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PRÒLEG 
 
 
 
Des del Neolític, quan es van diferenciar els agricultors i els ramaders, dels 
artesans i dels comerciants, s’ha establert també una divisió social, segons el grau 
de riquesa. Tot i que tenen poc a veure les necessitats d’aleshores amb les 
actuals, la societat estava i està dividida segons el nivell de riquesa, ja que aquest 
és un dels factors destacats per a tenir una vida satisfactòria o com a mínim digna: 
de les economies individuals, actualment, en depèn l’accés a la salut, a la 
formació, ... . 
 
Sempre he vist el món com un calaix dividit en dos compartiments separats per un 
mur. Les circumstàncies del nostre naixement, ja siguin  divines o senzillament 
atzaroses, fan que anem a parar a un costat o un altre. Nosaltres estem a la 
banda, dels que mengem, tenim família, calefacció, accés als estudis, a la salut, .... 
Però també hagués pogut passar, que haguéssim caigut al costat dels qui no tenen 
totes aquestes circumstàncies. 
 
A més a més, també penso que el mur és més difícil de creuar quan es va de no 
tenir res a tenir-ho tot, o gairebé, que no pas quan és té tot, passar al costat dels 
que tot els falta. No puc deixar de corprendre’m quan veig persones desnonades, 
que han passat de tenir una vida amb un grau de desenvolupament humà a entrar 
a l’anomenat quart món, i quan gent que potser podria millorar la seva qualitat de 
vida, i canviar-se de cantó, no ho fa, perquè l’entorn socioeconòmic els ho 
impedeix. 
 
Com que el mur que separa els dos costats el veig més dèbil en una de les 
bandes, és que m’interessa el tema de la pobresa, ja no tant, al tercer món, sinó 
les bosses de pobresa dels països del nord, en concret de Lleida, la meva ciutat. 
 
Penso que, de vegades, no som capaços de valorar prou el costat on ens ha tocat 
viure, d’aquí que estudiar-lo, pugui ser una manera, per aprendre a gaudir més 
intensament de la nostra situació, i conscienciar-nos que cal que ens impliquem 
tots a fer el possible per a què tothom pugui passar al nostre costat.  
 
En paraules d’Stuart Mill: “només és pot arribar a ser plenament feliç quan es viu 
voltat de gent que també n’és”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La pobresa no existeix per ser entesa,  
sinó per ser resolta 
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CAPÍTOL 1. PRESENTACIÓ 
 

1.1.  Introducció 
 
Molts cops passejant per la nostra ciutat hem observat algun caixer automàtic on hi 
havia cartrons i bosses de roba en un racó, mig amagades de la vista dels 
ciutadans que utilitzen aquest servei. D’altres, hem mirat persones que demanen 
almoina a la sortida d’un supermercat, i és que molts cops, mirem però no veiem o 
no volem veure, quina història o quins pensaments hi ha darrere d’aquestes 
persones que ens demanen suport amb ulls tristos i mirada perduda. 

Conèixer quina és la realitat d’aquestes persones a la nostra ciutat, qui els ajuda i 
com els ajuden, quines són les seves experiències i expectatives, han estat les 
principals motivacions que m’han dut a la realització d’ aquest treball de recerca, i 
titular-lo Camins. Les persones sense llar a la ciutat de Lleida, perquè volia 
esbrinar quins han estat els camins curts i que fan baixada que els han dut a 
arribar a aquesta situació de pobresa, però sobretot quins són els camins a 
vegades molt llargs i costa amunt que els han de permetre iniciar el seu procés 
d’inclusió social.  

De la preocupació i la necessitat de conèixer ha sorgit aquest treball de recerca, 
una oportunitat per poder arribar a entendre la situació i sobretot saber qui i com 
s’ajuda aquestes persones. 

El treball de recerca que a continuació presento està dividit en dos grans apartats, 
el primer és el marc teòric i l’iniciaré definint els conceptes de pobresa, d’exclusió i 
d’inclusió social com a processos multidimensionals i descrivint les diferents 
dimensions, que són l’economia, la salut, l’habitatge, la situació personal i familiar i 
per últim, l’accés al mercat de treball. En aquest punt, presento la pobresa com un 
concepte que va més enllà de les dificultats econòmiques, engloba, la manca de 
relacions familiars i d’amistat, la presència de malalties o la manca de treball, 
també provoquen situacions d’exclusió. 

Posteriorment, en aquest mateix apartat, tractarem la definició de les persones 
sense llar i quina és la situació d’aquest col·lectiu en la nostra ciutat. Serà el 
moment de fer un repàs a les definicions més utilitzades així com als estudis que 
s’han dut a terme en els darrers anys a la nostra ciutat. 

Finalitzarem el primer apartat amb la descripció dels serveis d’atenció a les 
persones sense llar de la ciutat, tant des de l’àmbit de l’administració municipal 
com de les entitats i organitzacions del tercer sector. 

En el segon apartat, hem desenvolupat el treball empíric de la recerca, amb la 
finalitat d’apropar-nos una mica més a aquesta realitat, i poder verificar els 
objectius que ens hem plantejat. En aquest sentit, hem entrevistat professionals de 
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l’administració i d’entitats del tercer sector, que veuen en el seu dia a dia aquestes 
situacions, també hem entrevistat voluntaris, com informants clau, que participen 
en moments concrets del procés d’inserció. Aquestes perspectives m’han permès 
conèixer quina és la seva visió real de la situació. 

Per poder fer-me una idea més realista de tota la situació, vaig entrevistar 
persones sense llar que estan en un procés d’inclusió social, mitjançant els plans 
de treball que elaboren amb els equips d’educadors i de treballadors socials. 

La tècnica emprada per a la recollida d’aquesta informació ha estat la de 
l’entrevista semiestructurada, tècnica que ha permès que les persones, mitjançant 
unes preguntes obertes, ens poguessin expressar les seves idees, opinions i 
preocupacions en relació a la realitat de les persones sense llar. 

En la recollida d’informació, no podíem oblidar que a l’hora d’analitzar les 
repercussions o la influència de les accions que es duen a terme és molt important 
preguntar a la ciutadania en general, per intentar apropar-nos a la percepció que 
tenen de les persones sense llar. És en aquest sentit que vam elaborar un 
qüestionari tancat, al qual van respondre més de 200 persones. 

Finalitzarem aquest treball amb les conclusions i les reflexions finals, un espai on 
explicarem quins són els resultats del meu treball, però on, sobretot, voldrem incidir 
en la idea que quan es parla de persones en situació de sense llar, s’està parlant 
de persones, que tenen una història, unes preocupacions, però que sobretot són 
persones, ciutadans amb plens drets, i que, sobretot, necessiten una nova 
oportunitat. 

Quan fem referencia en el text a diferents col•lectius, en què hi ha homes i dones, 
optem per usar només la forma masculina, i el context i la realitat social ja fan 
evidents que ens referim a persones sense fer cap distinció́ per raó de sexe ni de 
cap altre tipus. 

 

 

1.2. Objectius i Metodologia de Treball 
 
Els objectius proposats en aquest treball de recerca són els següents: 

• Analitzar els conceptes de pobresa i d’inclusió social. Quines són les seves 
principals dimensions i com aquests conceptes han anat variant al llarg del 
temps. 

• Saber què s’entén per persones sense llar i/o sense sostre, fer una 
aproximació a la definició dels conceptes i una descripció dels principals 
recursos d’atenció social vers aquestes persones. 

• Conèixer quina és la situació actual de les persones sense llar que viuen a la 
ciutat de Lleida segons l’opinió dels professionals, dels voluntaris i dels seus 
protagonistes.  

• Percebre quina és l’opinió de la població en general sobre les persones en 
situació de sense llar. 
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Per poder assolir aquests objectius, hem emprat tres tècniques de recerca 
diferenciades: 

• La tècnica de l’estudi bibliogràfic, que ha estat emprada per assolir els 
objectius 1 i 2, ens ha permès desenvolupar el marc teòric d’aquest estudi. 

• Una tècnica qualitativa, amb la finalitat d’assolir l’objectiu 3 mitjançant una 
entrevista semi dirigida. 

• I per últim, la tècnica quantitativa, per la qual hem confeccionat una 
enquesta mitjançant la plataforma telemàtica Google Drive. 

 

1.3. Quadre Sinòptic 
 
En el Capítol 1, presentem el treball de recerca. Desprès d’una breu introducció 
hem descrit els principals objectius que ens hem plantejat per al desenvolupament 
del treball i la metodologia emprada en el mateix. 
 
Del Capítol 2, el concepte de pobresa i els itineraris d’exclusió en  son l’eix. Hem 
analitzat el concepte com un procés dinàmic i multifactorial, des d’una perspectiva 
teòrica i per això hem emprat documents i estudis desenvolupats per professionals 
i experts en la matèria. 
 
En el Capítol 3, analitzem les diferents dimensions que ens poden provocar estar 
en situació d’exclusió social: la econòmica, de la salut, de l’habitatge, les situacions 
personals i familiars i l’accés al mercat laboral. 
 
En el Capítol 4, definirem el que entenen per col·lectius vulnerables, que entenem 
per persones sense Llar, quin es el seu perfil i quina es la situació d’aquest 
col·lectius a la ciutat de Lleida. 
 
En el Capítol 5, descriurem els recursos d’atenció social, per part de les 
administracions públiques i les entitats del tercer sector, que en l’actualitat faciliten 
els seus serveis a les persones sense llar a la nostra ciutat. Presentarem tant els 
recursos residencials com altres recursos d’atenció social. 
 
El Capítol 6, el dedicarem al treball empíric del nostre estudi, presentarem els 
resultats obtinguts en les entrevistes a professionals, voluntaris i a les persones 
sense sostre així com els resultats del qüestionari realitzat a la ciutadania en 
general. A partir d’aquestes dades i respostes hem pogut extreure les conclusions 
de la recerca.  
 
En el Capítol 7, després d’analitzar les dades extretes, presentarem les 
conclusions a què hem arribat després d’aquests mesos d’estudi i de recerca i 
plantejarem possibles accions de futur. 
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CAPÍTOL 2. EL CONCEPTE DE POBRESA 

 
En aquest capítol es definirà el concepte general de pobresa. Emprant 
documentació i estudis existents desenvolupats per experts, i així poder assolir un 
coneixement profund sobre el tema de recerca. 

2.1. La Pobresa 
 
El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), en el seu 
informe anual de 1997, va definir la pobresa com la denegació d’opcions i 
oportunitats per viure una existència tolerable. Destacava que aquest era un factor 
amb diferents dimensions entre les que anomenaven com a més importants: la 
salut, l’analfabetisme i falta de formació, la manca de mitjans materials, aspectes 
que tots ells podien arribar a comportar situacions de vulnerabilitat i d’exclusió 
social. 
 
La Fundació de Lluis Vives (2009) va proposar una nova definició de pobresa 
segons la qual esmentava que aquesta és la manca de recursos per satisfer les 
necessitats considerades bàsiques i que impliquen de manera directa en la qualitat 
de vida de les persones. Per tant, feia referència al fet que, en situacions de 
pobresa, més enllà de les connotacions econòmiques, s’han de tenir en compte les 
conseqüències individuals, socials i culturals que afecten directament la vida de les 
persones. 
 
És en aquest sentit, que podem afirmar que la pobresa fa referència a la mancança 
de recursos per satisfer les necessitats que són considerades com a bàsiques i 
que influeixen en la vida i el benestar de les persones. La pobresa s’ha d’entendre 
com un procés i com a tal pot ser temporal en la vida de les persones – degut a 
una situació d’atur temporal, una problemàtica de salut, ... - o crònic, i per tant 
perdura en el temps. Encara que, un cop s’inicia aquest procés, és molt difícil 
poder retornar a una situació d’inclusió social. 
 
Les situacions de pobresa són, sens dubte, un fenomen multidimensional, que 
inclou dimensions econòmiques i a la vegada, l’absència de la cobertura de les 
necessitats bàsiques com les dificultats de les persones a accedir a espais de 
benestar social i psicològic, situant-se en franges de desigualtat, marginalitat i 
exclusió. En definitiva, a no poder accedir als drets humans fonamentals. 
 
L’aspecte de la multidimensionalitat de la pobresa, com indiquen Enciso et alt. 
(2011), es planteja en una complicada xarxa d’interaccions entre les diferents 
dimensions que caracteritzen tots els processos de manera que les carències en 
una de les dimensions poden desembocar en deficiències en una altra i a la 
inversa.  A més, a aquestes dimensions que hem anat descrivint, hi hem d’afegir 
diferents elements que les distingeixen en les diferents situacions i problemàtiques, 
aquests elements, segons Ayala i Cantó (2009), són la incidència, la intensitat, la 
desigualtat i la temporalitat de la mateixa. 
 

 



6  Camins. Les Persones Sense Llar a la Ciutat de Lleida 

Per identificar la pobresa i les seves causes, podem distingir dues corrents o 
percepcions genèriques. En primer lloc, aquella que parteix de considerar la 
pobresa com un fenomen arrelat en la condició humana i en el funcionament de les 
societats.  
 
La pobresa, segons aquest corrent, és percebuda com una situació natural o 
problemàtica heretada a la que és quasi bé impossible trobar solucions per fer-la 
remetre. I en segon lloc, el posicionament que la pobresa no deixa de ser un 
fenomen marcat per les circumstàncies pròpies de cada moment històric i, que 
donades les característiques econòmiques i socials globals, no ens plantegem 
l’eradicació de la mateixa com a un objectiu prioritari. 
 
En els darrers anys, l’impacte de la crisi econòmica i estructural en la nostra 
societat, ha fet que es torni a utilitzar el concepte de pobresa. Un concepte que 
en l’àmbit de la intervenció, mai havia desaparegut però que els darrers anys, 
estava en desús. L’impacte econòmic i social, ha afectat de manera més directa 
als col•lectius en risc social i aquest, s’accentua de manera progressiva i situa a  
aquests en espais físics i psicològics més propers a la vulnerabilitat i a la 
marginalitat; és el que en l’actualitat s’anomena quart món. Aquest cada vegada 
està més a prop nostre, i en moltes ocasions, ens hi girem d’esquena. 
 
Atenent a les definicions que hem anat presentat del concepte pobresa, podem 
diferenciar entre pobresa absoluta i pobresa relativa. 
 
Entenem que una persona està en situació de pobresa absoluta quan té 
impossibilitat d’accedir a determinats conjunts de béns que s’entenen com a 
prioritaris i que s’han establert com a tals a partir d’uns criteris objectius i 
immutables, és a dir, quan els mínims per tenir una vida digna no poden ser 
assolits (alimentació, educació, salut i habitatge). Atenent a aquesta perspectiva, el 
càlcul de la pobresa es basa en la consideració d’un nucli de necessitats que 
aniran canviant amb el temps i segons el context sociocultural. 
 
Aquesta definició, que és estrictament derivada de recursos monetaris, posa 
l’èmfasi  en la divisió de la societat entre les persones que són pobres i les que no 
ho són (Belzunegui i Brunet, 2012). En l’actualitat, el Banc Mundial situa el llindar 
de la pobresa absoluta per als països pobres en un dòlar per persona al dia. 
 
La pobresa relativa és un terme que es comença a utilitzar en la dècada dels 80, 
s’utilitza per plantejar l’existència de desigualtats i es calcula en comparació d’un 
nivell de vida considerat estàndard per a la població de referència. 
 
La Unió Europea situa el llindar de la pobresa relativa en el 60% de la mitjana dels 
ingressos per cada persona que resideix en una llar. Segons Belzunegui i Brunet 
(2012), les persones avaluen el seu benestar material en funció de les seves 
percepcions i expectatives vers els recursos que haurien de posseir en el seu 
context social. 
 

2.2. De l’Exclusió a la Inclusió Social 
 
El concepte d’exclusió social té els seus orígens a l’any 1970 a França. El terme es 
va associar en un primer moment a les situacions d’atur i a la manca de vincles 
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socials de les persones que la pateixen. El terme exclusió, si l’analitzem 
etimològicament, significa aquelles situacions de noadmissió, de privació en la 
participació o d’ incompatibilitat. 
 
L’exclusió, segons Allepuz i Rosell (2014), fa referència a situacions de 
vulnerabilitat i de dificultat en els diferents àmbits o espais bàsics de les persones, 
és un procés dinàmic i multidimensional que es produeix com el resultat de 
l’acumulació i combinació de diferents factors de desavantatge que afecten al 
desenvolupament personal, social, cultural i polític en el seu context social. 
 
Degut a aquest dinamisme i aquesta multidimensionalitat, alguns autors, 
prefereixen parlar d’exclusions en plural ja que cada comunitat presenta els seus 
propis processos d’exclusió i inclusió social. 
 
L’exclusió social d’una persona, ve determinada per un seguit de successos que 
desemboquen la situació de la pobresa i de la que és molt difícil de poder iniciar un 
procés de millora i, quan aquest es pot (re)iniciar, no es comença de zero sinó tot 
el contrari. Hi ha unes històries, uns costums, unes idees, ... que cal tenir molt 
presents. 
 
És per això, que el procés d’inclusió social ha d’estar adaptat a cada persona, a les 
seves experiències i expectatives, ha de ser un procés obert i dinàmic on aquesta 
hi participi de forma activa. 
 
Un procés d’inclusió social ha de tenir en compte, els factors personals i els àmbits 
de reconeixement de la seva ciutadania i, per tant, dels seus drets i 
responsabilitats. 
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CAPÍTOL 3. LES DIMENSIONS DE LA POBRESA 

 
En aquest capítol s’expliquen les diferents dimensions en les quals es pot arribar a 
l’exclusió social, com també cada una de les adversitats que les comporten. 

3.1. Les Cinc Dimensions 
 
La pobresa, és un concepte multidimensional. Aquestes dimensions que són fruit 
dels canvis en els processos personals i del moment social en què vivim, poden 
definir la pobresa en base a cinc dimensions que, per la seva transcendència 
actual, influeixen en les actuacions i en la vida de les persones: 
 

 
Esquema 1. Les cinc dimensions. 

3.1.1. Dimensió Econòmica 
 
La dimensió econòmica, està intrínsecament relacionada amb el concepte de 
pobresa. La manca o precarietat en els recursos econòmics comporta no poder 
cobrir les necessitats bàsiques i deixa a les persones i a les seves famílies minvats 
dels seus drets bàsics i de la mínima llibertat personal per organitzar la seva 
trajectòria vital de manera autònoma. 
 
En el context de crisi actual, la manca d’ingressos econòmics es converteix en un 
factor fonamental per explicar els processos d’exclusió que comporta la pobresa. 
Tot reconeixent que en un context de creixement econòmic la pobresa no és fruit 
directe de la manca d’ingressos, en la situació actual, cada cop més persones es 
veuen abocades a processos d’exclusió social per ingressos insuficients sense, 
d’entrada, presentar altres dificultats associades. 

Econòmica 

Salut 

Habitatge 
Situacions 

personals  i 
familiars 

Accés al 
mercat 
laboral 
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L’evolució de la situació econòmica de les famílies en els últims anys, mostra un 
creixement continuat de la pobresa econòmica, acompanyat d’un índex més alt de 
desigualtat en la distribució de la riquesa. 

3.1.2. Dimensió de la Salut 
 
La situació actual de crisi econòmica i laboral té uns efectes adversos sobre la 
salut, principalment en la salut mental de les persones. 
 
L’increment de la desocupació, els desnonaments dels habitatges, el treball 
precari... no solament afecten les persones que pateixen un trastorn mental. La 
crisi també passa factura a la salut mental de la resta de la població. 
 
Segons Laparra i Eransus (2012), l’impacte de la crisi en l’àmbit de la salut mental 
és cada cop més important. Els moments inicials de la recessió van mostrar una 
disminució de la satisfacció amb el nivell de vida, que va donar lloc a un augment 
de quadres per l’ansietat, la depressió o l’estrès.  
 
Aquestes realitats sovint agreugen els efectes d’un cercle viciós, on les addiccions, 
principalment l’alcoholisme, els problemes de salut mental i el deteriorament de les 
relacions personals interactuen mútuament generant un procés d’exclusió social de 
la persona. 
 
Les persones en situació d’atur de llarga durada són les més propenses a patir 
situacions d’estrès, ansietat i depressió en comparació amb aquelles que tenen 
una estabilitat laboral i econòmica. Quan algú és aturat de llarga durada perd la 
confiança i la seguretat, la qual cosa condueix a una manca d’autoestima que es 
tradueix en sentiments d’indefensió, de culpabilitat, de fracàs, d’infravaloració, 
d’inutilitat i, en alguns casos, de menyspreu d’un mateix. Tot això influeix 
directament en la salut, reduint les defenses del sistema immunitari i augmentant la 
probabilitat de patir una malaltia. 
 
Tanmateix, la situació econòmica ha canviat els hàbits alimentaris de la majoria de 
la ciutadania. Més enllà dels mèrits o avantatges d’una o altra dieta, el factor més 
important d’influència són els problemes econòmics que afecten la dieta.  
 
