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1. SALUTACIÓ DE LA PERMANENT
Aquest 2017 ha estat un any en què s’ha consolidat el creixement que la XAPSLL ha
anat fent en els darrers anys, tant pel que fa al volum d’activitat duta a terme com al
nombre d’entitats que s’hi han sumat. A nivell intern, s’ha mantingut el nombre de
grups de treball i comissions però han canviat els que existien per d’altres, atenent els
objectius del global de la xarxa i les inquietuds i necessitats detectades per les entitats
membre. El funcionament intern ha comportat la implicació constant i al llarg de tot
l’any a diverses reunions i trobades d’una cinquantena de persones que provenen de
diferents organitzacions, fet que enriqueix enormement la nostra xarxa.
La campanya Podries Ser Tu, iniciada a finals del 2016, juntament amb la guia d’estil
adreçada a periodistes i el manual de bones pràctiques, han estat eines
imprescindibles per a contribuir a desestigmatitzar el col·lectiu de les persones sense
llar. Són materials que, com el Recompte de persones al carrer, que ha passat a ser
anual, contribueixen a millorar la sensibilització ciutadana respecte el sensellarisme.
També podem dir que s’ha consolidat la celebració d’una jornada tècnica anual de la
XAPSLL, enguany la cinquena i amb l’assistència de 200 persones, sobre la
implementació del Housing First, posant el llistó força alt per a la propera jornada.
La intensa activitat de la XAPSLL i de llurs entitats ha permès una major presència als
mitjans de comunicació, tant en premsa escrita, com en ràdio i televisió. I també ha
comportat eixamplar la base de la XAPSLL, augmentant les entitats que participen
d’aquesta xarxa de l’Acord Ciutadà, esdevenint una de les més actives i influents.
D’enguany també cal destacar que agafant el relleu de l’anterior Permanent hi ha
hagut una intensa participació a tots els espais de l’Acord Ciutadà, en els seus diferents
òrgans executius i operatius -Comissió d’acció, Consell de Governança i Coordinadora
de Xarxes- i en altres espais de creació conjunta -l'Assemblea Anual i la Conferència
2017 de garantia de la cobertura de les necessitats essencials-, implicant-nos
activament en la creació conjunta entre l’administració, el tercer sector i la ciutadania
de l’Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials 2017-2027. A més a
més, a nivell de país, hem estat presents en el disseny de l’Estratègia Integral per a
l'abordatge del sensellarisme a Catalunya, mitjançant la participació al Plenari i als
diferents grups de treball a través de les entitats de la Xarxa, així com també al Grup
estratègic i al grup operatiu de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar de
Catalunya. A nivell de ciutat també s’ha participat en d’altres iniciatives com el
Projecte Impulsem o la Jornada d’aporofòbia organitzada pel Centre d’Acollida Assís.
La XAPSLL, però, té encara alguns reptes pendents, com incrementar la difusió de les
campanyes i informes que s’elaboren, sensibilitzar en més ocasions al llarg de l’any la
ciutadania envers aquest col·lectiu i aconseguir una major incidència en els mitjans de
comunicació.
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2. PRESENTACIÓ DE LA XAPSLL
La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar es va constituir el novembre de 2005 amb
l’objectiu d’enfortir la capacitat d’organització de la ciutat de Barcelona per tal que,
amb la màxima col·laboració i representativitat d’entitats i organitzacions, s’acompanyi
les persones sense llar en un procés de recuperació de la màxima autonomia personal,
incentivant la detecció i vinculació d’aquestes persones als recursos existents.
A desembre de 2017 la xarxa està integrada per 36 organitzacions de la ciutat més
l’Ajuntament de Barcelona, en el marc de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

