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El serveis socials davant l’exclusió residencial
Albert Sales Campos

Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Resum: Si entre el 2008 i el 2014, els serveis socials s’enfrontaven a l’emergència 
causada per la crisi de les hipoteques, en els anys posteriors l’exclusió residencial 
s’ha consolidat com un problema sempre present en la tasca de treballadores i 
treballadors socials. En aquest article s’analitzen les incoherències entre les fun-
cions dels serveis socials, els recursos dels quals disposen i les expectatives que hi 
diposita la ciutadania i agents polítics i socials que la representen. 

Atendre més i millor és necessari, però portar a terme canvis estructurals i 
polítiques preventives per part de totes les administracions és urgent.
Paraules clau: exclusió, habitatge, serveis socials, treball social, sensellarisme

Socials Services and Residential Exclusion 
Abstract: Between 2008 and 2014, social services faced the emergency caused 
by the mortgage crisis. In subsequent years, residential exclusion has established 
itself as an ever-present problem in the daily work of social workers. This article 
analyses the inconsistencies between the role of social services and the resources 
available to them, and the expectations that citizens and political representatives 
place upon them.

Providing services to more people and doing it better is necessary but for 
this to be effective  it is urgent to make structural changes and involve all the 
relevant preventive administrations.
Paraules clau: exclusion, housing, social services, social work, homelessness
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1. Introducció
Els creixents problemes d’accés a l’habitatge i la falta d’un lloc estable 
on viure que pateixen sectors cada cop més amplis de la població de les 
nostres ciutats són temes molt presents en la tasca quotidiana de treba-
lladores i treballadors socials. Si bé l’exclusió residencial sempre ha tingut 
una presència rellevant entre les persones ateses pels serveis socials, la 
crisi financera del 2008 la va convertir en un dels temes recurrents en 
els debats sobre les tasques i les funcions d’uns serveis amb uns límits 
d’actuació no sempre ben dibuixats. 

La Llei de serveis socials catalana del 2007 estableix que els seus 
objectius són garantir les necessitats bàsiques de la ciutadania, posant 
atenció en el manteniment de la seva autonomia personal i promovent el 
desenvolupament de les seves capacitats personals. La llei es refereix als 
serveis socials com un dels sistemes de l’estat del benestar i els equipara 
a la seguretat social, la sanitat, l’ensenyament públic, les polítiques d’ocu-
pació o les polítiques d’habitatge. Però, a la pràctica, acaben convertint-se 
en responsables subsidiaris de la fallida de la resta de sistemes de protec-
ció i de benestar social. 

Veus expertes, entre les quals es compten les de moltes professio-
nals del treball i de l’educació social, plantegen que la funció principal 
dels serveis socials és (o hauria de ser) vetllar per les xarxes de relació i 
de cura (Fantova, 2015) i oferir suport a les persones en moments crítics 
de la seva vida a través de l’acompanyament i l’orientació. En el marc 
d’aquest acompanyament, els serveis socials haurien de facilitar eines per 
mantenir l’autonomia i la capacitat de decisió a les persones ateses. Però 
les rèmores del model tutelar de la beneficència i la pressió derivada de 
l’increment de les situacions de pobresa i d’exclusió social fan que la ges-
tió d’ajudes i de situacions d’emergència acabi definint el gruix de la seva 
activitat (Aguilar, Llobet i Pérez, 2012). 

Des del 2008, les demandes sobre els serveis socials no han deixat 
de créixer. L’augment de les llars en situació de pobresa, l’atur i la fal-
ta d’ingressos, sumats a l’onada de desnonaments provocats per la crisi 
hipotecària, els van situar en el centre de la resposta a l’angoixa i les 
emergències que vivien moltes famílies i persones que no podien pagar i 
sostenir l’habitatge. 
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2. Una llarga crisi habitacional
En els darrers anys, la recuperació dels indicadors macroecònomics no ha 
suposat una reducció de la pobresa ni tampoc de les situacions d’emer-
gència que acaben a les portes dels serveis socials. Ans al contrari, l’ex-
clusió social i residencial no han deixat de créixer com a conseqüència 
de la precarietat laboral, la falta de cobertura d’un sistema de seguretat 
social deficitari ‒només efectiu amb les persones que han mantingut una 
relació continuada i intensa amb el mercat de treball‒ i l’increment dels 
preus de l’habitatge. 