Segons un estudi realitzat per Intermón Oxfam (2011) en 17 països d’arreu del 
món, més de la meitat de les persones enquestades mengen diferent des de fa dos 
anys. Moltes famílies, davant de l’escassetat de recursos econòmics, sovint opten 
per comprar aliments més barats. Aquests aliments més econòmics tendeixen a 
ser els més calòrics, com són farinacis, arròs o pa. Compren menys fruita fresca, 
hortalisses i peix, i, en conseqüència, es redueix la qualitat dels aliments consumits 
diàriament per l’augment dels preus, causant nous problemes de salut a molts dels 
enquestats. La situació econòmica precària provoca que augmenti el consum de 
“menjar ràpid” ja que ofereix preus més econòmics, i d’aquí sorgeix una de les 
malalties que més està afectant la població infantil: l’obesitat. 
 
Igualment, la crisi provoca l’inici de nous consums i addiccions. Aquestes poden 
desencadenar-se per moltes causes com, per exemple, dificultats econòmiques, 
manca de treball, inestabilitat laboral, manca de suport familiar, etc i es 
converteixen en una via d’escapament quan no es pot suportar la realitat que es 
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viu i necessita evadir-se, buscant una mica d’assossegament al malestar. 
D’aquesta manera, els afectats comencen a veure la vida des d’un altre punt de 
vista, però poc a poc es van introduint en un món del qual, de vegades, és molt 
complicat sortir-ne. Per exemple, l’alcohol és una substància tòxica, que crea 
addicció, que és a l’abast de tothom, i molta gent hi recorre per oblidar la seva 
frustració, en lloc de demanar ajuda. 
 
En conseqüència, el sistema de salut és un recurs important per contenir els 
efectes de la transformació de la crisi econòmica en crisi social, motiu pel qual cal 
preservar aquest sistema de qualsevol acció que limiti o obstaculitzi l’accés o que 
redueixi les prestacions a les persones i, per tant, no se’n mantingui la qualitat i 
l’atenció a tota la població. 
 
Tot això, provoca que cada dia hi hagi més persones, especialment entre els grups 
socials més dèbils com són: col•lectius d’infants, adolescents, persones grans, 
immigrants, persones amb discapacitat, malalts crònics, i sectors de la població 
amb nivells inferiors d’ingressos, que reben una pitjor assistència sanitària, que no 
poden fer front a la medicació prescrita pel metge per causa de la manca 
d’ingressos econòmics. Això suposa que la seva malaltia no millori i/o duri molt 
més, i que la seva qualitat de vida es deteriori greument. 
 
Per últim, cal fer constar que en l’àmbit de salut, en els darrers temps hem 
observat una disminució de les polítiques preventives, moltes relacionades amb 
hàbits saludables, fet que fa suposar que en els propers anys hi haurà un 
ressorgiment de malalties que en l’actualitat havien iniciat un procés de davallada. 

3.1.3. Dimensió de l’Habitatge 
 
Entenem el dret a l’habitatge com un dret humà bàsic que suposa trencar amb 
qualsevol neutralitat i reconèixer que és absolutament necessari i imprescindible 
en el procés vital de les persones (Martínez Ramírez, 2012). D’aquesta manera la 
carència d’habitatge suposa quedar exclòs o exclosa de gaudir d’aquest dret i 
d’altres drets que se’n deriven. Podem afirmar que, en l’actualitat, les dificultats per 
mantenir un habitatge, ja sigui per l’impagament de les hipoteques, els 
desnonaments, o no poder fer front a un lloguer, entre altres, són una de les 
principals causes de l’exclusió social, ja que condueixen a deutes econòmics de 
per vida, situacions d’infrahabitatge, necessitats de reagrupaments familiars, pisos 
sobreocupats i amuntegaments. 
 
Viure en una llar des d’una perspectiva global no sols fa referència a l’allotjament, 
sinó que implica diversos aspectes interrelacionats entre si: gaudir de xarxa social i 
veïnal, tenir lligams afectius i familiars, posseir seguretat jurídica i emocional, i 
gaudir d’educació, salut i higiene, entre altres. 
 
Segons el document de bases del Pacte de la Lluita contra la Pobresa a 
Catalunya, 2012, les dificultats per a mantenir un habitatge són una dimensió de 
l’exclusió social que, en casos extrems, és la cara més visible de la pobresa. 
L’augment del cost de l’habitatge ha fet que per moltes persones la compra o el 
lloguer d’un habitatge suposi un greu risc, ja que l’endeutament de les famílies és 
un factor de vulnerabilitat permanent que augmenta a mesura que l’esforç 
econòmic és més gran i constitueix una pressió permanent que afecta els models i 
estils de vida de les famílies. 
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A la Unió Europea, segons l’Eurostat (2012), hi ha 30 milions de ciutadans i 
ciutadanes que pateixen problemes per accedir a un habitatge digne. Bona part 
d’aquests viuen en situació d’infrahabitatge, és a dir, en habitatges que presenten 
greus deficiències o condicions de massificació. 

3.1.4. Dimensió de les Situacions Personals i Familiars 
 
La crisi econòmica en què actualment estem submergits ha fet que la pobresa hagi 
guanyat cares noves, nous perfils de famílies que temps enrere mai haurien 
trepitjat els serveis ni les entitats d’atenció social: aturats de llarga durada, famílies 
sense cap tipus de protecció econòmica, famílies desnonades o en risc de ser-ho 
que estan vivint en condicions deficients i/o d’amuntegament, infants de famílies 
que no disposen de suficients ingressos per garantir-los-hi les necessitats bàsiques 
o gent gran que, mitjançant la seva petita pensió, assumeixen de manera única i 
exclusiva la sustentació familiar. 
 
Aquests nous perfils només són una petita pinzellada de la diversitat de situacions 
familiars i socials que existeixen. 
 
La família segueix cobrint necessitats importants de les persones, és un grup 
funcional, nucli de generació d’afectes i sentiments que ajuda a encarar els canvis i 
a afrontar les adversitats. La xarxa familiar és molt resolutiva, especialment en 
situacions excepcionals, i ofereix un ampli ventall de recursos econòmics, afectius, 
socials, laborals, d’acolliment i d’estabilitat personal i emocional. 
 
Tots aquests canvis socials que estem vivint com a conseqüència de la crisi han 
causat que les estructures familiars s’hagin d’adaptar a aquestes noves 
circumstàncies. 
 
Per les persones, és molt important poder accedir al món laboral. Així, trobar feina, 
per una persona en situació d’atur, porta implícita la consecució de les seves 
expectatives, les de la seva família i les de la comunitat. El fet contrari, és a dir, 
comporta sentiments de frustració, angoixa, culpabilitat i desesperació, fet que pot 
acabar desencadenant quadres de malestar personal, i fins i tot pot provocar 
malalties mentals. 
 
El fet d’infravalorar les capacitats pròpies, d’avergonyir-se de la situació personal i 
familiar, de sentir-se molts cops inútil per no poder trobar feina, fa minvar 
l’autoestima, i provoca una pressió difícil de suportar i que pot conduir a iniciar 
comportaments de risc. 
 
Les conseqüències de caire psicològic, també tenen un pes molt important en 
aquesta situació de crisi, estem parlant de sentiments com la baixa autoestima, la 
culpabilitat o la dependència, així com de conflictivitat social i per tant d’un 
augment de les conductes dissocials. 
 
La inestabilitat econòmica accentua la presència de conductes il•legals i 
conflictives en múltiples direccions, com poden ser: delictes contra la propietat, 
contra la salut pública, prostitució, violència de qualsevol tipus, fent una especial 
menció a la violència de gènere (Sarasa i Sales, 2009). 
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En moltes ocasions, les famílies no són capaces d’afrontar moments difícils i 
trobar-ne solucions de forma conjunta. De vegades es produeixen conflictes, 
conductes dissocials i, per desgràcia, cada cop més, l’abandó familiar de la figura 
paterna o materna. Aquesta sortida pot ser deguda a la necessitat de trobar feina 
tot i que això impliqui ser lluny de casa, encara que cada cop més sovint, 
l’abandonament és una fugida de la realitat actual. Aquest fet comporta 
conseqüències per tots els membres de la unitat familiar i crea sentiments que fan 
trontollar la seva estabilitat. 

3.1.5. Dimensió de l’Accés al Mercat Laboral 
 
Els processos d’inclusió social admeten diferents àmbits, entre els quals hi ha 
l’accés al mercat laboral, així, el pas d’una zona d’inclusió a una de vulnerabilitat i 
exclusió depèn de diferents factors, que, des de la perspectiva laboral, inclouen: la 
desocupació, el treball submergit, la manca de qualificació laboral, la impossibilitat 
d’accés al món laboral, la precarietat laboral, la manca d’experiència o el 
trencament laboral per càrregues familiars. 
 
S’ha d’estudiar l’àmbit laboral des d’una perspectiva multidimensional. Aquest 
àmbit té una repercussió directa sobre l’esfera econòmica i social, entenent el 
treball com a font d’ingressos econòmics i garantia de satisfacció de necessitats 
vitals (alimentació, habitatge, sociosanitàries, ...). Si no es té accés al treball es 
generen situacions de pobresa econòmica, endeutament, i dependència de 
prestacions socials.  
 
Evidentment, si en el procés d’inclusió aquests dos àmbits: laboral i econòmic, no 
es cobreixen, ens trobem amb situacions de risc d’exclusió social que s’agreugen 
el context actual amb la manca de prestacions socials que garanteixen una 
protecció social efectiva. 
 
L’anàlisi dels processos d’exclusió en l’esfera laboral comporta la necessitat de 
distingir entre dos espais d’exclusió: l’exclusió en l’accés al mercat laboral i 
l’exclusió social derivada de les condicions de treball. Aquesta última constitueix 
una dimensió sovint oblidada però d’una gran importància, especialment en un 
context, com el nostre, de creixement precari del treball assalariat. La desocupació, 
la subocupació i la precarietat són elements comuns d’aquests nous eixos de 
desigualtat (Giménez et alt. 2003). 
 
L’ocupació precària i l’augment de la desocupació constitueixen, sens cap dubte, la 
manifestació d’un dèficit de llocs ocupables en l’estructura social, si entenem per 
lloc una posició amb utilitat social i reconeixement públic. Els treballadors sense 
feina o amb feina precària es converteixen així en ciutadans sense ciutadania o 
ciutadans precaris. Per això, el treball forma part del mecanisme d’articulació de 
xarxes, relacions socials i inclusió social (Zubero, 2006). 
 
Subirats (2005) afirma que l’exclusió del mercat laboral té una repercussió greu 
sobre els col•lectius en risc d’exclusió social. El sistema productiu expulsa 
directament o castiga determinades persones i col•lectius per raons 
administratives, de salut, relacionals, per manca d’instruments de conciliació entre 
feina i convivència familiar. 
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Així doncs, cal fer referència als eixos de desigualtat vinculats a l’edat, al gènere i 
la procedència. Dones amb baixa formació, persones immigrades, persones grans, 
joves,... esdevenen especialment vulnerables davant el context actual de les 
nul•les polítiques d’ocupació. 
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CAPÍTOL 4. ELS COL·LECTIUS VULNERABLES 

 
En aquest capítol es descriuen els col·lectius vulnerables. En concret es fa al·lusió 
al col·lectiu de persones que no disposen dels al·licients que comporta tenir una 
llar. 

4.1. Les Persones Sense Llar 
 
FEANTSA (Federació Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen amb les 
Persones sense Llar) constata que, des dels anys 90, s’ha produït un augment 
significatiu del nombre de persones en situació de sense llar i, a la vegada, entre 
aquest col•lectiu s’ha presentat un augment de les dones i infants i de persones 
immigrants en situació administrativa irregular i que, a més a més, d’aquests 
darrers, més d’un 70% són menors de 40 anys. D’acord amb les conclusions de 
l’informe sobre el Fenomen dels sense llar a Catalunya (2005), existeix una manca 
de dades entorn l’abast real d’aquest fenomen, la qual cosa interfereix en una 
planificació real de les polítiques públiques i a la vegada la quantia dels recursos 
que es dediquen a aquest col•lectiu es troba molt per sota de la mitjana europea. 
 
En aquest informe, es presenten dades de l’estudi realitzat pels professors Navarro 
i Quiroga (2005) on es recullen indicadors representatius de l’Estat del Benestar 
del període comprès entre els anys 1991-2001 dels estats membres de la Unió 
Europea, a partir de dades de l’Eurostat. Segons aquest indicador la mitjana de 
recursos destinats a exclusió social en la Unió Europa dels 15 és de 91,8 UPC 
(Unitats de poder de compra per habitant) mentre que a Espanya és de 28,9 UPC. 
 
Aquesta situació, sumada a les dificultats de coordinació interadministrativa, fa que 
l’abordatge d’aquest problema es trobi per sota de les possibilitats reals de 
l’administració, fet que propicia un desbordament de recursos oferts per les entitats 
del tercer sector. 
 
Aquest és sens dubte un dels fenòmens més paradoxals de la nostra societat: un 
quart món, que viu en condicions d’insalubritat i sense les condicions mínimes de 
vida, dins d’un primer món que gaudeix de les màximes comoditats i d’un progrés 
constant i indiscutible. Un conjunt de persones que no gaudeixen de les 
necessitats bàsiques i que, per tant, no són partícips dels drets que garanteix 
l’ordenament jurídic.  
 
Primerament, mirarem de realitzar una conceptualització del terme de “persona 
sense llar” o “persona en situació de sense llar”. 
 
Al llarg de la història s’han utilitzat molts termes per referir-se a aquestes persones. 
A mode d’exemple podem citar mots com “rodamóns”, “transeünts”, “indigents”, 
“pidolaires”, “marginats”, ... . 
 

 



16  Camins. Les Persones Sense Llar a la Ciutat de Lleida 

També es defineix a la persona sense llar com aquella que transita i deambula 
d’un lloc a l’altre, que està de pas, fent més incís en el terme transeünt que no en 
el de sense llar. 
 
Una definició més genèrica del terme és la que va realitzar el Consell d’Europa 
(1992) que defineix aquesta població com persones o famílies que es troben 
socialment excloses i que no ocupen de forma permanent un domicili adequat i 
personal. No tenen habitatge propi i resten condemnades a viure al carrer. 
 
Anys més tard, al 2004, l’INE publicà l’Enquesta de persones sense llar. En aquest 
informe es defineix que la persona sense llar o sense sostre, era aquella que no té 
accés a un allotjament que pugui ser raonablement habitat, ja sigui en propietat o 
en règim de lloguer; proporcionat per les institucions o ocupat de forma gratuïta 
mitjançant un acord contractual o de qualsevol altre tipus i que, com a 
conseqüència ha de dormir al carrer; en edificis que no reuneixen les condicions 
mínimes d’habitabilitat humana (privacitat, higiene i espai); en residències 
d’emergència proporcionades pel sector públic o organitzacions benèfiques; en 
residències de llarga estada proporcionades pel sector públic o organitzacions 
benèfiques (centres d’emergència, refugis per a dones maltractades, centres de 
deportació per a sol•licitants d’asil o immigrants irregulars), en pensions, en altres 
allotjaments de curta estada (menys d’un mes); o en cases ocupades. 
 
Aquesta definició comptà amb el recolzament del 78% de les institucions 
enquestades, la resta no esta d’acord amb aquesta definició i optà per definir a la 
persona sense llar com aquella que no pot accedir o mantenir un allotjament 
adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un marc 
estable de convivència, ja sigui per motius econòmics, socials o personals que no li 
permeten dur una vida autònoma. 
 
Si que existeix un acord gairebé unànime amb la definició que va realitzar 
FEANTSA Europa (1995) segons la qual la persona sense llar és tota aquella que 
no pot accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva situació 
personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència, ja sigui per 
manca de recursos econòmics, o per posseir dificultats personals o socials per 
portar una vida autònoma. 
 
Segons aquesta organització, amb l’expressió “persones sense llar” no podem 
referir-nos únicament a les persones que viuen literalment al carrer, sinó ens 
referim també a tot un seguit molt més ampli de situacions, totes elles vinculades al 
factor d’exclusió residencial. La mateixa FEANTSA va elaborar, l’any 2005, una 
tipologia de les persones sense llar i les diferents situacions d’exclusió residencial, 
aporta quinze categories agrupades en quatre conjunts, aquesta categorització és 
coneguda com la classificació ETHOS. 
 
Els quatre grans conjunts serien: 
 
A. Sense sostre (roofless), trobaríem les situacions de persones que pernocten a 

l’espai públic i aquelles que ho fan en un alberg i durant la resta del dia estan al 
carrer. 
 
1.  Viure a l’espai públic (a la intempèrie). 
2.  Pernoctar en un centre, forçat a passar les hores diürnes en un espai públic. 
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B. Sense habitatge (houseless), trobem a les persones que realitzen una estada 
en centres de serveis o refugis com són els hostals per a persones sense llar, 
aquelles que viuen en un allotjament temporal (habitatges de transició a curt 
termini, habitatges interins...); allotjaments temporals reservats a immigrants en 
situacions de sol•licitants d’asil, ...; les persones que viuen en institucions com 
centres d’atenció sanitària o hospitals que han d’abandonar en un temps definit, 
sense tenir on anar, i les persones que viuen en habitatges de recolzament. 

 
3. Estada en centres de serveis o refugis per a persones en situació de sense 

llar (estades temporals o centres de curta estada). 
4. Viure en allotjaments temporals: pagats per la municipalitat, allotjaments 

interins (esperant assessorament), unitats d’habitatge de transició (a curt 
termini), ... . 

5. Viure en allotjaments temporals reservats per persones sol•licitants d’asil o 
persones immigrants. 

6. Viure en institucions d’internament com presons o centres d’atenció sanitària. 
7. Viure en allotjaments de suport (sense contracte legal d’arrendament). 
 

C. Habitatge insegur (insecure housing), són aquelles que han rebut una 
notificació legal de desnonament o d’abandonament de l’habitatge; les persones 
que viuen temporalment i de forma involuntària amb familiars, coneguts o amics; 
aquelles que estem sota l’amenaça d’una situació de violència per part de la 
parella o de familiars i aquelles que viuen en situació de sots arrendament. 

 
8. Notificació legal d’abandonament de l’habitatge. 
9. Viure temporalment amb familiars o amics de forma involuntària. 
10. Viure sota l’amenaça de violència per part de la família o de la parella. 
11. Viure en un habitatge sense títol legal (sotsarrendament). 
 

D. Habitatge inadequat (inadequate housing). Incloem a les persones que viuen 
en situació de barraquisme; aquelles que viuen en assentaments o en 
càmpings; les persones que es troben en un habitatge sobreocupat o que viuen 
en un habitatge no apropiat sota els preceptes legals vigents. 

 
12. Viure en una estructura temporal o barraca o en un càmping/ caravana (que 

no és utilitzada com a habitatge vacacional). 
13. Ocupacions il•legals de l’espai públic (assentaments) o d’edificis (okupes). 
14. Viure en un habitatge no apropiat segons la legislació estatal. 
15. Viure en un habitatge massificat (per sobre de les normatives legals sobre 

amuntegament). 
 

Segons Cabrera (1998) una persona en situació de sense llar implica molt més que 
la manca de sostre i considera com persones sense llar a totes aquelles que en un 
moment determinat es troben allotjades en centres d’acollida (albergs) o de 
reinserció social, així com aquelles persones que es troben dormint en espais 
públics (com parcs, places, portals, ...). o en qualsevol altre lloc no dissenyat per 
fer servir com a lloc de residència per a les persones. 
 
La organització FEANTSA (2004) ha realitzat diferents informes on mencionen la 
pèrdua de l’habitatge o la impossibilitat d’accés a una habitatge digne i adequat, 
com un dels grans detonants del fenomen de les persones sense llar. 
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D’aquest mode i tal i com es desprèn de les conclusions presentades a l’informe 
extraordinari del Síndic de Greuges de Catalunya de l’any 2005, abordar el 
fenomen de les persones sense llar, implica estructurar la intervenció al voltant de 
la manca d’habitatge. Però per explicar l’exclusió residencial, l’habitatge és un 
element necessari però no suficient per al desenvolupament d’una “vida 
normalitzada” en la nostra societat, atesa la seva rellevància com a espai físic per 
a la convivència, la socialització, l’oci, el consum, la protecció i la identificació 
social i personal. 
 
Tot procés que impliqui dificultat en l’accés a un habitatge digne i estable 
comportarà dèficits d’integració social i de ple desenvolupament de la ciutadania. 
 
L’exclusió residencial seria insuficient per entendre la problemàtica en què es troba 
immersa aquest col•lectiu i caldria contextualitzar la seva situació a partir de les 
conseqüències generades per les transformacions econòmiques, laborals, 
familiars, culturals i polítiques pròpies de la societat d’avui i que han provocat un 
augment del nombre de persones excloses. 
 
Aquestes persones presenten una combinatòria de circumstàncies vitals d’acord a 
tres eixos: 
 
1. el físic, que respon al fet de tenir o no tenir un lloc protegit i digne per viure; 
2. el legal, que fa referència al règim de tinença de l’habitatge; 
3. el social, que implica disposar o no d’un espai personal on desenvolupar 

relacions socials. 
 
El punt on convergirien aquests tres eixos seria el moment en què es donaria la 
màxima desprotecció per a les persones. Estaríem parlant que, en els inicis, es 
troba en una situació de marginació, és a dir, es troba al marge de la societat, ja 
sigui de forma temporal o permanent. És una persona que presenta signes 
d’exclusió, en contraposició a la idea d’una persona integrada en la societat, ja que 
són persones que difícilment participen en els assumptes clau de la societat. Es 
troben immersos en un procés de deteriorament tant individual com en relació a la 
resta de ciutadans. 
 