3. FUNCIONAMENT DE LA XAPSLL
La 
Plenària de la XAPSLL és l’òrgan decisori, format per almenys una persona
representant de cada organització membre. Es reuneix entre 3 i 4 cops l’any i és
l’encarregada d’aprovar i fer seguiment del pla de treball.
COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL
Tal com indica el reglament, la XAPSLL s’organitza en comissions de treball de caràcter
permanent, en considerar que persegueixen objectius estructurals de la XAPSLL, i en
grups de treball puntuals, amb una durada limitada, que tenen la finalitat de treballar i
oferir resultats sobre un aspecte concret de la situació de les persones sense llar. Els
grups es poden constituir a proposta de la Comissió Permanent o d’un grup d’entitats i
han de ser aprovats en reunió Plenària.
➢ Comissió Permanent
És l’òrgan executiu, es reuneix 1 cop al mes i està format per entre 6 i 7 entitats, cada
una amb un mandat de dos anys, més una persona representant de l’Ajuntament. A
més a més de representar la XAPSLL, s’encarrega de preparar les reunions de la
4
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Plenària, vetllar pel bon funcionament de les comissions i dels grups de treball i
despatxar o madurar els temes que arribin.
➢ Comissió de Diagnosi i Recompte
S’encarrega de dur a terme els recomptes de persones sense llar al carrer i en
equipaments en el marc de la XAPSLL, així com aquelles diagnosi, informes i estudis
que siguin necessaris per a conèixer la situació de les persones sense llar a la ciutat de
Barcelona.
➢ Comissió de Comunicació
Ha de garantir una bona comunicació de la XAPSLL, tant interna com externa. Durant el
2016 aquesta comissió ha estat activa fins al mes de juny.
➢ Comissió de seguiment del Pla de lluita contra el sensellarisme
Creada el 2017, dóna continuïtat a les reunions de treball del darrer trimestre del
2016, obertes a totes les entitats de la XAPSLL, a partir de les quals es va contribuir a
l’elaboració del Pla de lluita contra el sensellarisme. La nova Comissió té per objectiu
fer seguiment de la seva implementació.
Grups de treball de la XAPSLL durant el 2017:
➢ Grup de treball de Housing First
➢ Grup sobre habitatge
➢ Grup sobre famílies i sensellarisme

4. COMPOSICIÓ DELS GRUPS DE TREBALL DURANT EL 2017
Grup de treball
Comissió Permanent

Entitat que en forma part
ABD
Grup ATRA
Progess
Sant Joan de Déu
Sant Pere Claver
Suara Cooperativa
Ajuntament de Barcelona

Nom persona
Aldana Menéndez
Ricard Barrull
Carles Cabré
Laura Guijarro
Joaquim Corral
Maite Mauricio
Pilar Navarro

Comissió de Diagnosi i
recompte

Arrels
Asispa
Caliu
Càritas
Centre d’Acollida Assís
Prohabitatge
SIS i Ajuntament de Barcelona

Bea Fernàndez
Arturo Givisca
Fabricio Cusi
Fina Contreras
Jesús Ruiz
Sílvia Laporta
Francesc Lobera, Anna
Monturiol, Albert Sales i Marina
Mañas
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Comissió de
Comunicació

Grup Atra
Sant Pere Claver
Sant Joan de Déu
Ajuntament de Barcelona

Clàudia Berrocal
Júlia Ribó
Lluís Guilera
Homera Rosetti

Grup Housing First

Càritas
Centre d’Acollida Assís
Rais
Fundació Mambré

Ferran Moreno
Roser Arcas
Ariadna Rodríguez
Maira Costa i Txell
Collelldemont
Jose Tello
Laura Guijarro
Joaquim Corral
Anna Garcia
Dani Montaner i Lourdes
Herrouz

Fundació Salut i Comunitat
Sant Joan de Déu
Sant Pere Claver
Suara Cooperativa
Ajuntament de Barcelona

Grup de Famílies

Adama
Grup Atra
Llar Sta Isabel i Residència Mare
Teresa
Progess
Prohabitatge
Quart món
SISFA-Rom
SIS

Carlos Lujano
Lídia Blanc
Lourdes Bes

Grup d’Habitatge

ABD
Càritas
Fund. Acollida i Esperança
Progess
Sant Joan de Déu
Sant Pere Claver
Centre d’Acollida Assís
Fundació Mambré
Yaya Luisa
Prohabitatge

Aldana Menéndez
Ferran Moreno
Josep Maria Lluch
Carles Cabré
Laura Guijarro
Joaquim Corral
Jessica Pizarro
Maira Costa
Marisa Toral
Sílvia Laporta

Grup de seguiment del
Pla lluita contra el
sensellarisme

Centre d’Acollida Assís
Comunitat St. Egidi
Creu Roja
Grup Atra
Fundació Salut i Comunitat
Progess
Sant Joan de Déu
Suara Cooperativa

Roger Fe
Glòria Abad
Anna Garcia
Lídia Blanch
Andrea Valls
Pilar Luna
Laura Guijarro
Elisabeth Luque i Virgínia
Pitarch
Rebeca Collantes i Albert Sales

Ajuntament de Barcelona

Pilar Luna
Sílvia Laporta
Alejandra Rayas
Ana Anta i Ester Martínez
Anna Tuà i Andra Ghrghina
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5. OBJECTIUS DE LA XAPSLL AL 2017
Objectiusgenerals
● Compartir coneixement, experiències i informació, tot estimulant la reflexió,
l’anàlisi i el diàleg.
● Actuar de manera conjunta i coordinada a través de projectes concrets.
● Donar impuls a la innovació tant en l’anàlisi com en la intervenció.
● Sensibilitzar el teixit social i la ciutadania sobre el sensellarisme i les seves
causes.
Objectius específics transversals
1.
2.
3.
4.
5.