Entre el 2008 i el 2019 es van registrar a l’Estat espanyol 684.385 
desnonaments. Al voltant d’1,7 milions de persones van ser expulsades 
de les seves llars a través d’aquest procediment. A Catalunya, en el ma-
teix període, es van produir 130.002 desnonaments. El moment àlgid en 
el ritme de desnonaments va ser l’any 2013, amb prop de 16.000, però 
des de llavors se n’han produït vora 13.000 anuals malgrat la suposada 
recuperació econòmica (Observatori DESC, 2020). En el conjunt de 
l’estat, l’any 2019, el 68% eren motivats per l’impagament del lloguer. El 
mateix any, a la ciutat de Barcelona, el 81% de tots els desnonaments van 
ser pel mateix motiu. 

I aquestes dades només reflecteixen una part de la crisi habitacional 
que vivim des de fa més d’una dècada. No recullen el que s’han anomenat 
«desnonaments invisibles»: les sortides forçades de l’habitatge habitual a 
causa de la no renovació de contracte o de pujades inassumibles del preu 
del lloguer. Malgrat que es tracta d’un fenomen extremament difícil de 
quantificar perquè no existeix cap registre administratiu que en reculli 
la constància, els serveis socials són coneixedors del creixent volum de 
famílies que són expulsades de les seves llars a causa de l’escalada dels 
preus dels lloguers i de la manca de protecció legal cap a les llogateres i 
els llogaters. 

Una altra bona mostra de la persistència de la crisi habitacional és 
que el nombre de persones sense llar ateses per serveis o que dormen 
al carrer no ha parat de créixer. Ciutats com Berlín, París, Londres o 
Brussel·les han registrat creixements molt significatius del nombre de 
persones sense sostre que, prèviament a la pandèmia de la covid-19, no 
presentaven cap indici de remetre (FEANTSA, 2018). Espanya no dis-
posa de dades sobre l’evolució del nombre de persones que dormen al ras, 
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però segons l’Instituto Nacional de Estadística (INE) la gent atesa en 
centres residencials i albergs va créixer el 28% entre el 2013 i el 2018. A 
Barcelona, de les 658 persones que dormien al carrer el 2008 s’ha passat 
a les 1.100 detectades pels equips de carrer dels serveis socials just abans 
de l’inici de la crisi sanitària per la covid-19. En paral·lel, el nombre de 
persones allotjades en recursos residencials, públics o privats, ha passat 
de 1.190 el 2008 a 2.171 l’any 2019 (De Inés et al., 2019). En el moment 
actual, amb l’excepcionalitat i la incertesa que suposa estar a un any de 
l’inici de la pandèmia, a Barcelona hi ha unes 950 persones dormint al 
carrer i al voltant de 2.700 ateses en equipaments públics i privats de 
l’Ajuntament i de les entitats de la ciutat. 

3. Serveis socials i crisi
Veiem, doncs, que bona part de les problemàtiques en les quals es re-
clama la intervenció dels serveis socials estan causades o tenen relació 
directa amb l’habitatge. Tot i que es fa difícil quantificar aquest impacte 
sobre les diferents i variades situacions que porten les persones a entrar 
en contacte amb els i les entitats socials i els serveis i programes públics, 
existeixen dades que alerten sobre les enormes dificultats de les llars amb 
rendes baixes per accedir al mercat de l’habitatge i de la desorbitada pro-
porció d’ingressos que aquestes llars dediquen a no quedar-se fora de 
l’esmentat mercat. 

Creuant dades de l’Enquesta de Condicions de Vida del 2016 i 
del projecte Improve, Torrens (2019) estimava que l’any 2017 hi havia 
a Barcelona 100.000 llars que no arribaven a final de mes, el 14% de les 
llars de la ciutat. L’autor alertava que la principal causa d’aquesta falta 
de recursos econòmics per cobrir les despeses quotidianes era l’enorme 
despesa en habitatge. Unes 72.000 d’aquestes llars estaven dedicant més 
del 50% dels seus ingressos mensuals a pagar el lloguer o la hipoteca 
(Torrens, 2019). 