Segons la definició realitzada per Busquets (2007) s’exposa que quan parlem de 
persones en situació de sense llar, estem dient que estar sense llar és una 
circumstància aliena a la condició de persona i estem obrint una porta a 
l’esperança. 
 
La definició aglutina el terme de persona en situació de sense llar amb el d’inclusió, 
ja que es tracta d’una situació de la qual, en la majoria del casos, es pot reeixir 
amb els recursos i la intervenció adequades. 
 
Un cop definit el concepte de persona “sense llar” veiem que és més ampli i, al 
nostre entendre, més encertat el concepte de persona en situació de sense llar. 
Volem centrar-nos en la quantificació d’aquestes persones i dels seus perfils 
genèrics, tant a nivell estatal com automàtic, per acabar a nivell local. 
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Fotografia 1. Senyora demanant caritat. 

 

4.2. El Perfil de les Persones Sense Llar 
 
Al llarg de la història de l’estudi de les persones sense llar s’han realitzat diverses 
classificacions segons la seva tipologia. L’any 1999 Sánchez Morales realitzà la 
següent classificació de les tipologies de les persones sense llar a Espanya. 
 
El perfil de persones sense llar tradicional té les següents característiques: 

• Homes de mitjana edat o d’edat elevada. 

• Persones que viuen sense parella. 

• Alcoholisme i toxicomanies. 

• Origen social desafavorit. 

• Baix nivell formatiu i educatiu. 

 
Les noves tipologies de persones sense llar es caracteritzen per: 

• Homes de mitjana edat, separats o divorciats. 

• Homes joves amb problemes familiars. 

• Homes joves i de mitjana edat amb problemes d’addiccions. 

• Dones joves i de mitjana edat amb situacions de maltractaments, 
separacions o divorcis. 

• Dones joves i de mitjana edat amb problemes d’addiccions o ex addictes. 

• Persones amb major nivell cultural i educatiu. 

• Persones amb malaltia mental. 

• Persones immigrants. 
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Les principals tendències que Sánchez Morales detectà en les persones sense llar 
a Espanya són: 

• Juvenització. 

• Feminització. 

• Soledat legal. 

• Toxicomanies. 

• Millora del nivell educatiu i formatiu. 

• Persones Immigrades. 

 
Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha realitzat de forma periòdica 
l’Enquesta de persones sense llar, prenent com a àmbit poblacional tots els 
centres d’atenció a les persones sense llar, d’acord al directori actualitzat en el 
moment de l’enquesta i com a àmbit territorial, tots els municipis d’Espanya sense 
limitació de densitat de població. Aquest estudi es presenta en dues modalitats, la 
modalitat Centres, que es basa en les característiques dels centres d’acollida, la 
despesa generada i els tipus de serveis que ofereixen i en la modalitat Persones, 
que es basa en les dades estadístiques de la població atesa. La darrera enquesta 
fou realitzada l’any 2010 i podem destacar l’augment d’un 15,7% de la mitjana de 
persones sense llar en relació a l’enquesta realitzada l’any 2008. 
 
En la campanya de Càritas, de l’any 2011, entorn a la situació de les persones 
sense llar amb el lema Tots som ciutadans, ningú sense llar exposà que en l’Estat 
espanyol hi ha unes 30.000 persones sense llar i que ni tan sols la meitat 
d’aquestes persones pernocten en centres o albergs. Igualment, s’apuntà que més 
d’un milió de persones vivien en infrahabitatges, és a dir, en habitatges que no 
tenen unes mínimes condicions d’habitabilitat (aigua corrent, electricitat, xarxa de 
sanejament i instal•lacions de bany...), sense una ventilació adequada, amb 
carències de protecció enfront les inclemències del temps; o viuen amuntegades, 
amb habitatges amb problema d’accessibilitat i jurídicament inestables (problemes 
per mantenir econòmicament l’habitatge, situacions d’ocupació indeguda...) 
 
Un estudi de la Federació d’entitats de suport a persones sense llar (FEPSH), l’any 
2011, el perfil de les persones que es troben en situació de sense llar desmitifica 
falses creences o certs prejudicis doncs cal destacar que: 

• L’11,8% de les persones sense llar treballa. Un 27,3% sobreviu gràcies a 
petits treballs o a la venda d’objectes. Entre les persones sense llar que es 
troben a l’atur, la meitat busquen una feina. 

• El 30% són abstèmies i mai ha consumit cap tipus de substància tòxica. 

• Cada cop hi ha més persones amb estudis superiors: el 13% de les persones 
sense llar té estudis universitaris. 

• El 63,9% finalitzà els estudis de secundària obligatoris. 

• El 41,9% d’aquestes persones han estat amenaçades o insultades; el 40,3% 
han estat víctima d’un robatori i el 47,6% han estat denunciades o 
detingudes. 
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El mateix any 2011, en Salvador Busquets, director de la Fundació Arrels, declara 
que a Catalunya hi ha 8.000 persones sense sostre i que 36.800 catalans viuen en 
un allotjament inadequat o no tenen llar. 
 
Segons dades de l’INE relatives a l’enquesta de condicions de vida 2010, el 12,9% 
de les llars catalanes arriben amb moltes dificultats a finals de mes, mentre que al 
2004 aquest percentatge era del 9,6%. 
 

4.3. Les Persones Sense Llar a Lleida 
 
En general, tal i com hem anat veient, el col•lectiu de persones sense llar és molt 
heterogeni, però podem extreure’n unes característiques genèriques definides que 
ens mostren tendències en l’evolució d’aquest col•lectiu. 
 
A la ciutat de Lleida, l’any 2004, es dugué a terme, mitjançant el Centre de 
Cooperació Internacional de la Universitat de Lleida i sota la direcció del professor 
Jordi Domingo, un estudi sobre les persones sense llar a la ciutat de Lleida amb 
l’objectiu de conèixer la seva visió i utilització de l’espai públic. 
 
Es van realitzar un total de 131 enquestes adreçades a conèixer aspectes sobre la 
situació de les persones sense llar i els seus usos de l’espai-temps. 
 
De les diferents entrevistes realitzades a les persones, que en aquell moment es 
trobaven en situació de sense llar, se’n van extreure un conjunt de 
característiques: 

• S’observà un clar predomini d’homes, el 86% del col•lectiu enquestat. Es 
destaca però que moltes dones es troben en habitatges insegurs o 
inadequats o pernoctant en pensions o albergs i que, per tant, d’acord a la 
classificació ETHOS realitzada per FEANTSA, es trobarien en situació de 
sense llar tot i que no visquessin al carrer literalment. La feminització de la 
pobresa és una tendència cada cop més a l’alça. 

• Un 55% de la mostra obtinguda tenia entre 25 i 40 anys, essent el grup de 
majors de 55 anys el menys significatiu amb un 4,6%. Hi va haver un 
augment dels col•lectius més joves, l’11,5% són menors de 25 anys. Un dels 
motius que argumenta aquesta juvenització de les persones sense llar és 
l’augment de la immigració caracteritzada per persones joves i sanes que 
emigren dels seus països fugint d’una pobresa absoluta. 

• Reafirmant l’anterior hipòtesi, trobem que el 37% són d’origen estranger, tot i 
que són superats pels que provenen de la resta d’Espanya, que són el 40%. 
El 12% són de Lleida ciutat, el 2% de la província de Lleida i el 9% de la resta 
de Catalunya. 

• En relació a la situació d’habitatge, el 40% declarà que dormia al carrer i un 
altre 20% que ho feia en una casa abandonada sense condicions 
d’habitabilitat. 

• Quant al temps que feia que es trobaven en aquesta situació, destaca la 
cronicitat de moltes d’aquestes situacions, el 44% d’aquestes persones 
sense llar fa més de dos anys que es troben en aquesta situació i presenten 
un deteriorament físic i psíquic, amb la consegüent dificultat per habituar-se a 
unes determinades normes i poder-se’n sortir per si mateixos/es. D’altra 

 



22  Camins. Les Persones Sense Llar a la Ciutat de Lleida 

banda, hi ha un 35% de persones que fa menys de sis mesos que són al 
carrer i, un 12% del total fa menys d’un mes que s’hi troben. 

• En relació al nivell d’estudis destaca que un 10% posseeix estudis superiors i 
un 16% té estudis secundaris. 

• La soledat manifesta es relaciona amb el fet que el 40% no té relació amb la 
seva xarxa familiar i en el 38% dels casos aquesta relació és esporàdica o 
irregular. Cal destacar que d’entre els que declaren no tenir cap mena de 
relació amb la família, la gran majoria fa més de dos anys que es troben al 
carrer. 

 
Uns anys després, el 28 d’abril de 2008, es realitzà a la ciutat de Lleida un 
recompte de les persones que dormien al carrer, entre 23:00h i la 01:00h. Aquest, 
va ser organitzat per l’Ajuntament de Lleida, la fundació un Sol Món de Catalunya 
Caixa i entitats del tercer sector de la ciutat de Lleida. 
 
En total es localitzaren 70 persones, 57 de les quals dormien dins la ciutat i les 
altres 13 en construccions mig derruïdes de les zones d’horta que envolten la ciutat 
o en la canalització del riu Segre. 
 
De les entrevistes realitzades a aquestes persones es van extreure les següents 
dades:  

• Un 97% eren homes i només un 3% eren dones, dada que es repeteix en els 
estudis realitzats tant a nivell de Catalunya com a nivell estatal i en els 
estudis realitzats a Lleida amb anterioritat. 

• La mitjana d’edat és de 41 anys. La persona més jove tenia 25 anys i la de 
més edat 67. 

• En quant a la seva procedència, el 75% eren estrangers, principalment del 
Magreb. 

• Un 58% manifestà no mantenir cap tipus de relació amb la seva família. 

• El 44% passava el dia sense cap mena de companyia, i dels que passaven el 
dia en companyia, un 52% ho feia amb persones en la seva mateixa situació. 

• Quant a l’estat civil, el 61,5% estaven separades o eren solteres. 

• El 36% feia d’un any que dormia al carrer i, per tant, es trobava en la fase de 
cronicitat de la situació. 

• El 58% havia realitzat estudis d’educació primària però, un 10% posseeix 
estudis superiors o un títol de formació professional. 

• Únicament 3 de les persones enquestades disposaven d’una feina en el 
moment de l’entrevista. 

• Les principals fonts d’ingressos eren les provinents de l’almoina, amics i 
família o feines precàries. Només en dos casos es rebien ingressos 
provinents d’algun tipus de pensió. 

• El 52,4% manifestà patir algun problema de salut i només 3 manifestaren 
seguir el tractament adequat a la seva patologia. 
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Quan hem definit el concepte de persona en situació de sense llar hem comentat 
que no podíem cenyir-nos exclusivament a aquelles persones que pernocten en 
l’espai públic, sinó també a aquelles que ho fan en centres, pensions o 
establiments destinats a aquests col•lectius, entre d’altres. És per aquest motiu 
que cal afegir que la nit del recompte a la ciutat de Lleida existien 52 persones 
acollides en centres públics o privats. 
 
Aquesta dada posà de manifest que de les 122 persones sense sostre detectades, 
el 57,4% passava la nit a la via pública. 
 
Pel que fa als estudis realitzats entre la població sense llar a la ciutat de Lleida 
hem de destacar, finalment, el desenvolupat a través del Servei d’Intervenció en 
Salut Mental i Exclusió Social (SISMES) format per professionals de l’àmbit de la 
salut i professionals de l’àmbit social. 
 
L’objectiu d’aquest equip ha estat valorar la incidència de malaltia mental en les 
persones en situació de sense llar, tot cercant nous mecanismes que millorin 
l’atenció sanitària i social a aquestes persones. 
 
Durant el 2011 es va dur a terme la primera part de la investigació. L’estudi va 
incloure una mostra de 76 persones en situació de sense llar a la ciutat de Lleida. 
 
L’anàlisi preliminar de les persones, mostra el següent perfil: 

• En un 88% dels casos es tracta d’homes. 

• L’edat mitjana és de 41 anys (el 50% de la mostra es troba en la franja de 34 
a 49 anys). 

• En un 89% dels casos es tracta de persones solteres o separades. 

• El 60% són immigrants i, d’aquests, el 71% procedeixen de països africans. 

• El 60% només tenen estudis primaris o no els tenen finalitzats. 

• El 97,3% no tenen feina i el 71% són aturats de llarga durada (fa més de 2 
anys que no tenen feina). 

• El 65% no té ingressos fixes mensuals. 

 
Quant a la situació d’habitatge destaca que: 

• El 61% no té sostre o habitatge i el 52% dels casos fa més d’un any que es 
troben en aquesta situació. 

• El 37% viu en un habitatge insegur o inadequat. 

 
Pel que fa a la seva situació de salut: 

• El 47% dels individus de la mostra presenten un trastorn mental sever. 

• El 50% presenta un trastorn per abús de substàncies tòxiques. 

• El 29% presenta una patologia dual. 

 
En relació als resultats d’aquest estudi és rellevant remarcar que s’observa que el 
patiment d’una malaltia mental greu és desencadenant de la situació de sense llar, 
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però no a la inversa, és a dir, trobar-se al carrer por desencadenar situacions 
d’angoixa, ansietat o depressió, però no el patiment de malalties mentals greus. 
Aquests trastorns són previs a la situació de sense llar i, malauradament, en 
moltes situacions en són una de les causes. 
 
Finalment, cal incidir en què, tenint en compte les diferents tipologies realitzades, 
observem que els perfils són força coincidents en gènere, edat i nacionalitat: la 
major part són homes, la franja d’edat indica que les persones que es troben sense 
llar són cada cop més joves i el nombre de persones estrangeres que es troben 
sense llar s’equipara al nombre de nacionals. 
 
Aquestes dades, novament, indiquen que les tendències de futur en el col•lectiu de 
persones sense llar es fan paleses en les dades obtingudes ja que trobem cada 
cop més presència de dones, de persones cada cop més joves, amb un major 
nivell de formació i un augment de les persones d’origen estranger. 
 
Tot i no ser una tendència nova, cal destacar l’ampli nombre de persones 
separades o divorciades i sense cap xarxa de suport familiar o relacional que 
manifesten que se senten soles. 
 
Finalment volem fer menció al treball Les persones en situació de sense llar a la 
ciutat de Lleida: trajectòries personals (Alsinet, Garsaball, Pirla, Canut, Feixa i 
Zanuy, en premsa) on s’analitzen, des d’una perspectiva qualitativa les trajectòries 
personals i socials de persones que viuen al carrer en la ciutat de Lleida. 
 
Entre les conclusions, els autors de l’estudi, plantegen la necessitat de realitzar 
protocols d’atenció a les persones basats en l’establiment d’un pla individual 
d’intervenció, així com la necessitat d’introduir un nou model teòric, basat en el 
concepte de la resiliència. Aquest enfocament suggereix que estar en situació de 
pobresa és una situació de risc, però que no hem de valorar com es manté 
aquesta situació, sinó que hem d’observar i potenciar quines són les condicions de 
cada persona que fan possibles que pugui iniciar un procés d’inclusió personal i 
social (Balsells, 2011). 
 
Alsinet et alt. (en premsa), plantegen una nova metodologia basada en el model 
d’atenció centrat en la persona. Aquesta metodologia es defineix com una eina que 
ha de facilitar que les persones en situació de vulnerabilitat, siguin capaces, a 
partir de la seva història personal, de millorar les seves expectatives i que siguin 
capaces de poder gestionar on volen arribar i com ho volen fer per millorar la seva 
vida. 
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CAPÍTOL 5. SERVEIS D’ATENCIÓ SOCIAL 
 
A continuació, presentarem els principals recursos d’atenció social que en 
l’actualitat donen servei a les persones sense llar a la nostra ciutat, les 
informacions que aquí exposem han estat facilitades per les persones que 
gestionen aquests serveis o extretes de les memòries anuals de les institucions i 
entitats. 

5.1. Serveis Socials d’Informació i Acollida 
 
Servei municipal d’acollida, informació i atenció social: 
 

És un servei professional que ofereix atenció social primària a les persones que 
estan de pas per la ciutat o que romanen a la ciutat en situació de sense llar. 
Duu a terme intervencions que promouen la inserció social de les persones 
sense llar arrelades a Lleida i en fan un seguiment. 
 
Aquest servei està format per professionals del treball social que són els 
responsables de la gestió dels recursos propis de l’ajuntament i de les 
derivacions a altres recursos, que en qualsevol moment necessiti la persona, a 
excepció dels recursos de baixa exigència als quals, s’hi pot accedir sense cap 
requisit. 
 
Durant l’any 2013, el servei d’informació i acollida de l’Ajuntament de Lleida, va 
atendre 2.114 persones, 1.197 de les quals van ser usuaris atesos per primer 
cop. Del total de les atencions socials realitzades, destaquem 1.943 (92%) 
homes i 171 (8%) dones. Atenen a la procedència, la majoria eren persones que 
procedien de països extracomunitaris (1352 (64%)), de la Unió Europea (312 
(15%)), de l’Estat Espanyol (221 (10%)), de Catalunya (163 (8%)) i de Lleida i 
província (66 (3%)). 
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Taula 1. Procedència de les persones ateses. 

 
 
 
Si fem una classificació per edats, observem que 465 (22,5%) persones es 
troben entre 18 i 35 anys, 1120 (53%) tenen entre 36 i 50 anys, i de més de 51 
anys hi ha un total de 529 (24,5%) que són ateses pel servei d’informació i 
acollida. 
 

Taula 2. Distribució per edats de les persones ateses. 

 
 
D’aquest grup de població, hi ha un conjunt a qui es fa un seguiment més 
continuat i aquest servei s’anomena d’atenció social. Durant l’any 2013, va 
atendre 1006 persones, 799 de les quals (79.43%) eren homes i 207 (20.57%) 
dones. 
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Servei municipal d’educadors d’entorn per a persones sense llar: 
 
Aquest servei està format per professionals de l’educació social. La seva 
intervenció consisteix en detectar i conèixer la situació de les persones en 
situació de sense llar que estan a la ciutat i acompanyar-les a iniciar processos 
de millora.  
 
Durant els mesos d’estiu, es reforça la seva actuació a causa de l’arribada de 
persones temporeres a la nostra ciutat. 
 
La funció més important dels educadors d’entorn és la inclusió social de les 
persones sense llar i aquest procés requereix espais i activitats que els ajudin a 
recuperar les seves competències i habilitats socials. És per aquest motiu que 
es plantegen activitats en grup que volen reforçar els processos de millora 
personals iniciats per aquests persones. 
 
Entre les activitats que es programen hi trobem jocs de taula, un taller de lectura 
de diaris, tallers de cuina o activitats de piscina durant l’estiu. 
 
Durant l’any 2013, van ser ateses 125 persones de les quals 116 eren homes 
(93%) i 9 dones (7%) i d’aquestes, a 68 se’ls ha elaborat un pla de millora 
personal. 
 
Atenen a la seva procedència, 33 (26.4%) són espanyols, 33 (26.4%) són de 
països comunitaris i 59 de països extracomunitaris. 

 

5.2. Serveis Residencials per a l’Atenció a les Persones 
Sense Llar 
 
Servei municipal d’acolliment residencial d’urgència: 
 

Allotjament temporal per les persones sense sostre de la ciutat, transeünts i 
temporers que durant l’època de recollida de la fruita arriben a la nostra ciutat, 
així com persones en situació d’emergència social. 
 

 

 
Fotografia 2. Hostal Jericó. 

 
També poden accedir en aquest allotjament persones que han iniciat un procés 
d’inclusió social, o que per problemes de salut necessiten ser acollides. 
L’allotjament temporal té una capacitat diària per a 110 persones. 
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Durant l’any 2013, es van acollir un total de 866 persones, 792 homes (91.45%) 
i 74 dones (8.55%), amb un total de 5.823 allotjaments i una mitjana aproximada 
de 7 dies d’allotjament per persona. 
 
En l’actualitat, aquest equipament esta gestionat per la Fundació Jericó, 
vinculada a la parròquia de la Nostra Senyora del Carme, de la ciutat de Lleida. 

 
Servei municipal de residència temporal per a persones en situació 
d’exclusió social: 
 

Aquest servei municipal ofereix allotjament, manutenció i atenció socioeducativa 
en tres habitatges, integrats en diferents comunitats de veïns de la ciutat de 
Lleida, on hi viuen persones amb un pla específic d’inclusió social. L’objectiu del 
servei és ajudar les persones a recuperar les seves habilitats i competències i 
obtenir els recursos necessaris per poder realitzar novament una vida el més 
autònoma possible. 
 
En els tres habitatges hi ha una capacitat per 18 persones, i durant l’any 2013, 
s’hi van acollir un total de 40 persones, 37 homes (92.5%) i 3 dones (7.5%), 
amb una mitjana de 128 dies d’allotjament per persona. 

 
Servei municipal per a famílies amb infants en situació de sense sostre: 
 

Es disposa de dos habitatges familiars, amb capacitat per quatre persones. 
Cadascun per acollir famílies que es troben en situació de sense sostre. Són 
principalment habitatges d’acollida temporal i per situacions d’emergència 
social. 
 
