rebuig, el desarrelament i veure’s privats del dret d’accés complica l’ús dels programes i 

serveis públics. 

 El gran nombre de voluntaris és una adaptació local essencial que promou la vinculació 

social dels participants. Com hem dit abans, Arrels Fundació va ser creada per voluntaris, que 

són considerats un dels motors de l’organització. Ramón Noró, un dels fundadors de l’entitat i 
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actualment cap del departament d’Incidència Social, va afirmar que «mentre els voluntaris 

ajuden a connectar els individus amb la societat i a restablir vincles, els membres del 

departament de Suport a la Persona garanteixen un seguiment social adequat» (Noró, 2007, 

p.35). Al mateix temps, els voluntaris contribueixen a sensibilitzar la població sobre el 

sensellarisme. 

 Els resultats també confirmen que els diferents equips d’Arrels Fundació, integrats per 

gestors de casos i voluntaris, són estables i compten amb una formació específica i experiència 

en el model HF. Ells i elles aporten coneixement i habilitats bàsiques per tractar les necessitats 

complexes dels participants. El compromís de l’equip directiu amb la missió d’Arrels Fundació 

és responsable, en bona part, del compromís dels gestors de casos i voluntaris per a 

proporcionar suport a llarg termini als participants. Aquests factors contribueixen a facilitar la 

recuperació i l’adherència a un seguiment individualitzat i basat en les preferències dels 

participants. Adoptar el model HF ha suposat abraçar un canvi cultural, rebre formació, assistir 

a conferències i visitar altres programes europeus de HF. Aquestes experiències han 

incrementat la sensibilitat de l’equip en relació amb el dret a l’autonomia de les persones. 

 Aquesta avaluació ha identificat diverses dificultats en la implementació del programa i 

l’oferta de serveis que requereixen atenció. Per exemple, la situació de l’habitatge a Barcelona 

fa especialment difícil obtenir pisos individuals a preus assequibles i, per tant, les opcions dels 

participants es tornen limitades i els temps d’espera continuen creixent. L’extensió del 

problema complica l’adherència al principi de HF de proporcionar accés immediat a habitatge 

permanent. Sense un creixement ràpid del mercat immobiliari públic, serà cada vegada més 

difícil per a Arrels Fundació donar resposta a les necessitats d’habitatge dels participants. 

 La no-separació d’habitatge i serveis de suport implica que els gestors de casos han de 
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proporcionar serveis de suport i atendre qüestions relacionades amb l’habitatge, i això pot 

perjudicar la relació entre els participants i els gestors de casos. La separació de les funcions 

que exerceixen els gestors de casos és un factor important per al model HF (Tsemberis, 2010). 

Aquesta mesura encara no ha estat implementada perquè de moment no ha estat 

econòmicament possible. És un aspecte important al qual l’entitat ha de dedicar una atenció 

especial per tal de garantir l’adhesió als principis d’atenció individualitzada basada en les 

preferències del participant. 

 Cal que l’entitat incrementi els esforços per a facilitar la integració social dels participants 

i el seu accés al mercat laboral amb la finalitat d’enfortir l’adherència als principis HF 

d’integració social i comunitària. La solitud que experimenten els participants és, també, un nou 

repte que l’organització està abordant. Tal i com afirmen Asociación Realidades i Fundación 

RAIS, un objectiu important (i factor de recuperació) és ajudar els participants a crear noves 

relacions i reconstruir relacions trencades durant el seu sensellarisme (Asociación Realidades i 

Fundación RAIS, 2007). Aquestes noves relacions permeten noves perspectives en les relacions 

amb els centres d’atenció primària i els centres socials del barri per a facilitar el camí de procés 

cap a la integració social. Les dificultats que experimenten els participants en la construcció i 

reconstrucció de les xarxes socials són situacions que ja han estat detectades per altres 

avaluadors del programa (Bretherton & Pleace, 2015; Bernad, Yuncal & Panadero, 2016; 

Bernad, Cenjor & Yuncal, 2016). 