Sensibilització i denúncia.
Anàlisi continu de la realitat.
Millora dels recursos i serveis.
Ajudar a definir el model Barcelona d’atenció a Persones sense llar.
Compartir la informació dels serveis, recursos així com de les necessitats de les
persones ateses i de les respostes que es donen des de les entitats.
6. Contribuir a la formació de les persones que treballen en l’atenció a les
persones sense llar.
Pel que fa als objectius generals de la xarxa, es pot considerar que s’han acomplert,
sobretot perquè la XAPSLL ha actuat com a marc en el qual compartir coneixement,
experiències i informació i des d’on llançar noves iniciatives, que en alguns casos s’han
canalitzat a través de la creació de nous grups de treball.

Objectius específics dels grups de treball i comissions de la XAPSLL i grau
d’acompliment assolit:
En procés

Assolit

No aconseguit

Comissió Permanent
DESCRIPCIÓ OPERATIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2017

Seguiment dels acords presos, dels
projectes i grups de la Xarxa.

Realitzar el seguiment de tots els grups i projectes existents
de la Xarxa.
Impulsar els projectes del 2017:
- Recompte
- Jornada Housing First
- Conclusions de la jornada de Perspectiva de gènere.
- Seguiment del Pla de lluita contra el sensellarisme.
Vetllar per llur implantació i crear una comissió de

Preparació de les reunions de Xarxa.
Preparar els actes de les campanyes
a les quals s’ha adherit la Xarxa.
Recollir la informació que les
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diferents entitats volen adreçar a
tota la Xarxa per enviar-la de manera
unificada i periòdica.

seguiment.
- Creació d’un Catàleg de recursos i serveis.
- Manteniment de la campanya de comunicació
“Podries ser tu”.
Sistematitzar el funcionament de la comunicació
conjuntament amb la Comissió de Comunicació.
Elaborar els ordres del dia i convocatòries de les reunions
de Xarxa.
Respondre les demandes que arriben.
Fer el seguiment de les tasques que impliquen les
campanyes a les quals la Xarxa s’adhereix.
Participar a les reunions de l’Acord Ciutadà.
Elaborar el discurs comú de la XAPSLL per als mitjans de
comunicació i la ciutadania.
Implicar-se en l’elaboració de l’estratègia catalana
d’abordatge del sensellarisme.
Implicar-se al grup tècnic d’ajuntaments i entitats sobre
sensellarisme.

Respondre a demandes que arriben
a la Xarxa i que no poden esperar a
les reunions ordinàries.
Establir el vincle entre les activitats i
reunions de l’Acord Ciutadà i les
entitats de la Xarxa, a través de la
figura del /la portaveu.
Vetllar pel compliment del
reglament.
Atendre les entitats que sol·liciten
incorporar-se a la Xarxa.

Grup Housing First
DESCRIPCIÓ OPERATIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2017

Promoure l’anàlisi i la reflexió
entorn del model Housing First a
través de la documentació existents
i de les experiències de l’àmbit
internacional.

Organitzar una jornada tècnica interna de la XAPSLL per tal
de difondre el coneixement sobre el model Housing First.
Aproximar-se a diferents aspectes del model Housing First:
l'entrevista motivacional, la participació dels usuaris i la
figura del Peer.
Aprofundir en la metodologia Housing First i analitzar les
similituds i diferències entre les diferents aplicacions
d’aquesta metodologia a la ciutat de Barcelona.

Difondre el coneixement del model
Housing First entre les entitats de la
XAPSLL.

Comissió Diagnosi i Recompte
DESCRIPCIÓ OPERATIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2017

Recollida i anàlisi de dades dels
equipaments residencials de la
xarxa.