Aquest mercat de l’habitatge, cada vegada més excloent i exclu-
siu, dificulta la vida quotidiana d’una part significativa de la població, 
incrementa la necessitat de cercar diverses fonts d’ingressos, redueix la 
disponibilitat de temps d’oci i de descans, dificulta l’arrelament als barris 
i provoca un creixement de la mobilitat no volguda, disminueix la ca-
pacitat de consum, genera angoixes i problemes de relació, i erosiona la 
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vida comunitària. Les llars amb rendes més baixes es veuen abocades a 
sobreviure ofegades per poder cobrir les despeses d’una necessitat essen-
cial com tenir un lloc on viure. 

En aquest context, bona part de la feina que realitzen els serveis so-
cials consisteix a fer front a la crisi de l’habitatge de formes molt diverses. 
A grans trets, dirigeixen els seus esforços a tres fronts: intentar que les 
famílies i les persones ateses no perdin l’habitatge, ofereixen allotjament 
d’emergència a famílies i persones que es queden sense llar i atenen per-
sones que ja es troben en situació d’exclusió residencial. I en cadascun 
d’aquests tres àmbits sorgeixen tensions entre els límits competencials, 
les funcions atribuïdes per la ciutadania, i la capacitat material de donar 
resposta a les necessitats de les persones ateses. 

L’estreta relació entre empobriment i recursos dedicats a l’habitatge 
provoca que la major part de les famílies que s’adrecen als serveis soci-
als per cobrir les seves necessitats bàsiques en moments d’escassetat de 
recursos econòmics es trobin molt a prop de quedar-se sense un lloc on 
viure. Amb independència de la demanda que les famílies facin als ser-
veis socials, les transferències econòmiques acaben servint directament o 
indirecta per pagar l’habitatge. Les ajudes d’emergència, monetàries o en 
espècies, alleugereixen la cistella de la compra per tal d’alliberar recursos 
que es destinen a pagar el lloguer o la hipoteca. 

La centralitat de les despeses d’habitatge i la falta d’ingressos fan 
que la distància entre el que poden proporcionar els serveis socials i les 
necessitats reals de les persones ateses sigui cada cop més gran. Els 
i les professionals tenen l’encàrrec d’acompanyar les famílies a la cerca 
de recursos públics i comunitaris per fer front a la seva situació, però és 
inevitable viure amb frustració la incapacitat de garantir el dret a l’habi-
tatge; una frustració que pateixen les persones afectades però també les 
professionals que molt sovint són l’única interlocució directa i continua-
da que els ofereixen les administracions públiques. 

La intervenció dels serveis socials en els casos de desnonament i 
pèrdua de l’habitatge ha provocat sovint polèmiques i malestars. El de-
bat sobre la presència dels i les treballadores socials en el moment del 
desallotjament de les famílies del seu habitatge és només la punta de 
l’iceberg (potser la més dolorosa) de les conseqüències de ser l’única cara 
de l’administració que treballa de manera directa amb les famílies afec-
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tades. Són aquestes professionals les que sovint ja coneixen les famílies 
i han fet seguiment dels casos, també les que reben la informació en 
primera instància (si els canals de comunicació amb els jutjats funcionen 
adequadament), les que han d’emetre informes d’avaluació per als jutjats 
i les que sovint són requerides per part serva (dels jutjats) per ser presents 
en el moment de l’execució del desallotjament. 

La major part de treballadors i treballadores socials, els sindicats 
i els col·legis professionals, s’oposen a estar presents en les execucions 
dels desnonaments. Afirmen que, amb una bona comunicació prèvia 
al llançament, la seva presència és innecessària i, a més, contraprodu-
ent i legitimadora de situacions davant les quals s’han posicionat col-
lectivament i públicament en contra en repetides ocasions des de l’esclat 
de la crisi de les hipoteques, l’any 2008. Acompanyar la comitiva pot su-
posar un deteriorament de la relació amb les famílies afectades i només 
s’explica des de la necessitat del mateix sistema judicial de compartir 
la càrrega moral de l’acte amb qui haurà de gestionar el reallotjament 
d’emergència. 