 S’han trobat algunes limitacions en l’Avaluació de la Fidelitat i en les entrevistes als 

informadors clau. En quant a l’avaluació de la fidelitat, els professionals van omplir l’enquesta 

de manera individual. Les puntuacions finals es van recollir a partir de la posada en comú a la 
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reunió de consens. Aquest mètode es va fer servir en avaluacions prèvies (Macnaughton et al., 

2015). Les limitacions d’aquest tipus de procediment són el possible efecte de lideratge 

d’alguns participants en la reunió de consens i la seva influència sobre les conclusions. Nou de 

dinou caps de servei i gestors de casos del programa d’Acollida i del departament de Suport a la 

Persona van participar en l’enquesta d’autoavaluació i la reunió de consens. Una altra limitació 

metodològica és que deu membres més de l’entitat van assistir a la reunió de consens com a 

observadors. Aquest fet podria haver influït sobre els resultats. 

 Les entrevistes amb els informadors clau van  ser individualitzades per tal de tenir 

coneixement sobre els facilitadors i els obstacles a la fidelitat en els cinc dominis bàsics. Si bé 

les entrevistes amb els informadors clau van demostrar ser valuoses, els grups de treball 

permetien incorporar la veu dels professionals, voluntaris i participants (Macnaughton et al., 

2012; Macnaughton et al., 2015). No obstant això, encara no s’ha fet una reunió on els 

entrevistats puguin debatre i comparar els resultats que han obtingut. 

              

 L’experiència d’avaluar la fidelitat d’Arrels Fundació al programa Housing First ens ha 

permès repensar i millorar la fidelitat a aquest model. A més d’això, aquesta avaluació ha donat 

a Arrels Fundació l’oportunitat única d’avaluar les seves pròpies capacitats dins el programa HF 

i incorporar aquesta autoavaluació al procés. Durant el procés d’avaluació s’han anat introduir 

algunes millores. En primer lloc, la Fundació Mambré va iniciar una recerca de pisos més 

econòmics a les rodalies de Barcelona (Àrea Metropolitana de Barcelona) per a fer front a la 

manca d’habitatge. En segon lloc, La Troballa, el taller i centre de formació ocupacional que 

promou hàbits personals i la recuperació de les capacitats dels participants d’Arrels Fundació 

que es troben en situacions vulnerables, va contractar a més personal i es va traslladar a un nou 
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local tres vegades més gran que l’originari. El taller està dissenyat per a donar suport als 

participants en el seu procés d’inserció laboral, mitjançant la pràctica dels oficis, la formació 

ocupacional i les habilitats socials, així com l’orientació professional. Finalment, Arrels Fundació 

va començar a implementar sessions de supervisió externa amb els equips. Arrels Fundació 

també ha creat un grup de treball per a estudiar estratègies sobre com incorporar treballadors 

peer als serveis. 

 Els resultats del programa HF d’Arrels Fundació també han posat de manifest les àrees on 

l’entitat necessita treballar més per tal de millorar la fidelitat al model HF: implementar una 

separació més definida de les funcions que exerceixen els gestors de casos, promoure la 

integració comunitària dels participants, establir un procediment formal per a avaluar la 

pràctica organitzativa de l’entitat, aconseguir una ràtio menor de participant-gestor de casos i 

millorar la formació que reben els voluntaris i professionals. 

 En conclusió, comparar els resultats d’aquesta avaluació amb els d’altres països ens ha 

permès identificar reptes comuns i dissenyar possibles estratègies per fer-los front. El marc 

internacional d’aquestes avaluacions garanteix la credibilitat i sostenibilitat del projecte (Nelson 

et al., 2017). Les comparacions transversals entre països ens permetran identificar els obstacles 

sistèmics que també afecten altres contextos socials i polítics. 

 Compartim una història comuna de recessió econòmica significativa i crisi d’habitatge 

amb altres països europeus. Això ha portat a dificultats en l’accés a l’habitatge, que han patit 

els participants tant en mercats públics com en privats. En el context català, els serveis socials 

per a persones sense llar s’han incrementat, però encara no són suficients per a abordar la 

demanda. 