Elaborar un catàleg dels serveis d’allotjament i d’altres
existents a la ciutat de Barcelona, amb la voluntat de
creuar aquesta informació amb les dades de localització de
persones sense llar aportades pel Recompte.
Organitzar el recompte 2017 de persones dormint al carrer
i a equipaments residencials de Barcelona, implicant-hi les
entitats de la XAPSLL perquè s’hi impliquin i aportin els
recursos i eines disponibles.
Consensuar lectures conjuntes dels resultats del recompte i
la seva difusió, coordinant-nos amb la comissió de
Comunicació / Portaveus.
Recollir les propostes de la Plenària i de la Permanent per

Diagnosi i anàlisi quantitativa i
qualitativa de l’evolució de les
persones sense llar a la ciutat de
Barcelona.
Anàlisi de possibles indicadors i
factors de comprensió de la
situació de les persones sense llar
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a la ciutat de Barcelona.

tal de fer recerca sobre situacions o perfils específics,
també tenint en compte el Pla de Lluita contra el
sensellarisme.

Comissió de Seguiment del Pla de Lluita contra el sensellarisme
DESCRIPCIÓ OPERATIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2017

Fer seguiment de l’elaboració del
Pla de treball sobre sensellarisme
de Barcelona

Definir la metodologia de seguiment del Pla de lluita contra
el sensellarisme.
Establir espais de participació de les entitats.
Fer consideracions i propostes sobre el Pla per traslladar-les
al conjunt de la XAPSLL.

Grup d’Habitatge
DESCRIPCIÓ OPERATIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2017

Analitzar la situació actual de
l’accés a l’habitatge per part de
les persones sense llar i les
entitats que les atenen.

Començar a identificar les problemàtiques amb què les
entitats es troben a l’hora d’intentar facilitar l’accés a
l’habitatge de les persones que atenen.
Definir una metodologia per tal de revisar les línies d’accés a
l’habitatge actual, del registre d’habitatge públic, les vies
d’emergències, els ajuts de lloguer, els ajuts a les fiances, i
per què no hi poden accedir les persones sense llar
Proposar alternatives en l’accés a l’habitatge.
Facilitar l’accés a persones sense llar a l’habitatge públic:
establir criteris i barems.

Pensar en propostes de millora i
fer incidència política en xarxa.

Comissió de Comunicació
DESCRIPCIÓ OPERATIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS 2017

Pensar i proposar eines de difusió
de les activitats de la XAPSLL.

Fomentar la difusió i visibilitat del web
www.sensellarisme.catdes de les entitats
Fer com a mínim una actualització mensual a la web.
Difondre la Guia i Recomanacions i fer-ne les traduccions al
castellà i a l’anglès.
Fixar el funcionament i circuits de la Comissió amb la
Secretaria Tècnica.
Donar recomanacions als nous portaveus per guanyar
visibilitat de cara als mitjans de comunicació.
Revisar la redacció de la visió i la definició dels valors de la
XAPSLL.
Començar a identificar experts efectius per àrees d’actuació
de la Xarxa.

Buscar recursos per a la millora
de la comunicació sobre el
sensellarisme a la ciutat de
Barcelona.
Definir els públics destinataris de
la comunicació de la XAPSLL.
Fer pedagogia del terme
“sensellerisme”.

9

Memòria anual de la XAPSLL 2017

6. ACTIVITATS DE LA XAPSLL AL 2017
Pel que fa a l’activitat duta a terme al llarg de l’any disposem d’indicadors quantitatius
que l’Acord Ciutadà per a una Barcelona inclusiva utilitza per avaluar l’activitat de les
xarxes.
Taula 1. Indicadors d’Activitats dutes a terme

Grups / Comissions

Comissió Permanent
Comissió de Diagnosi i
Recompte
Comissió Comunicació
Comissió del Pla de
Lluita
contra
el
sensellarisme
Grup Housing First
Grup d’Habitatge
Grup de Famílies
Grup de Dones
Plenària XAPSLL
Total