Durant l’any 2013, s’han acollit un total de 14 persones, 6 homes (43.5%) i 8 
dones (66.5%). Durant aquest any, la mitjana d’allotjaments per persona va ser 
de 124.8 dies. 
 
Arrels – Acompanyament:  

 
Programa d’habitatge social de la Fundació Arrels Sant Ignasi que està format 
per un habitatge d’inclusió social, compartit amb la Associació Antisida de 
Lleida. En aquest habitatge s’acullen persones que necessiten un cop de mà 
per poder viure de manera normalitzada. Entre els programes que s’hi duen a 
terme, podem destacar-hi tallers de creixement personal i serveis de consultoria 
jurídica. Durant l’any 2103 s’han ofert un total de 1071 pernoctacions a 58 
persones. 

 
  

 



Treball Empíric   29 

La Dona Samaritana: 
 

 
Fotografia 3. (Esquerra) Logotip Dona Samaritana [Font 2]. (Dreta) Interior Casa Dona 

Samaritana [Font 3]. 

 
Servei d’acollida residencial d’urgència per dones en exclusió social i víctimes 
de violència de gènere. Recurs residencial de la ciutat de Lleida que acull a 
dones en situació d’exclusió social o en risc de ser-hi. Les dones acollides han 
de ser majors d’edat i poden anar acompanyades pels seus fills en situacions 
d’urgència fins a un màxim de 5 dies. 
 
Es plantegen tres modalitat d’allotjament que dependran de les condicions de 
l’ingrés, i aquestes són: Urgència social, de 1 a 15 dies, Curta durada, de 3 
setmanes a 2 mesos, Llarga durada de 2 mesos a 1 any. L’ estada de temps en 
el centre es il•limitada, i es pot renovar cada any, segons el Pla d’Atenció 
Individual de cada persona resident. 
 
Els serveis que ofereix el centre són els següents: necessitats bàsiques, 
intervenció psicològica, emocional, educativa i social, programa d’inserció 
laboral i activitat de temps de lleure. La capacitat del centre és per 17 dones. 
Durant l’any 2013, es van atendre un total de 35 dones, d’entre 18 i 70 anys, i 
16 infants. Equipament vinculat a l’església evangelista Bíblia Oberta. 
 
Centre Nueva Imagen: 
 

 
Fotografia 4. Casa Centro Nueva Imagen [Font 4]. 
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És un servei de suport a l’atenció sociosanitària per a persones en situació de 
risc i/o marginació. El perfil de persones ateses és d’homes d’entre 18 i 64 anys, 
que estiguin en situació de sense llar, amb escassos recursos econòmics, i amb 
situació d’exclusió social, desestructuració personal, social i familiar. El Centre, 
ubicat a la població d’Alcoletge, compta amb un total de 16 places únicament 
per a homes. 
 
El programa d’intervenció consta de dues modalitats, la d’acollida i la d’acció. La 
modalitat d’acollida, té un mes de durada, és la fase d’adaptació i d’integració 
de la persona en el centre. Durant aquests temps se signa un contracte 
educatiu entre el centre i la persona acollida. La modalitat d’acció, es conforma 
per diferents mòduls d’intervenció: l’àrea de salut, l’àrea socioeducativa i l’àrea 
psicoemocional. Aquest recurs és una iniciativa de l’església Evangèlica 
Pentecostal de Lleida. 

 

5.3. Serveis Socials d’Atenció a les Necessitats Bàsiques 
 
En aquest apartat, explicarem tots els serveis municipals que hi ha a Lleida i que 
tenen a l’abast les persones sense llar en les diferents entitats. 
 

5.3.1. Serveis Municipals 
 
Servei municipal de menjador social: 
 

Servei municipal que facilita àpats calents, dinar i sopar, els 365 dies de l’any, a 
persones sense llar, transeünts i persones residents que no tenen cobertes les 
necessitats bàsiques d’alimentació. El servei municipal té dues modalitats: 

 
a. Servei d’àpats calents, que s’ofereixen de manera limitada (6 àpats al mes) i 

de manera coordinada amb els serveis socials de la ciutat. L’any 2013 es van 
oferir un total de 28.180 àpats a un total de 1.952 persones de les quals, 
1.952 eren homes (91.85%) i 159 eren dones (8.15%). La mitjana d’àpats per 
persona durant l’any 2013 va ser de 14,44 àpats per persona. 

b. Servei d’entrepans per dinar i sopar, facilita els mínims alimentaris per a 
persones sense recursos personals i socials. És un servei de baixa exigència 
pel que no hi ha limitació en l’accés. Durant l’any 2013 es van repartir 43.712 
entrepans, amb una mitjana de 144 entrepans per dia. Durant el mesos de 
juliol i agost no es reparteixen entrepans al menjador social ja que aquests 
aliments, es reparteixen en el marc del Programa d’atenció a les persones 
temporeres. 

 
Servei de dutxes: 
 

L’àrea d’inclusió social de l’Ajuntament de Lleida ofereix un servei de dutxes i 
facilita material higiènic de dilluns a divendres a les persones que estan en 
situació de sense llar o que no en disposen on viuen en aquests moments. Es 
planteja com un servei de baixa exigència, i per tant, no hi ha limitació en 
l’accés al servei. Durant els mesos d’estiu, juliol i agost, el servei es presta dins 
del projecte d’atenció als temporers, i funciona també els caps de setmana i 
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festius. Durant l’any 2013 es van realitzar un total de 6.683 serveis de dutxa 
amb una mitjana diària de 33 serveis els dies que aquest funciona. 
 

 
Fotografia 5. Lloc temporal dels temporers a Lleida [Font 5]. 

 
 
Servei de bugaderia: 
 

Aquest servei de caire municipal realitza el rentat de roba per a les persones 
que viuen al carrer o en espais on no és possible fer la bugada (pensions, 
habitatges ocupats, ...). Durant l’any 2013, es van efectuar un total de 425 
serveis i es van atendre 31 persones. 

 
Servei de rober: 
 

Facilita roba a persones en situació d’emergència social. Durant els mesos de 
juliol i agost aquest servei es presta en l’àmbit del projecte d’atenció a 
temporers. Durant l’any 2013, es van atendre 219 persones a les quals es van 
facilitar un total de 560 peces de roba. 

 
Servei de medicaments: 
 

Aquest servei proporciona accés als medicaments de forma gratuïta i prèvia 
prescripció mèdica i derivació dels professionals dels Serveis Socials 
municipals, a les persones transeünts que pateixen alguna malaltia i a persones 
de Lleida en situació de risc o d’emergència social. 
 
Aquest servei es va facilitar durant l’agost de l’any passat i es van subvencionar 
1341 receptes a un total de 171 usuaris dels quals, 123 eren homes (71.9%) i 
48 (28.1%) eren dones. Amb una mitjana de aproximadament 8 medicaments 
per persona. 

 
Servei de transport: 
 

Facilita bitllets a les persones transeünts i a les persones de la ciutat que 
necessiten desplaçar-se i no disposen de mitjans econòmics ni materials per 
fer-ho. L’accés a un bitllet no es justifica per si mateix, sinó que ha de formar 
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part d’una atenció més genèrica, així els bitllets sempre es donen amb 
justificació i en situacions determinades: malaltia, processos judicials, ofertes de 
feina i altres tipus d’urgències. En l’any 2013, s’han subvencionat un total de 66 
bitllets de transport a persones sense sostre. 

 
Servei de bústia: 

 
Ofereix a les persones en situació de sense llar o amb domicili inestable, rebre 
la correspondència en el serveis municipals d’atenció social. La mitjana 
d’usuaris d’aquest servei és de 130 persones 

 
Servei d’empadronament: 
 

En l’Oficina d’atenció social es facilita l’empadronament a persones en situació 
de sense llar que resideixen de manera habitual en la ciutat. Aquest servei 
permet a aquests ciutadans accedir a drets socials bàsics com el dret de 
sufragi, l’accés a l’atenció sanitària bàsica o la renovació de la documentació. 
 

Taula 3. Serveis socials municipals d'atenció a les necessitats bàsiques. 

SERVEI NOMBRE DE 
SERVEIS 

PERSONES 
ATESES 

MITJANA DIÀRIA 

ÂPATS CALENTS 28.120 1952 77 
ENTREPANS 43.712  144 
DUTXES 6.683  33 
BUGADERIA 425 31  
ROBER 560 219  
MEDICAMENTS 1341 171  
TRANSPORT 66 66  
BÚSTIA  130  

 

5.3.2. Serveis d’Entitats del Tercer Sector 
 
Fundació Arrels – Sant Ignasi: 
 

 
Fotografia 6. Logotip Fundació Arrels Sant Ignasi de Lleida. 

 
La Fundació Arrels Sant Ignasi va ser constituïda l’any 1994. Es defineixen com 
una entitat que vol ser una eina de suport i promoció a les persones sense llar i 
a persones que viuen en situació de pobresa extrema, durant l’any 2013, han 
ates 4.429 persones que conformen 1056 famílies. Els principals programes 
d’atenció a la Fundació Arrels – Sant Ignasi, són: 
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• Centre Obert, adreçat a persones que volen descansar del carrer i busquen 
un espai amb caliu humà. El Centre Obert obre totes les tardes i en ella 
s’ofereixen diferents serveis, com consigna, perruqueria, dispensari 
d’infermeria, rober i sala d’estar, on es facilita berenar a les persones que hi 
acudeixen lliurement. Durant l’any 2013 es van atendre 290 persones, i s’han 
facilitat un total de 3823 serveis 

• Servei d’aliments, la botigueta. Servei adreçat a persones i famílies que 
necessiten un suport alimentari bàsic. Durant l’any 2013 es van atendre 1113 
persones, es van repartir més de 98000 Kg. D’aliments i es van facilitar 2615 
carmanyoles d’aliments cuinats. 

• Reducció de danys, programa adreçat a persones que consumeixen 
substàncies tòxiques i que volen evitar riscos en aquest consum. S’han atès 
356 persones, s’han distribuït 18859 xeringues, se n’han recollit 14041. S’han 
atès 83 persones sense cobertura sanitària i s’han fet 170 atencions 
sanitàries. 

• Reinserció, programa per a homes en situació d’inclusió social que estan en 
fase d’inserció personal i social que volen recuperar-se, formar-se i viure de 
manera normalitzada en la societat. Durant l’any 2013 s’han atès 10 
persones, 4 de les quals han finalitzat el seu procés, aconseguint feina i llar. 

 
Taula 4. Serveis d'atenció social de la Fundació Arrels Sant Ignasi. 

SERVEI NOMBRE DE SERVEIS PERSONES ATESES 
CENTRE OBERT 3823  1952 
SERVEI D’ALIMENTS 98.000 KG.  
ALIMENTS CUINATS 2615 CARMANYOLES  
REDUCCIÓ DE DANYS 170 83 
PROGRAMA DE 
REINSERCIÓ 

 10 

 
 

Servei de menjador social Jericó: 
 

El menjador social Jericó, gestionat per la Fundació Jericó, està en 
funcionament des de l’any 2012, i es va iniciar en els baixos de l’església de la 
Nostra Senyora del Carme i aquesta any s’ha traslladat a un nou equipament. El 
Servei de menjador és de dilluns a divendres i en horari de dinar. 
 
Reparteix cada dia un total de 120 dinars per a persones amb situació de 
vulnerabilitat. L’accés al menjador s’ha de sol•licitar diàriament a l’entitat que 
gestiona el servei, i es de caire il•limitat. 
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Fotografia 7. (Esquerra) Logotip menjador Jericó. (Dreta) Interior menjador Jericó [Font 6]. 

 

5.4 Actuacions en Situacions d’Emergència Social 
 
Pla iglú / Allotjament hivernal de baixa exigència 
 

Aquest projecte té com a principal objectiu evitar que el fred tingui greus 
repercussions en la salut de les persones sense sostre durant els mesos 
d’hivern. La campanya, s’inicia quan les temperatures a la nit baixen a 0 graus. 
En aquests moments la Guardia Urbana revisa possibles espais de carrer on 
pernocten les persones sense llar i els informen de la possibilitat d’acollir-se a 
un recurs residencial de baixa exigència. Les persones hi poden anar pel seu 
propi peu o acompanyats pels cossos de seguretat. 
 
Durant l’any 2013, el Pla Iglú es va iniciar el 27 de novembre i va finalitzar el dia 
1 d’abril. Es van allotjar 487 persones diferents amb un total de 6714 
pernoctacions 453 dels allotjats eren homes (93%) i 34 eren dones (7%). La 
mitjana de dies d’allotjament per persona va ser de 14, i el dia que es van 
allotjar més persones van ser 93. 

 
Atenció i acollida a les persones que arriben a Lleida durant la campanya de 
la recollida de la fruita 
 

Durant els mesos d’estiu, arriben a les terres de Lleida persones sense recursos 
que cerquen feina a la campanya de la fruita, tant a la ciutat com a pobles de la 
comarca. Aquesta arribada de persones fa necessari donar una resposta 
d’emergència humanitària i minimitzar l’impacte que als serveis socials de la 
ciutat produeix l’arribada d’aquest col•lectiu. Durant els mesos de juny, juliol i 
agost de 2013 es van atendre 948 persones 
 
Entre els serveis que es presten podem destacar (en parèntesis hem posat el 
nombre de serveis realitzats): Repartiment de bosses de menjar (7505), Servei 
de dutxes (4128), Servei de rober (740), Servei de perruqueria (108), Servei de 
consigna (1583), Servei de bugaderia (300). 
 
Aquest és un projecte, on mitjançant el treball en xarxa, i coordinat per 
l’Ajuntament de Lleida i amb el suport de la Generalitat de Catalunya hi 
participen diferents entitats de la ciutat: Agència Adventista per al 
Desenvolupament i Recursos Assistencials (ADRA), Associació Antisida, 
Associació Solidaritat i Servei santa Teresina (ESCLAT), Càritas Diocesana, 
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Creu Roja, Fundació Arrels St. Ignasi, Fundació Pagesos Solidaris, i Troballes. 
Durant l’any 2013 hi van col•laborar un total de 99 voluntaris i la majoria dels 
serveis es realitzen a l’edifici de l’antic mercat de Santa Tereseta de la ciutat de 
Lleida. 

 
Servei d’intervenció en salut mental i exclusió social (SISMES) 
 

A partir de la col•laboració entre els professionals del Servei de Psiquiatria, 
Salut Mental i Addiccions de l’ Hospital de Santa Maria i els tècnics de l’Àrea 
d’Inclusió Social de la Paeria de Lleida, es va crear, durant l’any 2011, un nou 
recurs per a l’atenció a les persones sense sostre: Servei d’Intervenció en Salut 
Mental i Exclusió Social (SISMES). L’equip professional del projecte esta format 
per Psiquiatres, Psicòlegs i Educadors Socials. 
 
Aquest projecte pretén vincular i millorar l’atenció sanitària, social i comunitària a 
aquests col•lectius, i detectar les possibles malalties mentals  en aquestes 
persones. Durant l’any 2013 s’han atès per part del projecte 43 persones, de les 
quals, sis van ser ingressades als servies de salut mental. 

 
Unitats d’emergència social (UES) 
 

Aquest projecte, que realitza la Creu Roja, té per objectiu atendre les 
necessitats bàsiques de les persones que es troben en situació de marginalitat i 
d’exclusió social, per millorar la seva qualitat de vida des d’un punt de vista 
sociosanitari. La població a la qual va dirigit aquest projecte són persones sense 
llar que viuen al carrer i no accedeixen a la xarxa normalitzada de serveis 
socials. 
 
Les accions que es realitzen s’adapten a les necessitats de les persones i es 
treballa en xarxa amb les entitats i administracions que exerciten activitats en 
aquest àmbit. De forma general les podem agrupar dintre de l’assistència en la 
cobertura de necessitats bàsiques: 

• Realització d’un mapa de ciutat, concretant les zones i rutes d’intervenció. 

• Acolliment, informació i orientació sobre els recursos existents. 

• Distribució de begudes, calentes i fredes, mantes, kits higiènics i sanitaris. 

• Informació, motivació i derivació a altres recursos de la xarxa. 

• Orientació sobre conductes de prevenció de riscos sanitaris. 

• Coordinació amb la xarxa de recursos socials per a la cobertura de 
necessitats bàsiques amb caràcter d’urgència i/o estada breu. 
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Taula 5. Actuacions en situació d'emergència social. 

SERVEI NOMBRE DE SERVEIS PERSONES ATESES 
PLA IGLÚ 6714 487 

CAMPANYA TEMPORERS  948 

- BOSSES DE MENJAR 7505  
- SERVEIS DE DUTXES 4128  

- SERVEI DE ROBER 740  
- PERRUQUERIA 108  

- CONSIGNA 1583  
- BUGADERIA 300  

SISMES  43 
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CAPÍTOL 6. TREBALL EMPÍRIC 
 
Aquest apartat del treball ha consistit en una presa de pols de la situació real de 
les persones sense llar. M’he entrevistat amb professionals i voluntaris de l’atenció 
social, que són qui treballen per millorar aquesta situació, també hem fet 
entrevistes a persones que estan en situació de sense llar, i per últim hem analitzat 
el qüestionari que ha contestat un grup de ciutadans. 

6.1. Entrevistes 
 
Tant l’opinió dels professionals com també l’opinió dels voluntaris s’han dut a terme 
mitjançant entrevistes directes. Per altra banda, l’opinió dels ciutadans s’ha 
obtingut mitjançant enquestes. 

6.1.1 Opinió dels Professionals de l’Atenció Social 
 
Tal i com vam indicar en l’objectiu 3 del treball, que es tracta de conèixer quina és 
la situació actual de les persones sense llar que viuen a la ciutat de Lleida segons 
l’opinió dels professionals. S’ha fet una entrevista semi dirigida a cinc professionals 
de l’àmbit de l’atenció social: tres tècnics municipals i dos representants d’entitats 
sense ànim de lucre de la ciutat. 
 
Entrevistats: 
 

- Alba Pirla. Treballadora Social. Cap de l’Àrea d’Inclusió Social de 
l’Ajuntament de Lleida. 

- Eva Mª Benito. Educadora Social.  Educadora de Medi Obert per a 
persones sense llar de l’Ajuntament de Lleida. 

- Ismael González. Treballador Social. Programes d’Atenció a Col•lectius 
Vulnerables. Creu Roja. Lleida 

- Joan Canut. Psicopedagog. Cap de Secció d’Atenció Primària de 
l’Ajuntament de Lleida. 

- Mª José Rosell. Treballadora Social. Responsable de Treball Social de 
Càritas Diocesana de Lleida. 

 
Contingut de l’entrevista: 
 
L’entrevista constava d’un seguit de preguntes amb què volíem conèixer què 
entenien per persones sense llar i quin era el seu perfil, saber quins eren els 
serveis que oferia la seva entitat i si existia una bona col•laboració amb la resta 
d’entitats de la ciutat de Lleida. 
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Respostes obtingudes: 
 
1. Com definiries les persones sense llar i quin perfil tenen? 

 
En aquesta pregunta el que volíem arribar a conèixer era com definirien les 
persones sense llar i quines característiques presentaven les persones a qui 
atenien en el seu dia a dia. 

 
Tots els professionals coincideixen que parlar de persones sense llar és diferent 
que parlar de persones sense sostre, ja que una llar és un espai on es guarden 
els objectes personals, genera una sensació de seguretat i genera uns records. 
Aquestes persones són multi problemàtiques, principalment tenen problemes de 
salut física i salut mental. Han trencat tots els seus vincles i el fet de no tenir on 
recolzar-se és el que els porta a una situació de vulnerabilitat extrema. 

 
“És una situació de desesperança i una visió d’ella mateixa moltes vegades que 
no és real, no és real a nivell de, o sigui, que és pessimista amb extrem, o sigui, 
ella pensa que per molt que faci, d’aquesta situació no se’n sortirà, llavors una 
mica ha tirat la tovallola.” (Joan Canut) 
 
“De fet és una situació d’exclusió social severa, que és un extrem de l’exclusió 
social.” (Alba Pirla) 
 
“Tota la sèrie de ponts que tenim que ens poden ajudar a recolzar-nos quan 
tenim un problema es debiliten de tal manera que et trobes en una situació 
límit, que no ets capaç de controlar-la i la única solució potser en aquell 
moment té la dóna el carrer.” (Ismael González) 
 
“Perquè una persona sense llar és una persona que està molt, molt degradada, 
que ha perdut molt la confiança amb el sistema i amb ella mateixa per tant, 
pensa que ningú la vol ajudar.” (M. José Rosell) 

 
La situació de sense llar també comporta la pèrdua de drets: 

 
“També pateixen situacions de pèrdua dels seus drets (...). Així que va més 
enllà de no tenir un sostre, es tracta d’una exclusió social, una situació 
permanent en el temps.” (Eva Mª Benito) 

 
En relació al perfil, els professionals coincideixen que aquest ha anat canviant. 
Cada vegada hi ha més gent jove, encara que majoritàriament es tracta 
d’homes d’entre 40 -50 anys, molts cops d’origen immigrant. Tot i que el 
percentatge de dones és molt baix, quan són  elles, les afectades, la 
problemàtica és més greu. 

