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EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL

MIRADA 
TREBALLADORES 
SOCIALS



• Grup de treballadores socials col·legiades proactives vers la
problemàtica de l’habitatge.
• Som de l’administració pública, del tercer sector i de moviments

socials.
• Neix l’any 2015
• Grup obert: comissiohabitatgetscat@gmail.com

COMISSIÓ D'HABITATGE

mailto:comissiohabitatgetscat@gmail.com


OBJECTIUS
• Crear espais de reflexió, diàleg, anàlisi i intercanvi d’informació entre les

professionals del treball social en matèria d’habitatge.
• Reflexionar i visibilitzar la situació de l'habitatge des de la perspectiva de

treball social. Elaborar dictàmens sobre treball social i habitatge.
• Exercir la denúncia social amb l’objectiu professional de lluitar contra les

situacions que vulneren drets de la ciutadania o posen en risc d’exclusió
social a la població.
• Realitzar formació com a element de divulgació tècnica per a professionals 

del treball social, o vinculats d’una manera o altra, en matèria d’habitatge.
• Constituir-nos com a referents per a la professió oferint assessorament als 

professionals del treball social d’arreu de Catalunya en matèria d’habitatge 
• Crear aliances amb la ciutadania i moviments socials col·laborant en 

campanyes i accions concretes que tractin la situació actual de l'habitatge.

COMISSIÓ D'HABITATGE



JORNADES DE TREBALL
22

 d
e 

fe
br

er
 d

e 
20

17 • La figura de la 
treballadora social en 
matèria d’habitatge 

• Abordatge dels 
desnonaments

• Posicionament de les 
treballadores socials en 
l’ocupació d’habitatges

• https://www.tscat.cat/sites/d
efault/files/Dictamen%20HAB
ITATGE%20I%20TREBALL%20S
OCIAL.PDF
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19 • L’emergència 
habitacional: recursos, 
accions i alternatives 
des de les diferents 
administracions i el 
Tercer Sector

• Treball social i relació 
amb el sistema judicial

• Treball social amb 
famílies en situació 
d’emergència 
habitacional

COMISSIÓ D'HABITATGE

https://www.tscat.cat/continguts/noticies/dictamen-habitatge-i-treball-social


POLÍTIQUES PUBLIQUES
• L’habitatge no està a primera línia de l’agenda política
• Polítiques heterogènies i poc desplegament a nivell local
• Excés de burocràcia i absència de coordinació i entesa entre administracions

RECURSOS DISPONIBLES
• Manca de recursos adequats i suficients
• Difícil accés als pocs recursos disponibles
• Manca acompanyament  famílies en Parc Públic

INTERVENCIÓ TREBALL SOCIAL
• Preocupació/impotència/impacte dels professionals. Insuficient formació/especialització 

professionals
• Eclipsats per l’emergència, escassa intervenció preventiva
• Marc d’actuació poc clar i sense recursos

FAMÍLIES AFECTADES
• Afectació estat salut. Afectació infància. Desarrelament. 
• Persones sense llar i col·lectius de salut mental queden excloses
• Cronificació per les dificultats d’accés a habitatge. Increment sensellarisme i infrahabitge

COMISSIÓ D'HABITATGE

L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL: RECURSOS, ACCIONS I ALTERNATIVES. 

DIFICULTATS



COMISSIÓ D'HABITATGE

ÀMBIT POLÍTIC I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
• Aliances entre administració tercer sector. 
• Aliances amb plataformes i moviments socials
• Acords amb immobiliàries
• Sipho a Barcelona
• Oficines locals d’Habitatge amb treballadora social / Servei específic 

d’habitatge dins del centre de  serveis socials
• Dotacions pressupostàries realistes amb la dimensió de la problemàtica
• Accés universal i garantit del padró en alguns casos

INTERVENCIÓ SOCIAL
• Treball en xarxa
• Treball des de l'apoderament de les famílies. 
• Coordinació entre SSB i Ofideute amb resultats exitosos
• Protocols consensuats amb Jutjats
• Acompanyament centrat en el procés de dol
• Bona coordinació amb les OLH. TS especialitzats en habitatge
• Altres fórmules habitatge: masoveria urbana, cohabitatge, cessió d’us..
• Existència Comissió d’habitatge al TSCAT

L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL: RECURSOS, ACCIONS I ALTERNATIVES. 

EXPERIÈNCIES POSITIVES



L’EMERGÈNCIA HABITACIONAL: RECURSOS, ACCIONS I ALTERNATIVES. 
PROPOSTES DE FUTUR

COMISSIÓ D'HABITATGE

ÀMBIT POLÍTIC I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA INTERVENCIÓ SOCIAL

Dotació pressupostària adequada. Exigir ampliació 
recursos i inversió en habitatge

Treballadores socials especialitzades en habitatge 
Compliment de la Llei 4/2016

Mesures curt termini ( ↑ Habitatge emergència)
Mesures mig termini (↑ Habitatge inclusió)
Mesures llarg termini (↑ Habitatge assequible)

Intervenció grupal. Crear grups de suport 
emocional per famílies que han passat per un 
procés de desnonament

Legislació i normativa ajustada a la realitat 
socioeconòmica actual

Elaborar una guia de recursos i bones pràctiques

Coordinació entre administracions, entitats del 
tercer sector i moviments socials

Alimentar la mobilització del col·lectiu. Visibilitat 
del Treball Social

Establir circuits àgils entre els diferents agents 
(OLH-SSB-Jutjats)

Enfoc integral. Treball en xarxa, interdisciplinari, 
transversal.

Unificar polítiques habitatge a nivell local. Garantir 
el dret a l’empadronament

Desvincular el treball social de l’acte judicial del 
llançament

Limitar lloguer, incentivar 60/40, combatre màfies, 
augment parc públic, lleis protectores habitatge

Fomentar l’apoderament; mobilització ciutadana, 
observatoris locals d’habitatge, associacions veïnes



“El treball social és una professió basada en la 
pràctica i una disciplina acadèmica que promou 
el canvi i el desenvolupament social, la cohesió 

social, i l'enfortiment i l'alliberament de les 
persones. Els principis de la justícia social, els 

drets humans, la responsabilitat col·lectiva i el 
respecte a la diversitat són fonamentals per al 

treball social. Recolzada per les teories del 
treball social, les ciències socials, les humanitats i 

els coneixements indígenes, el treball social 
involucra les persones i les estructures per fer 
front a desafiaments de la vida i augmentar el 

benestar.”

MOLTES GRÀCIES