g
e
n
e
r

f
e
b
r
e
r

m
a
r
ç

a
b
r
i
l

m
a
i
g

j
u
n
y

j
u
l
i
o
l

a
g
o
s
t

s
e
t
e
m
b
r
e

o
c
t
u
b
r
e

n
o
v
e
m
b
r
e

d
e
s
e
m
b
r
e

T
o
t
a
l

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

11

1

1

1

2

4

1

0

0

1

3

2

1

17

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

1

1

1

1

0

1

0

1

1

7

1

1

1

1

2
1

1
2

1
1

0
0

0
1
4

2
0
6

0
0
4

0
1
4

0
0
7

0
1
7

0
0
4

0
0
0

0
0
1
0
0
4

1
1
1
0
1
8

1
1
0
0
0
5

1
1
1
0
0
6

11
7
3
2
4
66

L’increment d’activitat que es va donar al 2016, sobretot pel fet d’assumir el Recompte
anual i pel volum d’activitat i reunions al darrer trimestre, i que va suposar augmentar
en un 38% el volum total d’activitat del 2015 al 2016, s’ha mantingut i per tant sembla
que es consolida durant el 2017. Si al 2016 va pujar de 50 activitats registrades al 2015
a 69, durant el 2017 la xifra ha estat de 66.
Al 2017 ja no han estat actius els grups de treball d’higiene ni el de violència de gènere,
i el de dones i sensellarisme va dur a terme dues reunions per tancar les conclusions de
la IV Jornada, celebrada a finals del 2016, i va considerar també la seva tasca acabada.
Alhora, durant el 2017 el que va començar com un espai de treball compartit entre
entitats per tal de contribuir a l’elaboració del Pla de Lluita contra el sensellarisme,
s’ha convertit en una nova comissió, que fa el seguiment de llur implementació. També
han nascut dos altres grups de treball, un per analitzar en profunditat quines són les
dificultats d’accés a l’habitatge per part tant de les persones ateses com de les entitats,
i un altre que té per objectiu estudiar la dimensió de les famílies en situació de
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sensellarisme (no surt la seva avaluació perquè tot just va néixer al setembre).
Durant aquest any també s’ha dut a terme la V Jornada tècnica de la XAPSLL, enguany
sobre la modalitat d’atenció a persones ateses basades en el Housing First, organitzada
pel grup de treball de Housing First i en la qual hi han participat prop de 200 persones.
De nou, el Recompte, que ha passat a ser anual, ha estat rellevant a l’hora tant de
promoure la sensibilització de la ciutadania envers la realitat de les persones que
dormen al carrer, la xifra de les quals no ha parat de créixer des que es recullen dades,
com en donar a conèixer la XAPSLL. El nombre de persones voluntàries implicades la
nit del Recompte ha estat similar, al voltant de les 950 persones, i els impactes a
premsa també similars, gràcies a les dues rodes de premsa que s’han dut a terme i al
fet de facilitar que els mitjans de comunicació acompanyin els equips de voluntaris
durant el Recompte. La novetat ha estat la implicació, ja sigui en forma de difusió o bé
de suport logístic, de nous actors i col·lectius que fins al moment no n’havien format
part, com són centres cívics, biblioteques o universitats.
A la tardor del 2017 també s’ha elaborat i s’ha fet públic en un acte al Palau Macaya
l’informe bianual de Diagnosi sobre la situació del sensellarisme a la ciutat de
Barcelona, que recull i analitza les dades dels darrers recomptes i del SIS. L’informe es
fa ressò i aprofundeix en l’anàlisi del creixement i de l’aplicació de noves metodologies
dels recursos per atendre el col·lectiu, la infrarrepresentació estadística de les dones
en situació de sense llar, les dificultats en l’accés a l’habitatge a nivell privat i social de
les persones sense llar i de les entitats a causa de la bombolla dels lloguers, i l’impacte
sobre el sensellarisme dels fluxos migratoris.
Durant el darrer trimestre també ha destacat la celebració de la Flashmob, una
iniciativa anual de Càritas amb la qual el conjunt de la XAPSLL s’hi implica. Es tracta
d’un acte per visibilitzar el col·lectiu sense llar i manifestar la vulneració dels Drets
d’aquestes persones. Enguany s’ha estrenat nova localització (Plaça dels Àngels), i s’ha
comptat amb la presència de prop de 150 persones.
Al llarg de l’any els portaveus de la XAPSLL, membres de la Permanent, han
representat la xarxa a múltiples reunions i trobades en el marc de l’Acord Ciutadà, així
com davant dels mitjans de comunicació, fet que ha comportat un major nombre
d’impactes comunicatius. La XAPSLL també ha participat en espais com el de
l’Estratègia Catalana d’Abordatge del sensellarisme o en el Grup Tècnic de municipis
que volen compartir informació sobre aquest fenomen.