 
 “El perfil ara és molt més ampli i ha anat canviant per això jo penso que 
l’objectiu de dir quin és el perfil d’una persona sense llar, és que treballem amb 
una persona i a partir d’aquí, nosaltres podem començar a treballar amb ella.” 
(Mª José Rosell) 

 
“El perfil clàssic que ens imaginem i que ve a ser d’alguna manera l’estereotip 
és el del típic senyor d’entre 50 i 60 anys que viu al carrer, que està tot el dia 
amb el cartró de vi... però el perfil ha evolucionat aleshores també hi ha gent 
més jove, gent també del país, d’aquí de Catalunya, que s’han acabat quedant 
sense feina o han anat perdent l’habitatge, els han desnonat, la feina, han 
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tingut conflictes familiars importants i tot això ha fet que es quedessin sense 
una xarxa de suport que els ha avocat a estar al carrer.” (Alba Pirla) 

 
”Fins ara hi havia una tendència, com a ciutat d’arribada de temporers, moltes 
persones extracomunitàries, però s’està començant a igualar amb persones 
d’origen espanyol que es troben al carrer.” (Eva Mª Benito)  

Els professionals que treballen amb aquestes persones s’adonen de que les 
persones sense sostre molts cops tenen històries molt similars a les que hem 
pogut tenir nosaltres, amb una família, una feina, una xarxa de relació, un 
habitatge. Hem d’entendre que, tot i tenir factors de protecció, ningú te la 
immunitat absoluta Les situacions, en algun moment de la nostra vida, poden 
canviar. 

“Hem tingut  persones de tota mena i condició, persones que, si que és cert, 
han tingut una vida molt difícil, però també persones que han estat en una 
situació socioeconòmica molt bona.” (Eva Mª Benito) 

“Una persona sense llar potser una persona com nosaltres.” (Joan Canut) 

“La situació de vulnerabilitat i acabar al carrer pensem que no va amb 
nosaltres, que com  que nosaltres tenim estudis, que com que ... és una cosa 
d’algun altre que no ha estudiat o que no ha treballat o que no s’hi ha esforçat, i 
això no és veritat, és algú que té una dificultat i no té ningú, i ell no és capaç de 
poder sortir-se’n sol, sols és això.” (Mª José Rosell) 

 
“És important que la gent entengui que en una situació de sense llar hi pot 
caure qualsevol persona, qualsevol persona que no tingui xarxa, que no tingui 
capacitats que no tingui ni personals ni del voltant, per tant, és que no vegem 
tant allunyat una situació de sense sostre, aquesta idea de que a nosaltres no 
ens pot passar.” (Mª José Rosell) 

 
 
2. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 

 
Arribar a aquesta situació de carrer no és un fet que succeeixi d’un dia a un altre 
sinó que són un seguit d’esdeveniments vitals estressants que al final 
condueixen a viure fora dels entorns normalitzats. Les persones sense llar, 
molts cops perden el control de les situacions i això els porta a la incapacitat de 
sentir-se segurs en si mateixos i a tenir unes actituds molt pessimistes envers si 
mateixos i el seu futur més immediat. 

 
“Cada persona té la seva història de vida i la seva problemàtica. Són  un cúmul 
de circumstàncies desafortunades a nivell econòmic, mental, familiar, que es 
barregen les unes i les altres i al final l’única sortida que hi ha és la que ofereix 
el carrer.” (Ismael González) 

 
“Jo faci el que faci, no me’n sortiré, si busco feina, no en trobaré, perquè jo 
m’esforço i no em surt, no me’n surto, llavors arriben amb una autoimatge molt 
negativa ...”faci el que faci, no hi ha res a fer” ... situen el control del que els hi 
passa ... a fora, jo no puc fer res, jo no serveixo.” (Joan Canut) 

 
“La idea, imatge de persona desestructurada, sense estudis i molt maltractada 
que ha acabat al carrer jo penso que l’hauríem d’acabar canviant. És una 
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persona que es troba amb una dificultat i que ella no té eines i demana ajuda, i 
si al seu voltant no troba ningú que l’ajudi, pot acabar amb una situació de 
carrer.” (M. José Rosell) 

 
“És un procés que comença en una sèrie de situacions, que els van passant 
una sèrie de coses i això porta que perdin la feina, la seva casa, de vegades 
porta consum i també la pèrdua de les xarxes socials. Si perds la casa, si perds 
la feina, si perds tota la xarxa social que et manté, la teva situació és de molta 
vulnerabilitat, llavors la sortida és acabar en aquesta situació.” (Eva Mª Benito) 

 
“És com una muntanya de coses que t’han passat en molt poc temps i que al 
final, la única situació que tens és la de carrer.” (Alba Pirla) 

 
3. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 

 
Els professionals coincideixen que hi ha dos perfils de persones sense llar a 
l’hora d’ inserir-se. En primer lloc, aquelles que porten molts anys vivint al carrer 
i que manifesten que és el que volen fer. I en segon lloc, les persones que 
realment accepten ajuda i inicien un procés d’inserció social. La major part de 
persones que accepten l’ajuda, tenen una possibilitat prou alta de tornar-se a 
incloure a la societat, ja que el primer pas per a sortir de l’exclusió és el 
reconeixement de la necessitat, la voluntat de millora i l’acceptació de l’ajuda. 

 
Hem de tenir en compte, però, que la voluntat sempre és de la persona i que 
mai se l’ha d’obligar a prendre una decisió a la qual no hi vulgui accedir. 

 
“Creiem molt en les capacitats de les persones, es treballa enfortint les 
capacitats que tenen per iniciar i potenciar el seu procés d’inserció.” (Alba Pirla) 

. 
”Clar que tenen possibilitats i se’n surten, però se’n surten amb ajuda d’un 
professional, sol, és molt complicat.” (Joan Canut) 

 
“Treballem sempre que la persona ens deixi fer-ho i quan ens deixa fer-ho. Hi 
ha persones que el màxim que hem aconseguit és que ens escoltin, que 
vulguin que anem a veure’ls, però ens diuen que quan vulguin alguna cosa ja 
ens ho diran i aquella situació la mantenen a carrer”. (Eva Mª Benito) 

 
“El professional hi ha de ser sempre, això si que ha de quedar clar, i llavors la 
persona hi haurà moments que vol, però no pot, hi haurà moments que voldrà 
farà un pas però tornarà enrere, però el professional ha de continuar sent-hi , la 
persona que ha d’ajudar hi ha de ser, i mai hem de recriminar a l’altre les seves 
actuacions.” (Mª José Rosell) 

 
“Si la persona té voluntat de sortir-se’n, se’n sortirà. El professional l’ha 
d’acompanyar però les decisions sempre són de la persona.” (Mª José Rosell) 

 
El procés d’inserció social, és un procés individual i diferent per a cada persona ja 
que s’hi han de tenir en compte totes i cada una de les seves capacitats i saber el 
que necessita cadascú en aquell moment per poder tirar endavant. 

 
“Cada persona l’has de valorar de manera individual i has de veure quines són 
les seves potencialitats, en quin moment està, si realment vol, de quina manera 
la pots ajudar i a partir d’aquí, que ell es deixi ajudar. Sovint, hi ha persones 
que no es volen deixar ajudar.” (Ismael González) 

 



Treball Empíric   41 

 
“Hem de tornar a aprendre a conviure amb societat i desaprendre a viure al 
carrer i això és un procés educatiu que la persona ha de fer i amb ajuda es fa.” 
(Joan Canut) 

 
 

4. Com els arriba la informació dels serveis que ofereixen a les persones 
sense llar? 

 
Hi ha dos maneres diferents per contactar amb la persona, d’una banda, 
l’oficina d’atenció social, on les persones acudeixen i reben els serveis 
d’assessorament d’autosuficiència i per altra banda, les actuacions de 
professionals i voluntaris que s’hi apropen, en sortides al carrer, en què se’ls 
ofereix companyia, menjar  o kits d’higiene i mantes a l’hivern. Aquest és un 
primer contacte que facilita que la persona conegui els serveis.  

 
“És fer vincles amb les persones que estan molt soles de manera que quan 
elles consideren que poden i que volen enganxar-se amb aquest procés ho 
puguin fer, posant-los-hi fàcil, deixant-los-hi que ells decideixin.” (Alba Pirla) 

 
“Hi ha una acció proactiva dels educadors que van al carrer. El que fan és 
atansar-se a les persones sense llar que estan al carrer, atansar-se als grups o 
a les persones que estan soles per a veure com poden iniciar un procés 
d’acceptació, de que la persona t’accepti com a professional i veure quins 
recursos poden ajudar amb aquesta persona, com pots començar a estirar 
d’aquesta persona per poder-la ajudar.” (Joan Canut) 

 

Fotografia 8. (Esquerra) Manta [Font 7]. (Dreta) Kit d'higiene personal [Font 8]. 
 
 

També les forces de seguretat locals i autonòmiques, en algunes ocasions, 
quan han localitzat una persona sense sostre, en un caixer automàtic o al 
carrer, indiquen a aquesta persona on es pot dirigir i si ho creuen oportú, la 
poden acompanyar als serveis d’atenció social. 

 
“És difícil que una persona sense llar vagi a un servei, hi ha d’haver un contacte 
previ al carrer que faciliti l’apropament.” (Mª Jose Rosell) 

 
“Ells no són demandants, no van als serveis, a les oficines, almenys la nostra 
experiència, els usuaris que tenim de gent que viu al carrer no venen.” (Ismael 
González) 
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5. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 

treballen amb aquesta població? 
 

Tots ells estan d’acord que hi ha una bona relació entre els professionals tot i 
que a vegades aquesta s’hauria de potenciar per part de les entitats i 
institucions per poder assolir els mateixos objectius entre tots. En l’actualitat, 
valoren positivament la xarxa d’entitats d’atenció a les necessitats bàsiques que 
intenta coordinar les activitats i les accions de les diferents entitats i institucions.  

 
“Caldria una feina més comú, amb objectius més comuns.” (Eva Mª Benito) 

 
“D’alguna manera estem treballant... perquè puguin les persones sense llar no 
només tindre el que serien les necessitats bàsiques cobertes sinó poder anar 
una mica més enllà i poder participar en activitats comunitàries i millorar el 
tema de xarxa social i que això formaria part del seu procés de recuperació.” 
(Alba Pirla) 

 
“Lo que no hem de perdre de vista és que han de ser-hi aquestes relacions i les 
hem de mantenir pel benefici, no de la institució sinó per aquella persona del 
carrer, eh que treballem per ella?, doncs ens hem d’esforçar per mantenir-les.” 
(Mª José Rosell) 

 
La disminució de recursos en els darrers temps així com l’augment de persones 
sense llar degut a la crisis econòmica i social, fan que encara sigui més 
necessària la participació i la coordinació entre les diferents entitats i 
institucions. 

 
“No tenim recursos infinits, per tant, el que han de fer, és rendibilitzar el que hi ha i 
intentar col•laborar per donar resposta a la situació del protagonista que és aquesta 
persona.” (Joan Canut) 
 

6.1.2 Opinió dels Voluntaris de l’Atenció Social 
 
A banda dels professionals, s’ha de destacar la feina de les persones voluntàries 
que decideixen invertir una part, o tot, el seu temps, a ajudar les persones més 
necessitades, procurant que tothom pugui tenir una subsistència garantida i que, a 
la llarga, la societat sigui una mica més justa. Aquestes persones, tot i que n’hi ha 
que tot i fer-ho de manera totalment altruista s’hi dediquen professionalment, però 
també n’hi ha, que a banda de les seves vides privades, les seves professions, o 
fins i tot, no tenir formació específica en la matèria, dediquen una bona quantitat 
d’esforç a dignificar una mica la vida de les persones sense llar. Per això hem fet 
una entrevista semi-dirigida (veure objectiu 3) a persones que treballen en 
diferents entitats de Lleida.  
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Entrevistats: 
 

- Joan Mora. Mossèn. Director de la Fundació Jericó. 
- Joan Sunyol. Jesuïta. Director de la Fundació Arrels Sant Ignasi. 
- Manolo Escalera. Església Evangelista. Director del Centro Nueva Imagen 
- Mª Mar Vidales. Església Evangelista Bíblia Oberta. Directora del Centre 

Dona Samaritana. 
- Ramon Baró. Enginyer Agrícola. Director de Càritas Diocesana de Lleida. 

 
Contingut de l’entrevista: 
 
L’entrevista constava d’un seguit de preguntes amb què es volia conèixer què 
entenien per persones sense llar i quin era el perfil d’aquestes així com saber quins 
eren els serveis que oferia la seva entitat i si existia una bona col•laboració amb la 
resta d’entitats de la ciutat de Lleida. 

 
Respostes obtingudes: 
 
1. Com definiries les persones sense llar i quin perfil tenen? 

 
Segons el voluntariat, les persones sense llar són aquelles que no tenen una 
casa que se la sentin pròpia, i/o aquesta casa no estigui en condicions 
d’habitabilitat. Tot i que cada persona té una història i situació diferent, 
acostumen a ser persones vulnerables, que es troben en un pou sense sortida i 
que estan en la situació de mancança humana més gran que hi pugui haver. 
Moltes vegades, aquestes persones estan en situació de sense llar degut a 
problemes de malaltia mental o d’addiccions que els provoquen la pèrdua de 
lligams socials amb la família, amb el seu entorn social, laboral i veïnal. 

 
“En situació de sense llar vol dir, sense casa pròpia, sense un lloc on viure, per 
relacionar-se amb els altres.” (Joan Suñol) 

 
“Más que definirlas, diría que están faltas de cariño, de amor, de todo.” (Mª Mar 
Vidales) 

 
“Una persona con problemas que está sufriendo una situación que no es 
deseable pero una persona con todas las de la ley, como cualquier otra 
persona.” (Manolo Escalera) 

 
“La única diferencia son las circunstancias que esta persona le han llevado a 
vivir una situación que no es normal ni lógica y con la que no tiene que 
conformar.” (Manolo Escalera) 

 
En relació al perfil, ens diuen que acostumen a ser homes de mitjana edat entre 
els 35- 40 anys. Comenten que el fet que no hi hagi gent jove és perquè arribar 
a ser una persona sense llar és tot un procés que pot durar molt temps. La 
majoria d’aquests acostumen a tenir diverses problemàtiques associades. 

 
 “Són persones, per tant, que estan en un espai marginal, que d’altra banda no 
és sempre reconegut i entès per la ciutadania en general, la qual cosa encara 
els hi provoca més problemes.” (Joan Sunyol) 
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“Tenemos personas con problemas de toxicomanías, de salud mental.” (Manolo 
Escalera) 
 

Entre els homes, també hi ha immigrants, amb estudis universitaris finalitzats en 
el seu país d’origen, que han vingut aquí a trobar feina, però a causa de la 
manca d’informació que els arriba al seu país sobre la situació en què vivim 
aquí, venen i no tenen altra alternativa que quedar-se al carrer. 

 
“El primer noi que vaig conèixer em va estranyar molt, resulta que havia fet a 
Holanda la carrera de mercat internacional, ho sigui que estava preparat i 
dormia al carrer.“ (Joan Mora) 

 
En el cas de la població femenina, l’edat està compresa entre els 20- 50 anys i 
es diu que aquestes dones, si ja vivien sense llar al seu país d’origen, en arribar 
aquí, estan  insegures de si mateixes i de l’entorn i  desconfien de les persones 
que les volen ajudar, ja que mai han pogut recolzar-se en ningú. 

 
“Suelen venir muy inseguras, muy reacias, muy desconfiadas, la mayoría de 
exclusión social vienen muy desconfiadas porque nadie nunca les ha 
transmitido... no han podido confiar en nadie, todo el mundo les ha fallado.” (Mª 
Mar Vidales) 

 
2. Què fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 

Segons els voluntaris, és una suma de factors la que porta a una persona a 
trobar-se en situació de no tenir llar. En alguns casos, es pot parlar d’un procés 
d’automarginació, en altres, de la manca de solidaritat entre ells mateixos. Però 
tots coincideixen que existeixen unes problemàtiques familiars que en ocasions 
s’inicien durant la infància amb la manca de vincle afectiu amb els seus pares. 

 
“De vegades són problemàtiques familiars, venen de sectors marginals, 
empobrits, o hi ha històries complicades, en el sentit que són persones que no 
han seguit un procés acompanyats d’un pare i una mare, en el seu procés de 
creixement, des de la seva primera infantesa i aleshores això ha provocat un 
seguit de dissociacions internes que després es van manifestant amb moltes 
coses.” (Joan Sunyol) 

 
“Normalmente no es una cosa, es un cúmulo de cosas, muchos de ellos, en 
nuestra experiencia, han sido estas adicciones o la enfermedad mental que han 
ido rompiendo los lazos familiares, haciendo que se vaya auto marginando 
poco a poco, van perdiendo los trabajos y al final acaban tirados en la calle.” 
(Manolo Escalera) 

 
“Te quedas sin familia, sin trabajo, sin recursos, sin economía y al final te vas a 
la calle, a dormir a un cajero, a dormir a un banco y este en un sin techo.” (Mª 
Mar Vidales) 

 
“La única diferencia son las circunstancias que esta persona le han llevado a 
vivir una situación que no es normal ni lógica y con la que no tiene que 
conformar.” (Manolo Escalera) 

 
Aquest procés és una roda que molts cops és iniciada per motius econòmics i 
que produeix dificultats en les relacions amb la família i els amics per una 
manca d’habilitats socials. 
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“D’alguna manera vas veient una multi problemàtica i que per tant és un nivell 
d’atenció prioritari però alhora complexa que necessita una intensitat d’atenció 
molt important.” (Ramon Baró) 
 
“La raó econòmica i després jo m’imagino és un conjunt de circumstàncies que 
ens posen al carrer.” (Joan Mora) 

 
3. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 

 
L’opinió que comparteixen els voluntaris és que sí, que  se’n poden sortir, però 
necessiten ajuda per a fer-ho. També esmenten que sempre cal partir de la 
innocència ja que mai sabrem, fins al cap d’un temps, si la persona se’n vol 
sortir o no i ells han de voler i poder. 

 
“Perquè després hi ha un element que sempre és incert,  i que és molt difícil de 
mesurar, fins i tot professionalment, que és les capacitats de recuperació que te 
una persona.” (Ramon Baró) 

 
“Pero otros pueden salir, si tienen una buena ayuda y un buen recurso se 
pueden salir.” (Mª Mar Vidales) 

 
“Oi tant, hi tant, cadascú en el seu nivell té sempre possibilitats de sortir-se’n.” 
(Joan Sunyol) 

 
“Claro que sí, por supuesto que sí, posibilidades hay para todo el mundo con la 
ayuda necesaria, con la ayuda idónea, y siempre que ellos estén dispuestos a 
poner de su parte.” (Manolo Escalera) 

 
“Alguns ja sabem que no hi ha res més que cuidar-los fins que arribi el seu 
moment final, però molts dels joves, molta gent està amb unes actituds que es 
poden fer moltes coses.” (Joan Mora) 

 
Molts d’ells coincideixen que algunes d’aquestes persones no se’n volen sortir o 
els costa més perquè els és molt difícil adaptar-se a les normes.  

 
“Lo que nos encontramos es que estas persones con tantos años de vivir en la 
calle sin estar sujetos a ninguna disciplina, a ninguna norma, están 
acostumbrados a vivir como quieren, a hacer lo que quieren, a comer cuando 
les apetece, a dormir cuando les apetece, a que nadie les diga lo que tiene que 
hacer, a no cumplir las normes más básicas de higiene y cuando vienen a los 
recursos, como el nuestro, algunas veces les cuesta adaptarse y tirar hacia 
adelante.” (Manolo Escalera) 

 
“Hay persones que se han acostumbrado a vivir así y no quieren que nadie les 
mande… y no permites que te digan mira tienes que hacer, creo que lo mejor 
es esto o por aquí vas bien o por aquí vas mal quieren ser independientes y no 
dar explicaciones a nadie.” (Mª Mar Vidales) 

 
Ara bé, quan veuen la gent que fa un òptim procés d’inserció, els resulta un 
moment molt gratificant per ells com a voluntaris. 

 
“Nosaltres tenim la sort, tenim el goig d’haver pogut observar aquestes millores, 
aquests creixements” (Joan Suñol) 
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4. A les persones sense llar, com els arriba la informació dels serveis que els 
ofereixen? 

  
Tots els voluntaris esmenten que el canal més habitual és el boca a orella. 

 
Una de les causes que els fa adreçar-se als serveis socials és el fet de saber 
que els poden aconseguir productes de necessitat bàsica com són aliments, un 
pis on poder instal•lar-se un temps o simplement un llit on poder passar una nit. 

 
L’element bàsic perquè la gent hi vagi és que sàpiguen que seran tractats amb 
respecte i dignitat i no seran mai infravalorats. 

 
“Respecte i dignitat cap a les persones, i poder-ho normalitzar el màxim 
possible.” (Ramon Baró) 

 
“Per tant aquest treball de dignitat vol dir que els recursos que d’alguna manera 
hem d’oferir han de ser uns recursos que no siguin cutres sinó que siguin 
realment en la línia del que ells necessiten i de la seva dignitat” (Joan Suñol) 

 
5. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 

treballen amb aquesta població? 
 