Malgrat que el posicionament professional és clar i gairebé unà-
nime, i rep el reconeixement i el suport de l’administració local, la Llei 
12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix que els serveis socials 
bàsics hauran d’informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació 
personal i familiar de persones afectades per causes judicials, i atendre 
els casos de vulnerabilitat que es donin en l’àmbit del seu territori. Addi-
cionalment, el codi penal estableix l’obligació del funcionariat públic de 
col·laborar amb l’administració de justícia fent complir els seus reque-
riments i mandats. Si els jutges així ho disposen, és obligatori assistir a 
aquells llançaments en els quals considerin imprescindible l’assistència 
dels serveis socials.

El requeriments dels jutjats per assistir als desallotjaments no no-
més s’emeten en el cas de llançaments per execució hipotecària o per im-
pagament de lloguer, els jutjats també sol·liciten la presència dels serveis 
socials en els desallotjaments d’immobles ocupats ‒pisos o locals comer-
cials‒ o d’assentaments de barraques, i exigeixen un reallotjament im-
mediat amb l’objectiu que ningú quedi al carrer després de l’execució del 
desallotjament. En tots els casos es transfereix la responsabilitat d’allotjar 
de manera temporal les persones que es queden sense el seu habitatge 
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habitual —sigui un pis o una altra infraestructura— a uns serveis socials 
que han de continuar amb l’acompanyament a les famílies afectades des-
prés d’un esdeveniment tan traumàtic com aquest. 

Les tensions provocades per aquesta situació s’agreugen pel fet que 
els serveis socials articulen el reallotjament immediat, però no tenen mit-
jans propis per oferir solucions definitives a les persones afectades. En els 
casos de les famílies que pateixen un llançament, poden oferir un sostre 
temporal en una pensió o establiment hoteler a l’espera de l’adjudicació 
d’un habitatge de la mesa d’emergències. Mentre que la funció de la in-
tervenció social és acompanyar les famílies i facilitar eines per alleugerir 
el deteriorament de la seva autonomia o de les seves xarxes de relació, el 
que les persones afectades esperen és accedir a un habitatge, exigència 
que traslladen a les professionals que veuen com unes llistes d’espera cada 
cop més llargues obliguen a gestionar el malestar d’intentar refer la vida 
en l’habitació d’una pensió. 

En el cas dels desallotjaments en els quals no hi ha la possibilitat 
d’entrar a la llista d’espera de la mesa d’emergències, l’allotjament tempo-
ral només serveix perquè les persones afectades no es trobin directament 
al carrer i per intentar cercar solucions habitacionals precàries alternati-
ves. Serveixen com a exemple els requeriments judicials que obliguen els 
serveis socials a fer-se presents als desallotjaments de solars ocupats amb 
barraques i oferir un reallotjament alternatiu. Aquesta pràctica, habitual 
quan en els solars hi viuen famílies amb criatures, acaba resultant en una 
estada de pocs dies en una pensió o un establiment hoteler que finalitza 
quan les famílies troben un nou solar per ocupar i seguir vivint de la seva 
activitat econòmica principal que, generalment, és la recuperació de fer-
ralla i altres materials reciclables. Una vegada més, la funció dels serveis 
socials no és «solucionar» la situació d’infrahabitatge de les famílies afec-
tades sinó acompanyar en doloroses transicions cap a alternatives sovint 
igual de precàries, amb la frustració que això comporta. 

4. Sensellarisme i crisi
També és una competència dels serveis socials atendre les persones que 
no disposen d’un domicili i que viuen situacions d’exclusió residencial. 
Així doncs, el suport i l’acompanyament a persones que viuen situaci-
ons d’infrahabitatge o de sensellarisme recau sobre programes i serveis 
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municipals. Però la població afectada per aquestes formes d’exclusió re-
sidencial pateix problemes derivats de la falta de reconeixement, ja no 
com a ciutadans o ciutadanes, sinó com a habitants del municipi on de-
senvolupen la seva quotidianitat. Tenir un domicili propi on registrar-se 
a través del padró facilita l’accés a drets i ser considerat resident en una 
ciutat o poble; qui no té domicili fixe ha estat considerat tradicionalment 
un transeünt fet que portava a definir l’atenció a aquestes persones en el 
marc de l’ordre en la via pública o de l’assistència temporal a l’espera que 
seguissin el seu camí (Rúbio-Martín, 2016). 