 Les comparacions amb països occidentals revelaran les diferències i semblances en els 
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obstacles sistèmics per a mobilitzar una atenció efectiva per als participants. Les comparacions 

transversals entre països també assenyalaran diferències i semblances en els canvis culturals 

cap a uns serveis centrats en la persona i basats en la seva recuperació. Aquestes 

comparacions, juntes, permetran obtenir una informació important sobre el context 

d’implementació i les àrees on les entitats han de centrar els seus esforços amb la finalitat 

d’implementar programes amb un alt nivell de fidelitat al model. 
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Taula 1: Puntuació de l’avaluació de fidelitat i descripció del domini 

Domini / Secció Descripció del domini / Puntuació per secció 

(Fins a 4) 
  

Procés cap a l’habitatge i estructura 

1. Possibilitat de triar l’habitatge 

2. Possibilitat de triar el barri 

3. Suport amb temes de mobiliari 

4. Habitatge assequible amb subsidis 

5. Proporció d’ingressos destinats a lloguer 

3,0   

3,0   

2,0   

4,0   

4,0   

4,0   

6. Temps d’espera des de la demanda d’habitatge 2,0   

7. Tipus d’habitatge 2,0   

Relació entre habitatge i serveis  3,9   

8. Proporció de participants que comparteixen habitació 4,0   

9. Requisits per accedir a l’habitatge 4,0   

10. Requisits per mantenir l’habitatge 4,0   

11a. Contracte de lloguer o arrendament 4,0   

11b. Clàusules del contracte de lloguer 4,0   

12. Tipus de suport/opcions davant la pèrdua d’habitatge 3,0   

13. Altres tipus de serveis davant la pèrdua d’habitatge 4,0   

Filosofia del servei 3,2   

14. Oferta de serveis 3,0   

15. Condicions per rebre tractament per malaltia mental greu 4,0   

16. Condicions per rebre tractament per abús de substàncies 4,0   

17. Marc d’intervenció per consum de substàncies  4,0   

18. Promoció de l’adherència als programes de tractament 2,5   

19. Elements del programa de tractament i seguiment 1,6   

20. Efectes del programa sobre la vida dels participants 3,4   

Oferta de serveis 2,4   

21. Manteniment de l’habitatge 4,0   

22. Serveis psiquiàtrics 4,0   

23. Tractament per abús de substàncies 2,4   

24. Oportunitats d’accés a feina remunerada 0,8   

25. Serveis de formació 0,8   

26. Oportunitats de voluntariat 3,2   

27. Tractament mèdic 3,2   

28. Especialista peer remunerat  1,0   

29a. Serveis d’integració social 2,4   

Estructura del programa 2,8   

31. Entorn del participant 2,0   

33. Ràtio individual participant-professional 4,0   

34b. Freqüència de visites mensuals 4,0   

35. Freqüència de reunions de professionals per a revisar serveis 3,0   

36. Continguts de les reunions d’equip 2,7   

37. Aportacions dels participants sobre el programa 1,3   

Total  3,0   
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Taula 2: Esquema de facilitadors i obstacles 

 Sistèmics Organitzacionals Individuals 

Facilitadors 1. Sistema sanitari públic i 
serveis de salut mental 

2. Compromís amb el dret a 
l’habitatge de les persones 
vulnerables 
3. Associació amb Fundació Mambré  
4. Arrels Fundació dóna suport a 
persones en situació administrativa 
irregular 
5. El suport continua en el supòsit 
que la persona perdi l’habitatge 
6. Xarxa comunitària local i 
internacional 
7. Intervenció basada en la reducció 
de danys 
8. Equips de professionals estables i 
amb experiència 
9. Formació especialitzada i visites a 
programes europeus de HF 
10. El voluntariat participa en els 
equips 
11. Els participants formen part de 
l’Equip Directiu i col·laboren en els 
serveis d’Arrels Fundació 
12. Es creen vincles forts amb els 
participants  
13. Activitats de temps lliure 

14. Valors personals i 
experiència 

Obstacles 1. Crisi del mercat 
immobiliari a Catalunya  
2. Escassetat d’un parc 
d’habitatge públic 
3. Cal rehabilitar els 
habitatges 
4. Baixos ingressos dels 
participants 
5. Estigmatització 

6. Participació comunitària dels 
participants 
7. L’orientació laboral i la formació 
ocupacional no són una prioritat 
8. Falta de treballadors peers de 
suport als serveis 
9. Una ràtio alta de participant-
treballador social suposa menys 
temps de treball qualitatiu 
10. No-diferenciació de la funció del 
treballador social 
11. Manca d’eines de valoració i de 
serveis d’avaluació 
12. Falta d’equips externs de 
supervisió 

13. Pràctiques residuals 
del model d’escala 

 
Font: Exclusivament elaborat per a aquest estudi. Base de dades d’Arrels Fundació 
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Diagrama 1: Extensió de la fidelitat al model Housing First 