Els voluntaris expressen que hi ha una bona col•laboració entre entitats i 
institucions i alhora manifesten que aquesta pot ser millorable. Algun d’ells, 
assenyala un tarannà individualista que fa que aquesta coordinació no sigui 
l’ajustada que faria falta tot i que a l’hora de parlar d’una persona sense llar 
sense mirar res més, sempre es fa el més convenient per ella. 

 
“Entre entitats jo crec que deu ni do, si ho fem mirant-nos a nosaltres, sempre 
la col•laboració és millorable, si ho fem comparant-nos amb altres ciutats 
similars a Lleida  o a l’entorn de Lleida deu ni do.” (Ramon Baró) 

 

“Nuestra experiencia es que siempre ha habido una buena predisposición para 
poder ayudar a la persona”. (Manolo Escalera) 

 

“Molta, molta col•laboració. Sempre he dit que Lleida per mi és ideal.“ (Joan 
Mora) 

 

6.1.3 Opinió de les Persones Sense Llar 
 
En els punts anteriors hem presentat les opinions dels professionals i dels 
voluntaris de l’acció social que intervenen en les persones sense llar però, amb la 
finalitat d’atansar-nos més a la seva realitat, vam pensar que seria interessant 
poder entrevistar a dues persones que es trobessin en situació de sense llar per 
conèixer de primera mà si l’ajuda que els ofereixen els és gratificant o com veuen 
el seu futur. 
 
Aquestes persones no han estat escollides aleatòriament, sinó que van ser 
seleccionades pels professionals de l’Oficina d’atenció social de l’Ajuntament de 
Lleida entre les que, en el moment de realitzar l’entrevista, es trobaven en un 
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procés d’inserció social i alhora són les que es van mostrar disponibles a ser 
entrevistades per estudiants.  
L’entrevista es va realitzar a les dependències del menjador social de la Panera.  
 
En l’entrevista, es volia conèixer a partir d’un seguit de  preguntes quina era la 
situació de les persones sense llar des del seu punt de vista.  
 
Les dues persones entrevistades entenien i parlaven la llengua castellana, tot i 
així, van respondre les preguntes amb la seva llengua materna i amb un castellà 
bastant difícil d’entendre i comprendre. (A l’hora de transcriure les entrevistes hem 
posat entre parèntesis aquelles paraules que eren difícils d’entendre amb la 
transcripció original). Utilitzen frases curtes i monosil·làbiques.  
 
Als entrevistats els anomenarem, per tal de preservar la seva identitat, Vladimir i 
Mohamed. 
 

- En VLADIMIR, és d’origen romanes, té 45 anys, i fa entre set i vuit anys que 
viu a Lleida. Té una formació basada en els estudis primaris i l’escola superior 
de ceràmica. Ha estat treballant en diferents llocs de la ciutat de Lleida i 
rodalies. Té una filla però no explica la relació que hi manté tot i que diu que té 
relació amb la seva família. Fa entre set i vuit mesos que es troba en una 
situació de sense llar i el desencadenant són diferents problemes de salut. Els 
recursos que utilitza en el seu dia a dia són l’oficina Maranyosa, la pensió Àlex 
i també participa en activitats de l’associació Agrupat i en sessions 
terapèutiques en l’hospital Santa Maria. 

 
- En MOHAMED, va néixer al Marroc, en l’actualitat té 44 anys, i fa entre vint-i-

dos i vint-i-quatre anys que viu a Lleida. Té únicament els estudis primaris. No 
te fills però té familiars que viuen a Lleida. Fa set anys que es troba en situació 
de sense llar. Va sofrir un accident i va estar ingressat a l’hospital Arnau de 
Vilanova de Lleida. En el moment de l’alta el van derivar a l’oficina Maranyosa i 
a l’hostal Àlex, els dos recursos que utilitza en l’actualitat. 

 
Contingut de l’entrevista: 
 
En l’entrevista, es volia conèixer a partir de disset preguntes breus, quina era la 
situació de les persones sense llar des del seu punt de vista. 
 
Respostes obtingudes:  
 
La relació entre persones sense llar i problemes de salut va ser un dels fets més 
destacats que vam observar durant l’entrevista, ja fos per qüestions prèvies o 
posteriors a la situació de sense llar. Quan pregunto Com es va iniciar la seva 
situació de sense llar?, em contesten: 
 

“Como estaba enfermo en el Arnau, porque tenía ataques de bilipsia (epilèpsia) 
me mandaron a hostal Alex, y me trajo la policia”. (Mohamed) 

 
Un altre dels aspecte importants que vaig observar és la dificultat de trobar feina o 
formes d’ocupar-se el temps, aspecte que els provoca que es passin la major part 
dels dies donant tombs pel carrer sense saber què fer. 
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“Antes no hacía nada, ahora estoy trabajando haciendo cosas (tallers), la 
mayor parte del tiempo, es mejor que estar todo el día dando vueltas por la 
calle, porque no encuentras nada de trabajo.” (Mohamed) 

 
Les dificultats per mantenir lligams familiars i d’amics és una de les 
característiques d’aquests col·lectiu, aspecte que els costa molt d’acceptar, sobre 
tot pel que fa a l’àmbit familiar, ja que tots dos ens manifesten que tenen relació 
amb les seves famílies però la manera en què s’expressen i la situació en què es 
troben ens fa pensar que hi mantenen contactes esporàdics però no una relació 
d’ajuda o afectiva.   
De la relació amb els companys i amics, es mostren molt desconfiats amb aquests 
vincles i donen una resposta molt contundent, que la fan conjuntament. 
 

“No, no amigos no, amigos no quiero ninguno.” (Mohamed i Vladimir) 
 
Per últim volia conèixer quina era la percepció sobre els seu futur, i em va 
sorprendre que malgrat que estaven en una situació de millora personal, no es 
feien gaires plantejaments de futur o bé que pensaven que el seu futur no depenia 
d’ells. 
 

“Bien, hoy de momento bien, mañana otro día. Dios dirá, porque es el que 
manda de todo, nosotros solo comer y dormir.” (Mohamed) 

 

6.2. Enquestes 
 
Fins aquest punt hem pogut observar quina és l’opinió dels professionals, els 
voluntaris i les persones involucrades sobre la situació i l’atenció que reben les 
persones en situació de sense sostre, per això, en aquest punt volem conèixer i 
analitzar les opinions de la ciutadania. 
 
En aquests sentit l’objectiu 4 del treball es descriu com: Percebre quina es l’opinió 
de la població en general sobre les persones en situació de sense llar. Per a poder 
acomplir aquests objectiu es va utilitzar una tècnica quantitativa i es va dissenyar 
una enquesta / qüestionari, mitjançant la plataforma telemàtica Google Drive. 
 
La tramesa de l’enquesta va ser mitjançant un correu electrònic on s’exposava 
amb una presentació, el motiu de la realització d’aquesta i sota d’aquest, s’hi 
adjuntava un link amb l’adreça electrònica per poder-la respondre. 
El missatge enviat va ser el següent  

 
Benvolgut i benvolguda,  
 
Estic realitzant el Treball de Recerca sobre la situació de les persones sense llar, i 
m'agradaria que em contestessis aquesta enquesta que tan sols t'ocuparà 5 
minuts del teu temps. 
 
Moltes gràcies, 
 
https://docs.google.com/forms/d/1QwkvIf3k91Dqe0iRP2EUJqYgdXVOX9YiDTWA
LxTFp4Q/viewform?usp=send_form (El format de l’enquesta el trobareu en els 
annexos.) 

 

https://docs.google.com/forms/d/1QwkvIf3k91Dqe0iRP2EUJqYgdXVOX9YiDTWALxTFp4Q/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/d/1QwkvIf3k91Dqe0iRP2EUJqYgdXVOX9YiDTWALxTFp4Q/viewform?usp=send_form
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6.2.1. Opinió dels Ciutadans 
 
S’ha treballat amb un qüestionari que consta  de 12 preguntes, amb ítems tancats, 
7 de les quals tenen una única possibilitat de resposta, i les 5 restants són de 
respostes múltiples. 
 
El qüestionari es divideix en tres blocs: el primer consta de preguntes relacionades 
amb les dades sociogeogràfiques de les persones que ha donat resposta a la 
enquesta: Edat, gènere, lloc de residència i estudis finalitzats. 
 
En el segon bloc s’hi han formulat preguntes relacionades amb l’ opinió i la 
percepció que els enquestats tenen sobre les persones sense llar, i com aquestes 
persones incideixen en la seva vida. 
 
Les tres darreres preguntes conformaven el tercer bloc on es preguntava sobre qui 
ajudava les persones sense llar i sobre el grau de coneixement que les persones 
que contestaven el qüestionari tenien sobre els principals recursos adreçats a les 
persones sense sostre. 
 

6.2.2. Procediment i Resultats 
 
El qüestionari es va facilitar a les persones mitjançant un correu personalitzat, on 
se sol•licitava que responguessin a l’enquesta a la qual s’hi podia accedir per un 
link. La resposta és reenviava automàticament pel mateix sistema. 
 
Es van obtenir un total de 206 respostes, totes vàlides. La distribució per gènere, 
edat i residència ha estat la següent: 
 
De les 206 respostes obtingudes 144 (70%) són dones i 62 (30%) són homes. En 
relació a l’edat: 77 persones tenen menys de 25 anys (37%); 88 persones tenen 
entre 26 i 50 anys (43%) i 37 persones més de 50 anys (18%). 
 
En relació al lloc de residència, la majoria de les persones enquestades viuen a la 
ciutat de Lleida 133 (65%); a les comarques de Ponent 52 (25%), i  21 (10%) viuen 
a altres indrets de Catalunya. 
 
Per finalitzar, en relació als estudis finalitzats: 42 (21%) han finalitzat els estudis 
primaris o la ESO; 51 (24%) el Batxillerat o Cicle Formatiu i 113 (55%) tenen 
estudis universitaris. 
 
Al segon bloc de preguntes, volíem conèixer l’ opinió i la percepció dels enquestats 
sobre les persones sense sostre, així com creiem que influïen en el seu dia a dia, 
A continuació presentarem els resultats obtinguts en cada una de les preguntes 
que els vam formular. 
 
A la pregunta Segons la teva opinió les persones sense llar ..., s’havia de 
completar la frase amb una resposta que podia ser múltiple i es van obtenir els 
resultats que es presenten en la taula 6 
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Taula 6. Segons la teva opinió les persones sense llar...? 

 
 
 
Com podem veure en la taula 6, el concepte de persona sense llar, s’associa al de 
persones que viuen soles i que la seva principal mancança és que algú els ajudi o 
els acompanyi. També podem observar que es relaciona aquesta població amb els 
trastorns mentals i l’ abús del consum d’alcohol.  
 
A la pregunta Al lloc on vius, has vist persones sense llar?, els resultats van ser 
que Sí 166 persones (80%) i NO 40 persones (20%). En el cas que la resposta fos 
afirmativa es formulaven dues preguntes més: Quantes persones sense llar has 
vist en el darrer mes? Interfereixen en la teva forma de viure en el dia a dia?. 
En la primera 115 (57%) persones van contestar menys de 5, 25 (12%) van 
contestar entre 6 i 10, i més de 10 va ser resposta per 26 (13%) persones. A la 
segona vam obtenir les següents opinions: Sempre ho van contestar 4 (2.4%) 
persones, A vegades ho van contestar 46 (27.7%) persones i Gens va ser la 
resposta majoritària realitzada per 116 (69.9%) persones. En aquests sentit podem 
valorar que les persones sense llar no interfereixen ni provoquen situacions de por 
o d’angoixa a la ciutadania en general. 
 
Per finalitzar aquest segon bloc, es va preguntar Què penses quan veus 
aquestes persones pel carrer?, en aquesta pregunta hi havia la possibilitat de 
respostes múltiples (taula 7). 
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Taula 7. Què penses quan veus aquestes persones pel carrer? 

 
 
 
Majoritàriament, els enquestats manifesten tenir sentiment de compassió pels 
sense llar. El segon sentiment manifestat és que se’ls pot ajudar, però aquesta 
idea només es manifesta en un 25% de les persones enquestades. 
 
En el tercer bloc de preguntes del qüestionari, volíem conèixer quina era l’opinió de 
la ciutadania en relació a l’atenció i els recursos socioassistencials adreçats a les 
persones sense llar. Aquests bloc constava de tres preguntes: 
 
La primera pregunta, de resposta múltiple, feia referència a Qui creus que ajuda a 
les persones sense llar?. Els resultats obtinguts els podrem veure a la taula 8. 
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Taula 8. Qui creus que ajuda a les persones sense llar? 

 
 
 
En la segona pregunta d’aquest bloc volíem saber Qui et sembla que es fa càrrec 
i ajuda les persones sense llar?. Aquesta pregunta, els resultats de la qual es 
mostren a la taula 9, també és de resposta múltiple. 
 

Taula 9. Qui et sembla que es fa càrrec i ajuda les persones sense llar? 

 
 
 
Malgrat sigui una de les principals tasques socials de les Administracions 
públiques tenir cura de les persones sense llar, la ciutadania pensa que aquesta és 
una feina que realitzen principalment els voluntaris i les Organitzacions No 
Governamentals. 
 
La darrera pregunta del qüestionari anava adreçada a conèixer quin és el grau de 
coneixement de la ciutadania en relació a les persones sense sostre, la pregunta 
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estava formulada de la següent manera: Quins dels següents recursos socials 
de la ciutat de Lleida coneixes?. Els resultats es presenten en la taula 10 
 

Taula 10. Recursos d'atenció social a la ciutat. 

 
 
 
Com es pot veure hi ha un important grau de coneixement, per part de les 
persones que van contestar el qüestionari, del Menjador Municipal i el Centre 
Obert Arrels / Sant Ignasi, que es troben ubicats en el mateix edifici en el Centre 
Històric de la ciutat de Lleida. 
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CAPÍTOL 7. CONCLUSIONS I PROJECTES FUTURS 
 
En aquest capítol, explicarem les conclusions extretes desprès d'aquests mesos 
de feina i a partir de les opinions recollides i els resultats obtinguts podrem valorar 
si hem pogut confirmar els objectius que ens vam plantejar en l’inici d’aquest 
treball. 

 

7.1. Conclusions 
 
Vicenç Ferrer deia “La pobresa no existeix per ser entesa sinó per ser resolta”, i 
aquesta idea, és la que ens ha acompanyat al llarg del treball, i ens ha permès 
valorar i ratificar els objectius plantejats a l’inici de la recerca. 
 
Així, hem pogut analitzar i conèixer els conceptes de pobresa i d’inclusió social, 
veure que són conceptes que van més enllà d’una idea exclusivament econòmica i 
que hi ha altres dimensions que també hi influeixen de manera directa, com 
l’absència de família, d’amics, no tenir feina o tenir problemes de salut, ... 
 
Hem après que són les persones sense llar, concepte que va més enllà de tenir o 
no tenir un habitatge, ja que hi ha persones que tenen habitatge però aquest és 
insalubre o d’altres que a causa de la seva situació personal, molts cops 
relacionats amb malalties mentals, volen dormir al carrer o no saben dormir en un 
habitatge. 
 
Les entrevistes amb professionals, amb voluntaris i amb persones sense llar ens 
han permès atansar-nos a una realitat que ens sembla molt llunyana però que 
tenim molt a prop nostre, hem conegut un seguit de recursos d’atenció social que 
estan a l’abast d’aquestes persones i que intenten ajudar-les a sortir d’aquesta 
situació. Hem après que són persones amb tots els drets, que són ciutadans, als 
que moltes vegades la ciutat els dóna l’esquena. 
 
Asseure’s davant dels professionals o dels voluntaris, que cada dia conviuen amb 
aquesta situació, acompanyant-los, ajudant-los, realitzant projectes, ens han fet 
veure la dificultat i la importància d’aquesta tasca però, el que ens ha agradat més, 
és el respecte amb què els tracten, l’enginy que tenen per buscar com millorar les 
seves competències, com potencien les seves capacitats i com són capaços de 
donar-los, sempre, una nova oportunitat, partint sempre de les circumstàncies 
particulars, de la seva història personal i del reconeixement dels seus drets i de les 
seves responsabilitats com a ciutadans que són. 
 
Ha estat molt interessant conèixer quina és l’opinió dels ciutadans a través de les 
respostes dels qüestionaris, i es que el grau de responsabilitat que manifesten així 
com el coneixement que tenen dels serveis adreçats a les persones sense llar, ens 
permet anticipar una bona predisposició per part de les persones en el moment de 
realitzar accions d’atenció social. 
 
La situació de les persones sense llar és sens dubte un dels fenòmens més 
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paradoxals de la nostra societat, són un quart món, que viu en condicions 
d’insalubritat i sense les condicions mínimes de vida, dins d’un primer món que 
gaudeix de les màximes comoditats. Unes persones que no tenen cobertes les 
necessitats bàsiques i que, per tant, no són partícips, com ja hem dit anteriorment, 
dels drets que tenen com a ciutadans i ciutadanes. 
 
Durant el treball de camp que hem fet en aquests darrers mesos, sempre m’he 
sentit molt ben acollida i tractada pels professionals i els voluntaris amb que he 
interactuat, en consonància amb el seu tarannà quotidià en relacionar-se amb les 
persones que atenen en els seus centres i serveis. 
 
Hem d’agrair, en aquest punt, l’oportunitat que ens van donar des de l’Ajuntament 
de Lleida d’acompanyar l’equip d’educadors d’entorn a realitzar l’atenció social 
nocturna. En aquesta acció, anàvem a visitar les persones que dormien al carrer o 
en habitatges insalubres. En aquestes sortides nocturnes vaig descobrir el difícil 
que és l’atenció social, sobre tot amb aquelles persones que encara no volen o no 
poden iniciar un procés d’inserció social. 
 
El treball ens ha donat una nova perspectiva i mirada, quan veiem algú dormint en 
una caixer automàtic o demanant almoina a la porta d’un supermercat, ja no veiem 
a un pocavergonya, un gandul, un lladre, un borratxo o una mala persona, ..., ara 
veiem una persona que necessita ajuda, i que la nostra ciutat té una xarxa de 
recursos d’atenció social que poden cobrir les seves necessitats bàsiques i que el 
poden ajudar-lo a iniciar un procés de millora personal i social. 
 
L’experiència viscuda en aquest treball ha estat carregada d’emocions, tant en la 
part de recerca i aprenentatge teòric com més directament a l’hora d’haver pogut 
realitzar les entrevistes a tots els professionals i voluntaris que ens han donat la 
seva opinió, la seva idea i els coneixement envers les persones sense llar. 
Aquestes idees, que en alguns punts eren coincidents i en altres divergents, són 
també les que m’han portat a fer-me les meves pròpies i petites conclusions envers 
el tema ja d’una manera més personal i no tant professional, i saber entendre que 
la visió de les coses és totalment diferent als ulls de cadascú. 
 

7.2. Treball Futur 
 
A l’hora de realitzar el treball i redactar aquestes conclusions ens hem adonat que 
ajudar i acompanyar altres persones i poder fer que se superin en el seu dia a dia 
resulta també un repte constant per als professionals i per a les persones 
voluntàries que estan al seu costat. És una tasca que requereix molta constància i 
comprensió per poder entendre la situació en què es troben aquestes persones i 
aprendre a no mirar-se els fets amb compassió o generalitzar, ja que cada persona 
és un món i cada món un passat, un present i un futur propi. 
 
Creiem que la tasca que s’està fent és molt positiva, però és poc coneguda. Per 
això, pensem que s’hauria de fer més difusió perquè les persones coneguin 
aquests recursos i puguin saber que se les pot ajudar i acompanyar. I que l’èxit de 
les històries està en les mans de cada persona i alhora en les mans d’una societat, 
una ciutat, que reconeix, fa visible i dissenya estratègies i treballa per acompanyar 
en el camí de la inclusió social. 
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De tot el que hem estudiat i après en el treball de recerca, hi ha dos temes en els 
que creiem que es podria aprofundir. En primer lloc, quina és la circumstància 
actual de les dones que estan en situació de sense llar i, que tot i ser un col·lectiu 
petit, les seves característiques i possibilitats d’inserció social són diferents a les 
dels homes i en segon lloc, estudiar amb més profunditat les relacions que les 
persones sense llar tenen amb les seves famílies i com ho viuen aquestes. 
 
 
M’agradaria amb aquest treball posar un petit gra de sorra per fer visible, el que 
molts cops és invisible, encara que ho tenim molt a prop. 
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Aquest apartat inclou les entrevistes realitzades al personal qualificat, és a dir, als 
professionals i voluntaris i les entrevistes fetes a persones sense llar. 
La transcripció és literal. 
 
 

1. Model d’Entrevista al Personal Qualificat 
 
1.Quant temps fa que treballa en aquest sector? 

1. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 

2. Com definiries les persones sense llar? 

3. Quin perfil tenen aquestes persones? 

4. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 

5. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 

6. Li sembla que hi ha una bona col·laboració entre les entitats de Lleida que 

treballen amb aquesta població? 

7. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 

8. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 

 

Moltes gràcies 

 
 

2. Model d’Entrevista a les Persones Sense Llar 
 

1. Gènere: 

2. Edat: 

3. Estat civil: 

4. Fills/es:  

5. Estudis: 

6. Procedència:  

7. Quan temps fa que viu a la ciutat de Lleida? 

8. S’hi pensa quedar?  

9. On viu actualment?  

10. Temps que fa que està en situació de sense llar 

11. Com va iniciar aquesta situació de sense llar?  

 



68  Camins. Les Persones Sense Llar a la Ciutat de Lleida 

12. Quines dificultats li ocasiona aquesta situació?  

13. Té relació amb la seva família? Quina? 

14.  Té relació amb amics? Quina?  

15. Quines entitats el van ajudar i l’ajuden en el seu dia a dia?   

16. Com va conèixer aquestes entitats? 

17. Quin tipus d’ajut rep?  

18. Com veu el seu futur?  

Moltes gràcies 
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3. Entrevistes al Personal Qualificat 
 
 
 Alba Pirla. Treballadora Social. Cap de l’Àrea d’Inclusió Social de  

l’Ajuntament de Lleida. 
 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
2 mesos 

 
2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 

 
És una àrea, que és l’àrea de lluita contra la pobresa de l’Ajuntament de Lleida i està 

dintre de la Regidoria de Benestar Social. És una àrea que és una àrea molt forta a 

nivell pressupostari i de serveis que té. Hi ha una oficina de serveis socials que és 

aquí, a l’oficina Maranyosa, hi ha un servei de menjador social que és la Panera, hi ha 

tres habitatges d’inclusió (que són per un altre estadi) amb 18 places totes d’home per 

persones que ja tenen unes habilitats, que comencen a fer un procés de recuperació i 

per tant, és el pas abans a ser autònoms una altra vegada i a estar amb una situació 

d’inclusió social, de poder accedir a una prestació, una feina i poder arribar a tenir el 

seu habitatge propi. Tenim també un servei d’allotjament que està contractat a una 

empresa externa, en aquest cas és una entitat del tercer sector, i ells gestionen el que 

és el dormir de les persones que estan en situació de sense llar durant uns dies. 

-Servei d’allotjament: per a homes i dones. Casos d’urgències de dones i nens – Dona 

Samaritana-. A cada servei doncs, hi ha una sèrie de professionals que són els que 

d’alguna manera gestionen i fan doncs aquesta atenció en funció del servei al que 

estan adscrits. Aquí hi han treballadors socials i educadors d’entorn, educadors de 

carrer i treballadors familiars que fan funcions de primera acollida i primera atenció a la 

gent que ve per demanar els tiquets per allotjar-se o per dinar. Llavors ell fa un primer 

filtre dels casos que necessiten ser derivats als professionals del treball social o als 

educadors o bé és una situació de pas d’aquella persona que necessita el servei i se li 

donen els tiquets i punto s’acabó. Al servei de menjador hi ha treballadors familiars i 

voluntaris. Els voluntaris són o d’alguna entitat o nois que estan allotjats als pisos 

d’inclusió i que ajuden al servei de menjador. Els mateixos usuaris del menjador també 

col•laboren en les tasques de recollida dels plats, de les safates, de neteja, alguns 

sobretot, els que estan fixes, o durant un temps, aquests col•laboren en aquestes 
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tasques, i en els pisos d’inclusió hi ha educadors. Hi ha dos educadors i treballadors 

familiars que fan suport amb tot el tema d’anar a comprar el menjar, d’elaborar els 

menús. Aquests pisos no estan assistits les 24 hores del dia perquè s’entén que és 

gent que té un cert grau d’autonomia i amb una supervisió per les activitats de la vida 

diària ja en tenen prou. 

El tema de guardar els diners és una tasca que fem dintre del pla de treball de les 

persones és ajudar-los a fer una administració econòmica correcta i que puguin tenir 

uns estalvis que els hi permeti contractar un habitatge de lloguer si arriba el moment 

que puguin ja tenir un ingrés més o menys. No els hi guardem tots nosaltres, no fem 

d’entitat bancària, hi ha un pacte, perquè la majoria de gent són gent que tenen 

problemes amb el banc i per això fem aquesta mena de funció. Es fa tant en els pisos 

com aquí amb casos que estan fent un seguiment. A vegades són quantitats petites, 

perquè no són ingressos desorbitats però bueno de dir cobres 300 doncs te’n guardem 

100 cada mes durant sis mesos i amb aquests diners podràs noseque. Se’ls ajuda amb 

tot aquest tema d’administració econòmica. 

 
3. Com definiries les persones sense llar? 
 
Bueno, hi ha aquí d’entrada un matís. Avui en dia es diferencia entre diferents 

conceptes. Una cosa són les persones sense sostre, una altra les persones en situació 

de sense llar. Clar, sense llar diríem que potser és el concepte que utilitzem més 

comunament ja que potser està més instal•lat en el sentit de que tu pots tenir un sostre 

però pot ser una casa que està enderrocada, clar, una llar que implica no? Pos el lloc 

on tu et sens còmodo, que té unes mínimes condicions, on tu tens els teus records, les 

teves coses, un armari amb la teva roba, un llit on dormir, llum, aigua. Llavors d’alguna 

manera el concepte sense llar diríem que és un concepte més qualitatiu i més global 

de la situació de les persones. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 

Majoritàriament és un perfil d’homes (memòria amb les dades). Els percentatges ara 

no els recordo però n’hi ha bastants d’origen immigrant. Hi ha un gruix de persones 

que tenen problemàtiques de salut i de salut mental afegides, que d’alguna manera són 

les que han provocat, bueno, és com un cercle, no saps que és primer l’ou o la gallina 

però que no saps si una malaltia mental els ha portat a la pèrdua de l’habitatge, de la 

casa, de noseque de nosequantos i han acabat en una situació de carrer o bé que és 
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al revés, que arrel de totes les pèrdues han acabat desenvolupant una malaltia mental. 

Però si que és cert que aquí per exemple al servei s’atén molta gent que té diferents 

tipus de trastorns mentals de més lleus a més greus o algunes patologies o algunes 

addiccions també associades pos alcoholisme, etc. A veure, el perfil clàssic que ens 

imaginem i que ve a ser d’alguna manera l’estereotip, és el del típic senyor d’entre 50 i 

60 anys que viu al carrer, que està tot el dia amb el cartró de vi. Bueno doncs aquest 

perfil diríem que arran dels que puguin quedar, però el perfil ha evolucionat aleshores 

també hi ha gent més jove, gent també del país, d’aquí de Catalunya que s’han acabat 

quedant sense feina o han anat perdent l’habitatge, els han desnonat, la feina, han 

tingut conflictes familiars importants i tot això ha fet que es quedessin sense una xarxa 

de suport que els ha avocat a estar al carrer.  

I ells saben quin problema han tingut primer, quin després..? A veure, d’entrada 

aquestes situacions el problema que tenen és que d’alguna manera deterioren molt a 

la persona, i és com una muntanya de coses que t’han passat amb molt poc temps i 

que la situació que tens al final és aquella de carrer. Consciència dels problemes a 

mesura que treballa amb ells és va prenent consciència del que els ha pogut portar o 

provocar aquella situació de carrer. Una malaltia mental per exemple, que abans no 

havia estat tractada i que un cop ha estat al carrer i l’han pogut nosaltres contactar i 

començar a treballar amb ella, aquella malaltia mental es compensa i aquesta persona 

pot recuperar les seves capacitats i acabar tenint una vida completament normal. Però 

molta gent acaba recuperant-se? Si, n’hi ha que si, no són situacions irrecuperables, 

en absolut, o sigui, aquí es treballa des d’un model humanista, de creure molt amb les 

capacitats, es treballa enfortint molt les capacitats que tenen les persones que, amb 

aquests processos de deteriorament normalment aquestes capacitats i lo bo que tenim 

cadascú queden totalment ensorrades i llavors rescatar tot lo bo, totes les capacitats 

que tenen ells, els ajuda realment a reiniciar aquest procés d’il•lusió per recuperar pos 

una vida més digna. Després evidentment també hi ha els perfils de gent que porten 

molts anys vivint al carrer i que viuran sempre al carrer perquè ells volen viure al carrer 

i és una opció de vida que s’ha de respectar com la d’un altre que realment accepta de 

que se l’ajudi i accepta de començar a fer un procés.  

Però vosaltres els hi recomaneu fer el procés? O sigui, quan venen aquí els hi dieu que 

han de fer un procés? Si, no els hi diem has de fer un procés però si que en funció de 

les necessitats que ells ens diuen que tenen o dels problemes que ens diuen que 

tenen, estirant d’aquells problemes i intentant-los ajudar i veient com, és quan d’alguna 

manera també s’enganxen. Nosaltres els hi deixem molt clar amb que se’ls pot ajudar, 
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de quina manera i que se’ls hi demana, a partir d’aquí és la persona qui decideix pos 

mira si, em deixo ajudar amb el tema de salut o no, o gent que et poden dir que si però 

al llarg de treballar amb ells uns tres mesos aquestes persones arriba un dia que diuen 

prou, s’ha acabat, no et necessito per a res més i tornaran en situació de carrer, hi ha 

com a recaigudes de vegades en aquests processos perquè són processos que també 

tenen la seva part dolorosa.  

N’hi ha que recauen, se n’adonen i tornen? Si, pot passar que tornin. 
 
5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
Aquesta pregunta queda contestada en els apartats anteriors. 

 
6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Aquesta pregunta queda contestada en els apartats anteriors. 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 
 

Si, es treballa molt amb xarxa, hi ha una xarxa d’entitats d’atenció a les necessitats 

bàsiques que hi ha l’Ajuntament per una banda que d’alguna manera lidera la xarxa i la 

dinamitza i convoca els seus membres i tal, però llavors hi ha totes les entitats del 

tercer sector que treballen amb primera línia de pobresa que d’alguna manera 

s’uneixen esforços, estratègies i maneres de fer i d’altra banda, hi ha un consorci 

d’atenció a persones sense llar on hi ha el bisbat, l’ajuntament, Càritas i Arrels Sant 

Ignasi, que d’alguna manera estan treballant per un allotjament residencial per les 

persones sense llar amb millors condicions del que tenim en aquest moment, estan 

veient la manera de poder crear un equipament amb un servei que donin una millor 

qualitat. Uns professionals que puguin estar amb una presència continuada, que es 

puguin organitzar activitats d’inserció sociolaboral, de lleure, etcètera. Bueno, que 

puguin les persones sense llar no només tindre el que serien les necessitats bàsiques 

cobertes sinó poder anar una mica més enllà i poder participar en activitats 

comunitàries i d’alguna manera millorar tot el tema de xarxa social i que això formaria 

part del seu procés de recuperació.  

Quan estan dins el procés de recuperació, hi ha persones que els hi costa relacionar-

se amb altra gent? Hi ha persones que si, perquè han viscut durant els últims temps 
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molt aïllades o que s’han relacionat només amb els que s’han ajuntat, grupets de dos o 

tres i que han estat vivint junts a la plaça nose quina o al campament nose quin, 

aquestes persones doncs, clar, tot aquest tema de relacionar i d’habilitats més socials, 

més comunicatives, el fet de veure’t doncs per exemple que vas brut, que portes la 

roba amb mal estat, la gent també et mira malament, tot això també provoca un cert 

aïllament i per recuperar aquesta visió d’un mateix positiva, que et pots relacionar, et 

pots comunicar i que pots anar als llocs sense que et mirin malament, que no et cal 

estar demanant pel carrer, que tens la teva prestació, que pots accedir a una feina, 

clar, tot això ajuda. 

 
8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Poden venir directament aquí a l’oficina perquè per exemple guàrdia urbana els ha 

localitzat, per exemple a l’eix comercial demanant o els ha localitzat en un caixer 

automàtic dormint guàrdia urbana o la denuncia d’alguns veïns i llavors els hi diuen que 

poden venir aquí a demanar informació dels serveis i tal. Que passa, que hi ha una part 

de la gent que si que venen aquí voluntàriament i que venen i utilitzen els serveis i una 

altra part que no venen, que estan en aquella situació, que fa temps que hi estan i que 

d’entrada no volen cap servei ni cap control ni cap seguiment davant de ningú i llavors 

amb aquestes persones qui hi treballen són els educadors de carrer, els educadors es 

passen tot el dia detectant gent que estan vivint a les places, als bancs, caixers, cases 

ocupades, etc. Parlant amb ells i oferint-los-hi la possibilitat d’utilitzar els nostres 

serveis, de venir aquí a l’oficina, etc. És la persona qui decideix si vol venir o no vol 

venir. Si no vol venir, els educadors la van a veure diàriament i així és una manera 

també de veure com està, de fer-hi un vincle, potser la primera vegada que s’hi hauran 

acostat els haurà engegat o els hi haurà dit que no volen res però al cap de tres mesos 

poden acabar saludant-se i potser també que aquella persona en aquell moment 

determinat tingui un problema de salut i potser una referència a qui li digui doncs mira, 

no em trobo bé o m’ha passat això i llavors els educadors poden acompanyar-lo a 

l’hospital, poden allotjar-lo uns dies fins que es recuperi si ha tingut algun problema de 

salut. És fer vincles amb les persones que estan molt soles de manera que quan elles 

consideren que poden i que volen enganxar-se amb aquest procés ho puguin fer, 

posant-los-hi fàcil, deixant-los-hi que ells decideixin. Per exemple si són persones que 

tenen una malaltia mental greu que la capacitat que tenen de decisió sobre la seva 

persona doncs no existeix perquè no regeixen bé per prendre decisions i no hi ha 
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consciència de res i són persones que es poden fer mal elles mateixes o que poden fer 

mal als altres o el que sigui, llavors es fan procediments a nivell judicial, de posar en 

coneixement a nivell de fiscalia, doncs que aquella situació i llavors doncs a través 

d’ordres d’ingrés a psiquiatria aquesta persona se la ingressa contra la seva voluntat 

però no són molts els casos que s’arriben amb aquests extrems. 

 
9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
Jo només comentar-te que trobo que és un àmbit que és molt xulo, que hi ha molts 

estereotips i que quan el coneixes una miqueta i vas estirant veus, que és un àmbit que 

t’agrada, que t’atrapa molt, que és un àmbit que és molt xulo, que realment veus uns 

processos amb la gent molt interessants de gent que no té res, poder tenir amb els 

mesos una vida autònoma o amb els anys en alguns casos. Però que és una situació 

tant de subsistència tant bàsica que et sobta molt d’entrada veure aquelles condicions 

que pot estar vivint la gent però que realment són casos que se’n surten i que potser 

inclús són més que els que puguin recuperar-se des d’uns serveis socials bàsics. Són 

persones que estan completament soles i que aquest vincle i aquesta col•laboració 

existeix i això és xulo. 
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 Eva Mª Benito. Educadora Social. Educadora de Medi Obert per a persones  
sense llar de l’Ajuntament de Lleida. 

 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
Uns 4 anys 

 
2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 

Cobreix necessitats bàsiques: serveis mínims allotjament, menjador, medicacions, 

serveis d’higiene. 

Treballen en programes en diferents moments de l’any, també de necessitats bàsics. El 

programa iglú, que és el projecte de baixa exigència a l’hivern per evitar riscos per la 

salut. Allotgem a les persones quan les temperatures són molt baixes. I a l’estiu el 

projecte de temporers, s’intenta cobrir les necessitats bàsiques, mentre estan en 

recerca de feina, o estan treballant. 

Treball preventiu a través dels educadors d’entorn. Intervenen al carrer intentant 

promoure processos d’inclusió amb la gent que es troba en situació de carrer. Els 

serveis es donen des d’oficina a través dels companys de treball social. 

 
3. Com definiries les persones sense llar? 
 
És difícil. Hi ha moltes definicions, no compartides per tothom. 

Hi ha una sèrie de característiques, que són més o menys generals a totes les 

persones que ens trobem a carrer. 

Les persones que es troben a carrer són persones que pateixen el que es diu una 

exclusió residencial, és bàsicament no tenir vivenda, no tenir un sostre, no tenir una llar 

però no només és això, a part de la carència material d’un sostre, tenen diferents 

situacions d’exclusió, de fet és una situació d’exclusió social severa, que és un extrem 

de l’exclusió social persones que no només han perdut la vivenda, han fet un procés de 

pèrdua d’altres coses, la feina, a nivell econòmic no es poden mantenir i a més a més 

hi ha una exclusió més social, un sortir fora de la xarxa més normalitzada, tant de la 

família, com de la xarxa més propera de veïnat. També pateixen situacions de pèrdua 

dels seus drets, no exerceixen els seus drets molts d’ells. Tots tenim uns drets com a 

ciutadans i com a persones i la majoria de persones que es troben en situació de 

sense llar, hi ha molts drets, que no els estan exercint, llavors, va mes enllà de no tenir 
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un sostre, és una exclusió residencial i també social i a més a més de drets, una 

situació més permanent en el temps. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
A Lleida, fonamentalment hi ha homes. Les dones no arriben al 15–20%. Al llarg dels 

anys hem vist una tendència a que no només siguin persones d’origen extracomunitari, 

subsaharians, algerians, marroquins, països del nord, no comunitaris; sinó que s’està 

equiparan bastant, ara mateix, entre persones que són espanyoles i persones 

extracomunitàries i estem també en uns percentatges no tant diferents amb persones 

comunitàries, està bastant igualat. Fins ara hi havia una tendència, com a ciutat 

d’arribada de temporers, moltes persones extracomunitàries, però s’està començant a 

igualar amb persones d’origen espanyol que es troben al carrer. 

Tot i així continuen essent persones d’origen extracomunitàries, sobretot africans, 

subsaharians, entre 40-45 anys de mitjana d’edat. Entre les persones d’origen 

estranger un 80 % tenen documentació en regla, estan documentats, tenen els seus 

permisos. 

Persona de 40-45 anys, relativament jove, home, d’origen subsaharians i la majoria 

casats i amb fills. A vegades tenim una imatge de persones soles, que no tenen cap 

mena de vinculació, relació amb la família, i aquí com és una ciutat d’arribada de 

persones temporeres, ens passa això, a altres ciutats el perfil és diferent. 

Dones n’arriben menys, les persones subsaharians venen sols. 

Les dones ens arriben amb nens a càrrec. Dels països de l’Est , Romania, Polònia... 

Sobretot a l’estiu a treballar.  

Les dones que tenim són dones més grans i tenen altres circumstàncies. La dona quan 

està a carrer acostuma a tenir altres problemàtiques afegides, consum de tòxics, 

malaltia mental, d’un procés bastant llarg de carrer. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
S’entén que arribar una persona a una situació de carrer no es dóna d’un dia per un 

altre, és un procés que s’inicia amb una sèrie d’aconteixements de canvis a les seves 

vides, et parlo unes mica general, després cadascú té una situació, una vida diferent, 

però el que si que és més general és que no és una situació puntual, és un procés que 

comença en una sèrie de situacions que els van passant una sèrie de coses i això 

porta que perdin la feina, la seva casa, de vegades porta consum i també la pèrdua de 
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les xarxes socials que per això a més a més acostumen a haver-hi més homes que 

dones. La dona té una xarxa social una mica mes reforçada que els homes. Els homes 

culturalment, sobretot la xarxa social, no la treballen tant. Les dones demanen ajuda, 

als familiars, als veïns, no els sap tant greu de demanar ajuda, en canvi els homes 

tenen aquesta figura de mantenedor de la casa, que han de portar el sou i això, quan 

parles amb ells, és una cosa que notem molts cops, que als homes els costa més de 

demanar ajuda, que ho han de fer tot sols. És això, un procés que s’inicia amb una 

sèrie d’aconteixements que es donen en un període relativament curt de temps. Estem 

parlant d’ un any, uns mesos llargs i això provoca que la persona acabi en situació de 

carrer. 

De fet una de les teories que nosaltres utilitzem a l’hora de treballar i intentar 

comprendre la situació de les persones amb qui treballem és la dels esdeveniments 

vitals estressants. Els aconteixements vitals són una sèrie de situacions que a 

qualsevol persona ens passen a la vida, ens passen a tots, cada situació provoca una 

sèrie d’estrès, pèrdua de la feina, mort d’un familiar, fins i tot una mudança. Està 

estudiat que en persones sense llar els hi passen més situacions estressants (les 

situacions tenen un barem) i més greus i en un plaç de temps bastant curt, potser 

estem parlant d’un any, de dos, potser de tres, quan normalment, aquests 

esdeveniments et passen al llarg de la vida i llavors, això està bastant estudiat i 

realment s’ha pogut comprovar en moltes mostres, amb moltes ciutats, amb moltes 

persones, que això és repeteix, i això dóna a pensar que precisament és aquest el 

procés; Que els hi van passant una sèrie de coses, que provoquen d’alguna manera 

que estiguin en aquesta situació de molta vulnerabilitat. Si perds la casa, si perds la 

feina, si perds tota la xarxa social que et manté, la teva situació es de molta 

vulnerabilitat, llavors la sortida es acabar en aquesta situació. 

 

6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
I tant ! De fet cada dia tenim algú que ens demostra que se’n poden sortir. Les 

persones tenim una facilitat increïble per fer front a les coses. 

El que passa es que son persones que habitualment ningú creu que se’n puguin sortir, 

el feedback que reben de tots nosaltres, de les institucions, quan van al metge, quan 

van a demanar no se que, es realment, desgraciadament que no se’n sortiran. Molts 

cops però, es cert, que aquí cada dia ens demostren que se’n poden sortir, de fet tenim 

moltes persones que han passat anys a carrer i ara estan en un pis cobrant una 
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prestació, fins i tot treballant. Han tornat a treballar, han tornat ha tenir vinculació amb 

la família, tornen a parlar amb ells, a veure’ls visitar-los, han tornat a una situació mes 

semblant a la que tenien abans d’estar a carrer. 

