
LA LLUITA DEL MÓN LOCAL 
CONTRA EL SENSELLARISME
Estudi de casos a través de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat
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El sensellarisme ha suposat “el fracàs dels estats pel que fa a la protecció i 
garantia dels drets humans de les poblacions més vulnerables” (Farha, L., 2016; 7).

Les dades augmenten a la majoria de ciutats occidentals. La European 
Federation of National Organisations Working with Homeless (FEANTSA) 
ha detectat aproximadament 410.000 persones sense llar a la UE entre 
2016 i 2017, tot subratllant 15 països en situació d’emergència. A Espanya 
es va produir un augment d’un 20,5% entre 2014 i 2016.

Estudi centrat en les actuacions dels municipis, entenent que és el nivell 
territorial més pròxim al problema.

Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat presenten realitats socials molt 
properes i semblants. Són municipis limítrofs i representen la primera i 
la segona ciutat més gran de Catalunya.

Canvi de paradigma: (1) ampliació del concepte, (2) intenció de passar de 
l’assistencialisme a la prevenció i (3) passa de ser considerat un problema 
privat a un problema públic.

El nou municipalisme incorpora la justícia socioespacial i la lluita contra 
l’exclusió de l’habitatge a través del dret a la ciutat (benestar de proximitat 
i agenda urbana) (Gomà, R., 2018).

Multiple Streams Framework (Kingdon, J., 1995): 

     - Problem Stream
     - Policy Stream
     - Politics Stream

05/.CONCLUSIONS

Diferències rellevants a les reaccions i al comportament de municipis semblants davant el sensellarisme.
Caldria contemplar com els aspectes estructurals del sensellarisme condicionaran els municipis.
El nou municipalisme es troba lluny d’acabar amb el sensellarisme a causa de factors estructurals.
Podem parlar del sensellarisme com a wicked problem de difícil solució? 

No es considera un problema públic. Es considera un problema públic i
 s’incorpora a l’agenda política.

Concepció basada en l’assistencialisme. Concepció amb perspectiva de prevenció.

Sistema d’identificació i recompte de persones 
sense llar a través dels cossos de seguretat

Sistema d’identificació i recompte de persones 
sense llar integrat en una xarxa d’actors socials i 
institucionals i amb continuïtat temporal.

Model clàssic d’escala i experimentació amb
models d’intenció preventiva com Housing First: 
primer un habitatge i després acompanyament 
a través de treballadors socials.
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04/.RESULTATS

03/.METODOLOGIA

Case study research com a base per al disseny de l’estudi (K. Yin, 2003).

Dues entrevistes a actors de rellevància: Síndica de Greuges de l’Hospitalet de Llobregat 
i Assessor de Tinència d’Alcaldia de Drets Socials de Barcelona.
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Model d’escala: 
1. Assistència primària 
2. Habitatge compartit 
3. Habitatge d’ús habitual 
4. Arrendament d’un habitatge.

Opinió pública: solidaritat compassiva i punitivisme

Opinió política: solidaritat compassiva
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