És en les grans ciutats on es dona per fet que les persones sense do-
micili també són veïnes en situacions greus de pobresa i exclusió, és on es 
comença a reconèixer la possibilitat d’empadronar-se a persones que vi-
uen al carrer i on es van desenvolupant serveis que s’acaben convertint en 
l’actual combinació de suport per cobrir les necessitats bàsiques i d’oferta 
de centres residencials i programes d’atenció que tenen com a objectiu 
l’accés a una solució habitacional estable. Un cop més, els serveis socials 
es troben amb el repte d’acompanyar les persones cap a una estabilitat 
inexistent donada l’escassetat d’oferta d’habitatge assequible. 

En conclusió, els serveis socials atenen cada cop més persones amb 
problemàtiques associades a la manca d’habitatge sense tenir la clau de 
l’accés a solucions residencials més o menys estables. En conseqüència, 
s’enfronten a les tensions derivades de no poder oferir el que desitgen 
les persones ateses mentre, paral·lelament, es van creant més programes 
i serveis d’allotjament temporal per oferir un suport que sempre resulta 
insuficient. Com a mostra d’aquest fenomen podem fixar-nos en les xi-
fres estimades de persones que vivien en recursos d’allotjament temporal 
a Barcelona el mes de febrer del 2020. Segons aquesta estimació, realit-
zada per l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) de Barcelona per 
quantificar les potencials necessitats d’allotjament d’emergència durant 
la pandèmia, hi havia vora 5.000 persones en aquesta situació a la ciutat 
just abans d’iniciar-se la crisi per la covid-19. 

El Programa Municipal d’Atenció a les Persones Sense Llar i les 
entitats socials especialitzades de la ciutat1 allotjava abans de la pan-
dèmia més de 2.200 persones en centres de diferents tipologies, pisos 

1 38 entitats socials especialitzades i l’Ajuntament es coordinen en la Xarxa d’Atenció a les Perso-
nes Sense Llar de Barcelona (XAPSLL), una de les xarxes d’actuació de l’Acord Ciutadà per una 
Barcelona inclusiva. 
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d’inclusió i habitatges, i en establiments hotelers i pensions. En els tres 
Centres de Primera Acollida (Zona Franca, Císter i Nou Barris), hi vi-
vien 255 persones en habitacions múltiples, i amb menjador col·lectiu 
i dutxes compartides. Unes 600 persones més residien en altres centres 
residencials amb espais més íntims però en habitacions múltiples. Prop 
de 800 persones vivien en centres amb habitacions individuals o dobles, 
habitatges d’inclusió o en pisos del programa Primer la Llar. I unes 450 
persones procedents del carrer estaven allotjades en pensions de manera 
temporal. 

A més, els serveis socials estaven allotjant persones i famílies que 
havien patit desnonaments o llançaments a l’espera d’accedir a un habi-
tatge de la mesa d’emergències. La xifra de persones allotjades el març 
del 2020 era de gairebé 900 persones. 

Els serveis municipals també ofereixen allotjament temporal en 
centres o habitatges o establiments hotelers a persones migrades i sol-
licitants de protecció internacional abans d’entrar al programa estatal 
d’Asil i Refugi, pel qual hi ha gairebé un any de llista d’espera, i a les que 
se’ls denega l’estatut de refugiada i asilada (més del 90%). 380 persones 
estaven allotjades en pensions i habitacions. Hi havia 190 famílies ate-
ses que no disposaven de recurs habitacional allotjades en precari amb 
els seus propis mitjans. Fins a 780 persones estaven en seguiment dels 
equips municipals mentre vivien pels seus propis mitjans en situacions 
de mal allotjament. 

Els serveis que atenen dones víctimes de violència masclista també 
ofereixen allotjament en centres residencials, pisos i establiments hote-
lers. A l’inici de la pandèmia, hi havia unes 300 dones víctimes de violèn-
cia masclista allotjades i cal disposar de recursos per oferir allotjament a 
nous casos que es produeixin durant el confinament.

Les situacions extremes són la part més visible dels problemes deri-
vats de la falta d’habitatge assequible que impacten sobre la praxi de les 
professionals i sobre la pròpia configuració d’uns serveis que van creant 
pedaços temporals a falta de polítiques d’habitatge i de garantia de ren-
des contundents. 
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5. L’atenció a les persones sense llar: funcions, expectatives i re-
cursos 
Un exemple de la incoherència entre expectatives, recursos disponibles 
i funcions dels serveis socials que genera frustració professional i des-
concert entre la ciutadania el trobem en l’atenció a les persones sense 
llar. Tradicionalment, s’ha considerat que les persones que dormien al 
carrer eren transeünts als quals es podia oferir allotjament temporal en 
el seu pas per les ciutats sense considerar-les veïnes. Durant el segle 
xx, els allotjaments per a persones sense sostre tenien una funció més 
orientada al control i a apartar els «vagabunds» de l’espai urbà compar-
tit amb la resta de la ciutadania que d’acompanyament social (Rubio-
Martín, 2016). 