Pel que fa a la participació interna, cal destacar que la XAPSLL ha crescut en nombre
d’entitats, ja que s’hi han incorporat quatre de noves. Tot i així, també cal destacar que
hi ha un seguit d’organitzacions membre de la XAPSLL que per diferents motius no
estan (encara) participant a cap grup de treball o comissió i n’hi ha quatre que ni tan
sols han assistit a les reunions Plenàries.
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7. REPTES DEL 2018
L’any 2017 ha estat un any d’intens treball de la XAPSLL on també s’ha posat de
manifest que cal millorar els aspectes comunicatius de la xarxa. És indispensable
assumir aquest repte durant el 2018 amb l’objectiu de millorar en el funcionament
intern de la XAPSLL, en la difusió de la seva activitat i en la sensibilització sobre el
fenomen del sensellarisme i sobre com fer-hi front.
Pel que fa a la comunicació interna de la XAPSLL, cal revisar i sotmetre a votació una
proposta de reforma del reglament de Règim Intern. A més a més, cal assegurar que,
en la mesura del possible, hi hagi una persona de la comissió Permanent a cada una de
les Comissions i Grups de Treball de la xarxa, per així establir un funcionament més
global i connectat. També caldria seguir informant sobre l’Acord Ciutadà a les entitats
membres però sobretot incrementar el fluxe d’informació de l’activitat de la XAPSLL
cap a l’Acord Ciutadà i les altres xarxes.
Un altre repte indispensable és reprendre la comissió de comunicació, per així entomar
els objectius no assolits durant el 2017 i donar resposta a les necessitats comunicatives
com a plataforma que agrupa la majoria de les organitzacions que atenen el col·lectiu
en situació de sensellar a la ciutat de Barcelona. No es tracta només de donar resposta
a les demandes dels diferents agents (mitjans de comunicació, col·lectius,
administracions, etc), sinó també de fer un pas més i mostrar públicament els
posicionaments de la XAPSLL, per exemple davant de les situacions que afecten el
col·lectiu (com situacions aporofòbia o establiment de mesures i polítiques públiques
específiques), i també fer molta més difusió de l’activitat de la XAPSLL.
Pel que fa a la sensibilització, caldria reprendre la difusió de la campanya “Podries ser
tu”. També cal donar continuïtat al recompte anual de les persones que dormen al
carrer i que estan allotjades en equipaments per persones sense llar. I també,
incrementar la visibilitat dels actes de les entitats i de la xarxa que s’apleguen al
voltant del Dia Internacional del Sensellarisme.
Per tal de fer incidència en la situació actual de dificultat d’accés a l’habitatge a la
ciutat de Barcelona i l’expulsió dels barcelonins/es dels seus barris (a causa
principalment de la gentrificació, de l’augment constant dels preus dels lloguers i de la
precarietat laboral), la XAPSLL té el repte tant de denunciar aquesta situació com de
visualitzar quines d’aquestes dificultats podrien ser superades, així com proposar
alternatives en l’accés a l’habitatge, com és l’accés de persones sense llar a l’habitatge
públic.
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8. ENTITATS DE LA XAPSLL
1. ABD
2. Accem
3. Ajuntament de Barcelona
4. Amics del moviment Quart Món Catalunya
5. Arrels Fundació
6. Asociación de Alternativas, Motivación y Acompañamiento - Adama
7. Associació Dit i Fet
8. Associació per la Recerca i l’Acció Social Vincle
9. Associació per a la reeducació i la reinserció social Lligam
10. Associació Prohabitatge
11. Associació Rauxa
12. Associació Social Yaya Luisa
13. Caliu – Espai d’acolliment
14. Càritas Diocesana de Barcelona
15. Centre Acollida Assís
16. Centre Obert Heura
17. Companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
18. Comunitat de Sant’Egidio
19. Congregació Serves de la Passió - Llar Santa Isabel i Residència Mare Teresa
20. Creu Roja a Barcelona
21. Fundació Engrunes
22. Fundació Iniciatives solidàries
23. Fundació IRES
24. Fundació Mambré
25. Fundació Maria Raventós
26. Fundació Quatre Vents
27. Fundació Salut i Comunitat
28. Grup ATRA
29. Parròquia Sant Miquel del Port- “Projecte Sostre”
30. Progess
31. Sant Joan de Déu, Serveis Socials
32. Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials
33. Suara Cooperativa

ENTITATS INCORPORADES A LA XAPSLL DURANT EL 2017:
34. Lola No estàs sola
35. Asociación de Servicio Integral Sectorial para Ancianos (ASISPA)
36. Fundació Acollida i Esperança
37. Fundación Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS)
13