És a partir del creixement de persones dormint al ras provocat per 
l’augment de l’atur i l’erosió de l’estat del benestar, que es planteja l’allot-
jament com a part de l’acompanyament dels serveis socials per sortir 
del carrer. Tanmateix, els serveis i allotjaments creats al segle xx i molts 
dels que es creen i segueixen funcionant a partir del 2000 es continuen 
definint com a espais per a la reinserció social a través de l’obtenció d’una 
ocupació assalariada i de l’estabilització residencial de les persones sense 
sostre. Seguint aquesta lògica, es dissenyen els allotjaments temporals 
dibuixant un model d’escala en el qual les persones entren al sistema 
d’atenció a través d’albergs amb grans habitacions de lliteres, per passar 
a continuació a centres residencials amb més intimitat i un suport enca-
minat a formar-se i trobar feina, o a programes de pisos d’inclusió amb 
la mateixa finalitat però en nuclis de convivència més petits i amb una 
major autonomia (Benjaminsen, Dyb i O’Sullivan, 2009) 

Després de passar pels allotjaments temporals i per aquest acompa-
nyament, s’esperava de les persones ateses que obtinguessin ingressos a 
través del treball assalariat ‒sovint en feines molt precàries‒, i accedissin 
a una habitació de lloguer o recuperessin la relació i la convivència amb 
algun familiar o, excepcionalment, accedissin al mercat de l’habitatge. 
Durant molts anys, doncs, les sortides naturals dels sistemes d’atenció a 
persones sense llar foren trobar una font d’ingressos i una habitació de 
«relloguer». 

Abans del 2008, aquesta cursa d’obstacles fins a arribar a estabilit-
zar la seva situació residencial servia a una part de la població atesa en 
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centres residencials i en programes socials, però en l’última dècada, a la 
desaparició o encariment de pensions i hostals que servien de solució 
habitacional a moltes persones sense llar s’hi ha afegit la ràpida escala-
da de preus de les habitacions de «relloguer» per tancar les possibilitats 
d’allotjament econòmica a les grans ciutats. 

La cronificació de la crisi habitacional ha provocat que el creixe-
ment dels recursos destinats a l’atenció a les persones sense llar i sense 
sostre no hagi permès reduir el nombre de persones que dormen al carrer 
en cap ciutat europea.2 La precarietat dels ingressos del treball i de la pro-
tecció social es combinen amb la impossibilitat d’accedir a solucions resi-
dencials barates per generar una gran permeabilitat entre les situacions de 
sensellarisme. Lluny de l’estereotip de la persona sense sostre dormint al 
carrer sempre en un mateix lloc, les persones ateses pels serveis socials es-
pecialitzats de les grans ciutats es troben amb gent que combina el carrer 
amb habitacions de «relloguer» i estades a cases de coneguts de manera 
intermitent i durant llargs períodes de temps (Sales, 2019). 

En aquest context, els serveis socials poden orientar-se a cobrir les 
necessitats i facilitar la vida a una població sense sostre cada cop més 
diversa o a gestionar centres i projectes residencials amb l’esperança que 
les persones ateses vagin trobant sortides a la seva situació, però no dis-
posen de les eines per garantir el dret a accedir a un habitatge després 
d’haver-se quedat sense res. 

Atendre i proporcionar allotjament a un nombre creixent de per-
sones no reverteix l’impacte combinat d’un mercat de l’habitatge cada 
vegada més excloent i d’un mercat laboral cada vegada més precari. Si 
afegim a l’equació la mobilitat transnacional dins la mateixa Unió Eu-
ropea de persones en situació d’exclusió social, els moviments migrato-
ris procedents de tercers països, i l’increment de població sol·licitant de 
protecció internacional i refugi, el flux de gent que acaba sobrevivint als 
carrers de les grans ciutats supera amb escreix la capacitat d’atenció dels 
serveis socials públics i de les entitats del tercer sector. 

Prevenir l’empobriment, tancar l’aixeta de la caiguda al carrer, re-
quereix prevenció. Manllevant la terminologia sanitària, les polítiques 
preventives del sensellarisme es podrien classificar en tres categories 
(Gaetz i Dej, 2017): primària, secundària i terciària. La prevenció pri-
2 A excepció del cas de les ciutats finlandeses, comentat a Sales i Guijarro (2018), del qual es poden 
trobar nombroses referències. 
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mària consistiria a provocar canvis en els factors estructurals que provo-
quen que la gent es quedi sense llar. Dins d’aquesta categoria es podria 
incloure una eventual extensió dels mecanismes de protecció social i de 
garantia d’ingressos, limitar els preus dels lloguers, la creació d’un parc 
d’habitatge públic per a ús social o modificacions profundes en la legis-
lació laboral o el control migratori. 

La prevenció secundària consistiria a desenvolupar polítiques de 
protecció cap a col·lectius que presenten un especial risc de quedar-se 
sense habitatge, com per exemple les persones en processos de desinsti-
tucionalització (sortides del sistema de protecció a la infància, de centres 
penitenciaris, de centres hospitalaris, etc.) sense xarxa familiar ni capaci-
tat d’accedir a una solució habitacional autònoma. La prevenció terciària 
consistiria a garantir que les persones que han patit el sensellarisme i han 
estat ateses pels serveis socials no tornin a caure en una situació d’exclu-
sió social i residencial greu (Gaetz i Dej, 2017). 

Però els canvis legislatius i les polítiques requerides en els camps 
de l’ocupació, l’habitatge o la regulació de fluxos migratoris requereixen 
actuacions a escala estatal (i que sovint topen amb directrius o pressions 
a escala europea). La prevenció focalitzada en col·lectius de risc sol re-
querir actuacions que impliquen el sistema sanitari, la seguretat social, 
programes de garantia de rendes o el sistema de protecció a la infància, 
entre d’altres dispositius que, a Espanya, són competència de les admi-
nistracions autonòmiques.

En matèria preventiva, les ciutats i les entitats socials tan sols poden 
innovar en prevenció terciària: evitant recaigudes de persones que ja han 
viscut al carrer a través de programes housing led o housing first. Però, un 
cop més, aquests programes serveixen per atendre més i millor, però no 
per frenar la caiguda de noves persones a situacions d’exclusió residen-
cial, i la disponibilitat d’habitatges per tirar endavant aquests programes 
és limitada. 

Mentre els debats sobre el fenomen del sensellarisme només es 
produeixin en els plens municipals i no entrin als parlaments autonò-
mics o al Congrés dels Diputats, difícilment es desenvoluparan políti-
ques preventives. Fins ara, a Espanya, que hi hagi gent dormint al carrer, 
se segueix considerant erròniament un problema dels serveis socials mu-
nicipals. 
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6. Conclusions: riscos i reptes de les successives crisis per als ser-
veis socials
La definició de la identitat i les funcions dels serveis socials a Espanya 
i Catalunya han estat marcades per successives crisis. L’esforç per cre-
ar uns serveis socials que deixessin enrere un abordatge dels problemes 
socials basat en l’assistència als més pobres és important, però la falta 
d’un impuls institucional per configurar un autèntic sistema de serveis 
socials, l’impacte del creixement de l’atur en les crisis industrials dels 
anys 80 i 90, i la crisi de l’habitatge que va començar l’any 2008 per es-
trendre’s indefinidament, fan que a dia d’avui existeixi una significativa 
incoherència entre el que socialment s’espera d’aquests serveis i el que 
realment fan. 

Malgrat la falta de recursos, els últims 40 anys els professionals dels 
serveis socials han desenvolupat àrees d’intervenció molt diverses. La 
seva tasca passa per la informació i l’acompanyament a famílies i perso-
nes que passen moments d’inestabilitat, vulnerabilitat o desorientació o 
que es troben en situacions en les quals les fragilitats esdevenen de llarga 
durada. En concret, això vol dir que actuen a l’hora d’orientar les famílies 
quan s’han de fer càrrec de les cures de persones dependents, que oferei-
xen suport en situacions de violència dins de la família, que atenen dones 
víctimes de violència masclista, que protegeixen els drets dels infants 
en situació de desemparament, que donen suport a persones grans que 
viuen soles i no tenen familiars, o que faciliten els vincles socials en els 
veïnats, entre moltes altres tasques. 

No obstant, la majoria de la població identifica els serveis socials 
amb la beneficència i la cobertura de les necessitats de la població en 
situació de pobresa. Les successives crisis, i en especial la del 2008, han 
provocat que la major part dels problemes que planteja la ciutadania que 
arriba als centres de serveis socials tinguin a veure amb la falta de re-
cursos econòmics. La feina quotidiana de les treballadores i treballadors 
socials ha estat colonitzada per les tasques burocràtiques associades a 
l’administració d’ajudes d’emergència, l’orientació cap a recursos d’ad-
ministracions supramunicipals, i l’expedició d’informes que certifiquin 
situacions de vulnerabilitat social que les persones afectades han de pre-
sentar davant altres institucions. 
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Són els serveis socials els que han de signar informes que certifi-
quen la pobresa de les llars que demanen el bonus social en les factu-
res dels subministraments domèstics, que sol·liciten les beques per als 
menjadors escolars, que es troben en un procés judicial que pot acabar 
en desnonaments, que han d’acreditar vulnerabilitat social per obtenir 
ajudes d’altres administracions… Certificar la «vulnerabilitat social» ‒
massa sovint eufemisme de pobresa‒, i canalitzar ajudes econòmiques, 
pròpies o alienes, són les tasques que desplacen la pròpia pràctica del 
treball social. 

La crisi habitacional ha dificultat encara més la identificació dels 
serveis socials amb el treball social. En les crisis de reconversió industrial 
dels anys 80 i 90 hi havia molta gent que s’apropava als serveis socials ex-
pressant: «el que necessito no són ajudes, sinó una feina». Avui, el que ne-
cessiten la major part de les persones ateses és estabilitat en els ingressos 
i que les despeses d’habitatge no els deixin sense diners al compte el dia 
3 de cada mes. Però de la mateixa manera que als anys 80 els serveis so-
cials no podien «donar feina», avui tampoc poden repartir habitatges. Per 
contra, es veuen en la posició d’intentar aturar els processos que porten 
a quedar-se sense habitatge (sabent que no tenen les millors eines), o de 
facilitar i gestionar l’accés a recursos escassos com l’allotjament d’emer-
gència o els allotjaments temporals. 

Tot i el context advers hi ha marge de millora en el funcionament, 
la dotació de recursos i la cultura organitzativa dels serveis socials. Als 
representants polítics se’ls ha d’exigir que incideixin sobre les causes es-
tructurals a través de les polítiques d’habitatge, de garantia de rendes, i 
promovent canvis en la legislació laboral i el control migratori. Alhora, 
han d’entendre que prioritzar políticament l’atenció a les poblacions més 
colpejades per les crisis també significa prioritzar els serveis socials. 

Al mateix temps, calen transformacions organitzatives que perme-
tin disposar de millors dades per prendre decisions que portin a establir 
criteris clars i explicables al conjunt de la societat, per passar pàgina a 
l’actual situació en què els centres de serveis socials són el calaix de sastre 
on van a parar els veïns i les veïnes quan cap altra finestreta de l’admi-
nistració ha donat resposta a les seves demandes. Cal saber a qui s’està 
atenent, amb quins recursos i amb quins objectius. 

Encara que els serveis socials continuïn creixent, la crisi habitaci-
onal no s’aturarà. Fins i tot amb polítiques d’habitatge més agosarades, 
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tenim per davant molts anys en els quals el principal problema de les 
persones ateses serà conservar o tenir un lloc on viure. En lloc de dedicar 
els esforços a explicar el que no poden fer els serveis socials, cal explicar 
què és el que sí que fan i buscar estratègies per respondre a les necessitats 
que sí formen part de les seves funcions. En lloc de posar sempre els 
límits per davant, preguntem-nos què fan els serveis socials quan fallen 
les rendes garantides o l’ingrés mínim vital, quan la Llei d’estrangeria 
destrossa la vida a la gent, quan la gent perd l’habitatge o quan han de 
donar suport a qui ja ho ha perdut tot. 
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