Si que se’n surten i a vegades més del que ens sembla nosaltres. 

 Si que se’n surten i tant. 

L’Alba ens va explicar que vosaltres els anàveu a veure al carrer? 

Igual que hi ha gent que sent surt, hi ha gent que es manté en aquesta situació i que 

nosaltres treballem però miracles no en fem, i fem el que podem. 

Nosaltres intentem provocar a la persona el gusanillo de sortir-se’n d’aquella situació, 

trobar-se millor, sobretot de tenir algun objectius a la seva vida. Quan no tens 

objectius, quan no et planteges res, res més que intentar menjar i dormir, quan no tens 

res més, no veus res més que això, llavors la manera d’intentar sortir d’aquesta 

dinàmica, ”no me’n surto”, “no me’n surto”, és provocar una mica que tinguin algun 

objectiu, que tinguin alguna esperança de fer alguna cosa, aleshores és quan 

intervenim. Intentem intervenir nosaltres. Provocar aquestes situacions, que pensin que 

realment poden sortir-se’n i que nosaltres estarem allà per ajudar-los amb el que 

puguem. Que si volen tenir l’oportunitat nosaltres intentarem ajudar-los. Aquí es on 

treballem nosaltres en aquest límit. 

Quan es tarda a convèncer a una persona? 

Acostuma a tardar una mica. La majoria porten 2-3 anys a carrer 

Com més temps porti la persona al carrer, més difícil es que se’n pugui sortir, això no 

vol dir que no ho faci. Tarda mes, a vegades te situacions de frustració que fa que torni 

a carrer encara en una situació mes vulnerable, perquè ho viu com un fracàs, que no 

se’n ha  pogut sortir, com més temps a carrer es una mica més complicat. Tenim 

persones que les coneixem des que vam començar, em intentat intervenir, cada 

setmana, cada vegada que el veiem, depèn de cada persona i també depèn del que 

ens deixa. Són persones adultes, em de respectar sempre, si no ho fem així no 

s’aconsegueix res, ni la persona ni nosaltres podem atansar-nos a elles. Treballem 

sempre que la persona ens deixi fer-ho i quan ens deixa fer-ho. Hi ha persones que el 

màxim que em aconseguit es que ens escoltin, que vulguin que anem a veure’ls, però 

ens diuen que quan vulguin alguna cosa ja ens ho diran i aquella situació la mantenen 

a carrer. En canvi hi ha persones que als pocs mesos vol que l’ajudem en alguna cosa 

i comencem a treballar amb ella per la inclusió i per tornar a re tomar tot el que ja te la 

persona ,però que ho ha deixat aparcat una mica, o els hàbits que no necessita en 

aquell moment perquè el que vol bàsicament és sobreviure. 
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Hem tingut persones que en 3-4 mesos ens han dit que volien trobar-se millor i altres 

que en 3 -4 anys el màxim que em aconseguit es que ens tolerin que estiguem amb 

ells parlant. Es difícil que ens rebutgin perquè volen ser escoltats i volen que algú els 

faci cas però que no ens deixen fer més. Depèn de la  persona. 

 
7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 

treballen amb aquesta població? 
 
Bé, existeix la col•laboració. Sempre és pot millorar tot, sempre, tant per part de les 

entitats, com per nosaltres, pel nostre equip. Jo per la meva part crec que potser si que 

caldria una mica més de coordinació i cooperació tot i que nosaltres amb els 

professionals d’altres entitats, que treballem més a la vora, no em tingut pràcticament 

cap problema i ens coordinem bé. Nosaltres treballem sobretot a carrer i, especialment 

amb centre obert Arrels i amb Creu Roja, amb el servei que tenen de voluntaris ,que 

son de SUES, les unitats d’emergència social, que són voluntaris que surten un cop a 

la setmana o dos cops a fer una ruta pels carrers a la nit, llavors tant amb Arrels com 

Creu Roja tenim una  coordinació oberta ,i qualsevol cosa, a part de les reunions fixes, 

ens podem trucar o per e-mail. En aquest sentit, en la feina més directa, no veiem 

massa problemes, potser entre entitats o potser entre institucions, ja se sap que a 

vegades hi ha més dificultats. Jo penso que si que potser caldria una feina més comú 

amb objectius més comuns, esperem, esperem que ens posem tots d’acord. Caldria 

una feina més comú, amb objectius més comuns. 

 
8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar?  
 

Hi ha diferents vies: A l’oficina Maranyosa tenim el servei d’informació i acollida. 

Treballadors familiars al matí i a la tarda, que el que fan, bàsicament, quan una 

persona entra, gestionen les demandes que fa, sobretot les demandes d’allotjament i 

menjador. Es gestionen directament, sense haver de fer res més, si compleixen els 

requisits mínims. I també gestionen les demandes del servei d’atenció social. Una 

persona que ha arribat te demana el tiquet per dinar  o el tiquet per dormir, aleshores 

se li dona directament ,i a més a més, te demana que vol parlar amb la treballadora 

social. La persona d’informació mira la base de dades, li dona l’hora, li dona la cita i 

aquella persona ja te una cita per la treballadora social. Llavors, al mateix moment que 

se li dona tiquet si te alguna pregunta, algun dubte o alguna demanda i se li pot 

solucionar des d’informació se li dona tota la informació de mapes, adreces, trucades 
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telefòniques si cal... Aquesta seria la via des de l’oficina. També tenim la via des de 

carrer, on també estem nosaltres a carrer el que fem es a part d’intervenir i veure com 

se troben les persones i tal,  també localitzem i identifiquen persones que no són de la 

ciutat, que acaben d’arribar, persones transeünts, una persona que ha utilitzat serveis 

d’alberg en una altre ciutat i apareix a Lleida. Aquesta persona ens  presentem i els 

expliquem si ella ens demana o si veiem que està perduda nosaltres sempre li 

expliquem que existeixen aquests serveis, com els pot demanar, quina hora, tota la 

informació, nosaltres també per això portem mapes, quan sortim, i targetes amb 

l’adreça, expliquem a la persona com si pot arribar, els serveis que oferim, observem 

també si la persona necessita alguna cosa, una persona que es troba malalta el que 

farem es avisar el 112 perquè si cal se l’enduguin en ambulància a l’hospital, si aquella 

persona es troba malalta però no es urgent però ens diu que no es troba bé l’indiquem 

l’hospital on pot anar, si es en aquell moment l’hospital d’urgències si es el dia següent 

el CAP on pot anar d’urgències. Són aquestes dues vies bàsicament, aquí (a l’oficina 

Maranyosa), i nosaltres a carrer que en aquest sentit la informació ho fem habitualment 

d’informar la gent, tot i que normalment ho troben bastant bé, es una ciutat molt petita, 

alguns també se coneixen, hi ha persones que pregunten i algú, alguna persona que 

ens coneix els diu aquests nois us poden ajudar, això també en troben. Entre ells molts 

cops s’ajuden. Molts cops s’expliquen altres serveis, que no són nostres. 

Al carrer les persones estan juntes o estan sols? 

Tenim persones individuals, que acostuma a ser el més habitual, persones que 

cadascú va a la seva, una persona dormint en un caixer, o en un banc i també tenim 

persones que sobretot per origen, per nacionalitat per que són del mateix poble, 

perquè coneixen al germà o al cosí fan una mica de grup, això a carrer. I també 

nosaltres intervenim amb grups, sobretot en cases abandonades o cases ocupades per 

persones sense llar, no per ocupes, d’això no ens en encarreguem nosaltres. En 

aquestes cases, en aquests espais que ocupen, espais públics que ocupen si que 

acostumem a trobar grups. Grups que depèn, van des de 2 persones fins a les 10-15 

persones que ens em trobat i sobretot acostumen a ser perquè es coneixen, són de la 

mateixa ciutat, del mateix poble, per algun tipus d’afinitat, bé quan et trobes en una 

ciutat que no coneixes, fins i tot un país que no es teu, que fas?, quan surts de viatge i 

et trobes amb una persona que es de Lleida, dius oi mira! de Lleida !, això es una mica 

igual, encara més perquè estan realment sols i llavors acostumen a agrupar-se 

d’aquesta manera.  
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També hem tingut grups de matrimonis o parelles o persones que es coneixen a carrer, 

home i dona, que fan parella sentimental, i acaben junts a carrer. Igual estaven per 

separat, o algú acaba d’arribar i per afinitat més sentimental acaben sent parrella. Ens 

em trobat poquets casos de parelles múltiples, dos matrimonis, o dos parelles això es 

més difícil de trobar, però parelles com a tal si. Inclús a nivell sentimental ells també es 

relacionen. Les poquetes dones que podem tenir molts cops fan parella amb una altre 

persona que està a carrer, estan molt sols, i no deixen de tenir les mateixes necessitats 

que tots nosaltres i la de que algú ens estimi evidentment també la tenen llavors la 

seva xarxa més propera són persones que es troben en la seva mateixa situació i 

llavors es normal també que passi això. 

 
9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
Deixar molt clar que són persones que tenen una història prèvia, no només són 

persones que estan tirades al carrer o en un banc o en un caixer, són persones. Tenen 

una història prèvia que desconeixem normalment, que molts cops ens sorprèn, tenim 

una imatge del que es una persona de carrer, un senyor borratxo, que no fa res en tot 

el dia, que molesta, em fa por, fa mala olor, tot això es el que tenim al cap, la imatge 

aquesta que ens em creat una mica tots del que es una persona sense llar, i quan 

comences a conèixer una mica, i segurament et passarà, quan tens l’oportunitat de 

parlar amb una persona amb calma i assentats te’n adonaràs del mateix que ens en 

adonem totes les persones que tenim contacte amb ells, de que molts cops tenen unes 

històries molt similars a les que em pogut tenir nosaltres, amb una família, amb una 

situació d’abans d’estar a carrer molt similar a la nostra, em tingut  persones de tota 

mena i condició, persones que, si que es cert, han tingut una vida molt difícil, però 

també persones que han estat en una situació socioeconòmica molt bona. Jo recordo 

una conversa que vaig tenir amb una senyora que vaig acompanyar, que em va estar 

explicant, perquè era professora de música a la universitat, i em va estar explicant els 

autors del seu país, que feia no se quin tipus de musica, em va estar donant una xarla 

d’uns compositors, explicant com era la seva música, això una dona que estava 

dormint al carrer amb un grup de persones, la majoria de les persones d’aquest grup 

eren persones amb carreres universitàries, fins i tot professors d’institut o d’universitat, 

que per diferents motius han acabat a carrer. Penso que es molt important que les 

persones que veniu a fer-nos una entrevista, que teniu curiositat o quan anem a la 

universitat a fer una xerrada o quan fem alguna cosa de cara a la ciutadania, o quan 
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anem a l’institut sempre intentem explicar-ho, per trencar una mica amb tots els 

estereotips i els prejudicis que tenim, perquè no te res a veure amb el que després et 

trobes. 
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Ismael González. Treballador Social. Programes d’Atenció a Col·lectius 
Vulnerables. Creu Roja. Lleida. 

 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
7 mesos 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
Hi ha com a dues èpoques a l’any, estaria el que seria el pla d’iglú i després la resta de 

l’any. Diferenciar una miqueta potser també el que seria la temporada d’estiu, la 

temporada de la fruita. Quan és hivern, quan ja marxem de l’època del Pla Iglú, 

nosaltres a la pensió Alex donem sopars, un dia a la setmana donem sopars a gent 

sense llar que ens deriva Maranyosa o gent que passa per allà, això durant l’hivern i a 

l’estiu voltem per Lleida, tasques de detecció, aproximació i seguiment una miqueta de 

la gent sense sostre, sense llar. 

Quin tipus d’atenció és aquesta? Hi ha educadors d’entorn que fan tasques de 

seguiment, nosaltres tenim zones delimitades on no podem estar, com per exemple tot 

el que seria el carrer major, no podem passar per allà i la zona del riu que són llocs on 

sovint hi ha gent, sobretot de cara a l’estiu, hi ha molta gent, el que en diem els 

assentaments puntuals, un volum de gent important que s’han assentat durant x temps, 

com el que ha passat aquest estiu al voltant de l’oficina Maranyosa. Nosaltres, els 

grups més nombrosos, no són el nostre usuari objectiu, per dir-ho d’alguna manera, no 

és a la gent que nosaltres atenem. Ens dediquem més a la gent sense llar que fa molt 

de temps que està per Lleida que va voltant, que acostumen a tenir un lloc específic, 

un punt on deixar les seves coses i on dormen habitual i fem aquesta atenció 

específicament a aquestes persones. Però sempre et pots trobar i de fet ens trobem, 

de cara a l’estiu, gent que potser està a Lleida una setmana o quinze dies, que es va 

movent, i això no vol dir que no els atenem, però prioritzem a la gent que entre 

cometes està tot l’any aquí a Lleida. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 

 
Són persones que potser arrosseguen una sèrie de problemes, que s’han trobat 

segurament en alguna situació límit, que això ha fet que hagin perdut o no perdut o que 

tinguin deteriorades les seves xarxes socials o laborals o econòmiques, tota la sèrie de 
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ponts que tenim que ens poden ajudar a recolzar-nos quan tenim un problema o es 

debiliten de tal manera que et trobes en una situació límit, que no ets capaç de 

controlar-la i la única solució potser en aquell moment te la dóna el carrer 

 
4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
Jo diria, a Lleida, el poc temps que porto fent el seguiment del projecte, acostumen a 

ser homes de 40-50 anys (no hi ha, si féssim un anàlisi del perfil a nivell més macro 

dels sense sostre que venen durant la campanya aquest perfil canviaria, variaria 

bastant, si parles amb altres entitats que fan atenció més global a tot un seguit de 

persones que venen així més puntualment per qüestions laborals potser el perfil 

canviaria), però nosaltres que intentem focalitzar-nos en aquestes persones que estan 

a Lleida de manera entre cometes més estable, tenen la seva residència a la ciutat 

seria això gent de 40-50, homes. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
Jo crec que és un cúmul de circumstàncies, m’imagino, suposo que cada persona té la 

seva història de vida i la seva problemàtica, però jo m’imagino que és això, un cúmul 

de circumstàncies desafortunades, que fan potser a nivell econòmic, mental, familiar, 

potser és barregen les unes i les altres i al final l’única sortida que hi ha és la que 

t’ofereix el carrer. 

 

6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Jo crec que si, (sinó no estaríem fent la nostra feina) però evidentment no és gens fàcil, 

hi ha una sèrie de condicionants que ens trobem que si o si dificulten o d’alguna 

manera has d’abordar de manera transversal i no crec que sigui gens fàcil. 

Potser, i dic potser, perquè de vegades s’acostuma a associar una persona que estigui 

dormint al carrer que té alguna malaltia mental, o que tingui problemes amb l’alcohol, 

no necessàriament però si que s’han de definir aquest problemes. S’ha de veure la 

voluntat que hi ha o s’ha de treballar o com treballem, aquesta voluntat de la persona 

perquè se’n pugui sortir, o se’n vol sortir, o és el moment perquè se’n pugui sortir, 

perquè potser nosaltres visualment o professional identifiquem una situació de 

precarietat i que s’ha d’intervenir en aquell moment, però potser la persona no 

necessita, o si, ho necessita, però per ell no és el seu moment, no se com dir-ho, 
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suposo que el treball amb cada persona s’ha de fer de manera individualitzada, tot i 

que el projecte te una sèrie d’indicacions, un protocol d’intervenció, després cada 

persona l’has de valorar de manera individual i has de veure quines són les seves 

potencialitats, en quin moment està, si realment vol, de quina manera li pots ajudar i 

que ell es deixi ajudar també perquè sovint passa que hi ha persones que no es volen 

deixar ajudar. La pregunta es: és pot obligar a una persona a anar a l’hospital o que 

vagi a fer un seguiment o es fiqui en un pis d’intervenció? (no, no, no es pot). Clar que 

no es pot, però fins a quin punt els professionals hem d’acceptar, si o si?, l’hem de 

posar en un pis perquè si ell realment no vol o ara no es el moment ?. M’imagino, no 

ho se perquè fa poquet que estic treballant aquí, però m’imagino, que el treball 

individual en gent que fa molt temps que està vivint al carrer no crec que sigui fàcil. 

Quan parlem d’intervenció ,els professionals no crec que en 6 mesos tu et puguis fer , 

be ja conec aquest senyor o aquesta senyora i faig una planificació mental i creure que 

en 6 mesos li puc trobar un recurs adient perquè pugui deixar el carrer, be, suposo que 

si fa 12-15 anys que viu al carrer ves a saber si estant fàcil i en 6 mesos podràs, 

evidentment jo diria que no, són treballs de llarga durada que controles tu fins a cert 

punt no sempre pots controlar totes les variables, afortunadament també, es la gràcia 

de la nostra tasca treballem i tens una altre persona que te les seves inquietuds, les 

seves motivacions , els seus temps ,es un treball de llarga durada però si evidentment 

jo crec que se’n poden sortir i de fet se’n surten alguns. 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Jo diria que si, nosaltres específicament ens coordinem amb els de Maranyosa.  Fem 

reunions de coordinació amb els educadors d’entorn sovint i s’hi ha alguna necesstat 

que detecten o que nosaltres detectem que no podem cobrir, ens ho comuniquem 

ràpidament i donem resposta. 

Si, si. 

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Mes que venir, som nosaltres els que anem. Aquí es on es pot veure la distinció entre 

les persones que estan sense llar a l’estiu, els temporers, o els que estan tot l’any. La 

diferència es que els temporers identifiquen fàcilment els serveis de l’administració o 

de les ONG (Càrites, Creu Roja, ...). Venen a demanar-te ajuts de molts tipus, a nivell 
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higiènic, a nivell d’allotjament, laboral, però aquests no són en principi els prioritaris. 

Els sense llar, els que estan tot l’any a Lleida no són usuaris; de fet són gent que 

desestima la intervenció. Aquesta tasca d’aproximació de veure el que la persona 

necessita o creu que necessita i vol de nosaltres, jo coordino el projecte, però la gent 

que surt a fer les atencions són voluntaris. Tu potser vas amb la idea, per exemple, 

l’altre dia ho deien uns voluntaris, comença a fer fred i potser ens demanaran mantes, 

potser si o potser no, a vegades tu vas amb la manta, penses que te la demanaran i no 

la volen, la refusen, vas amb el cafè i no el volen o potser l’ha donat un altre servei. A 

vegades vas amb un kit higiènic i ja en tenen, o no volen o potser no volen saber res 

de tu en aquell moment. Has de ser respectuós i has d’entendre aquesta realitat i has 

de ser conscient i deixar aquesta persona, no has d’anar allà si o si a treure la teva 

informació, a atendre’l, a estar darrera d’ell a demanar-li coses que potser és un 

moment incòmode. Has de preservar la seva intimitat. Com jugues amb això per una 

banda fas atenció al carrer i per altra banda has de preservar la seva intimitat, has de 

ser respectuós. Aquest perfil de persones no venen ni vindran mai a demanar res al 

servei. Si que és cert, que hi ha voluntaris que ja porten 2 anys al projecte i ja 

coneixen. Lleida no és tant gran i ja identifiquen als voluntaris de Creu Roja, al voluntari 

que va cada setmana, que passa, parla amb ells o amb elles, que els hi diu que 

necessites?, escolta que et donem un entrepà, et donem aigua, portem mantes. Ells no 

són demandants, no van als serveis, a les oficines, almenys la nostra experiència, els 

usuaris que tenim de gent que viu al carrer no venen a Creu Roja. 

Els serveis o les dotacions que fem, ho fem directament amb la furgoneta. Carreguem 

el material i l’anem repartint en funció de les demandes. Els voluntaris parlen amb la 

gent i en funció del que els hi diuen, si ja el coneixen des de fa temps, ja saben on està 

i comenten fulanito el vaig veure l’altre dia i la tenia plena de forats, molt bruta i potser li 

anirà bé una manta. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
M’ofereix dades estadístiques dels darrers 2 anys, el nombre de persones que han 

atès. 
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Joan Canut. Psicopedagog. Cap de Secció d’Atenció Primària de 
l’Ajuntament de Lleida. 

 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
Jo he estat treballant amb persones amb situació de sense llar 10 anys i ara porto 6 

mesos que ja no estic en el sector de persones sense llar sinó que estic als serveis 

socials d’atenció primària de manera més global, més general. Amb persones sense 

llar he estat 10 anys responsable de la unitat que atén aquestes persones. 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 

Això és ajuntament de Lleida, nosaltres el que fem és atenció social, atenció educativa 

i després tenim una sèrie de recursos d’urgència per aquestes persones que tenen 

també una sèrie de necessitats urgents que són: allotjament, alimentació, menjador, 

alimentació en fred (els entrepans), són els serveis de dutxes, són una sèrie de serveis 

que, per exemple rentar la roba, una sèrie de serveis una mica adreçats a persones 

que estan al carrer i que tenen unes necessitats bàsiques i urgents. Llavors amb 

aquests serveis el que s’intenta és garantir una mínima qualitat de vida i després que 

serveixi de plataforma per començar a treballar amb elles perquè és el que poden fer o 

com les podem ajudar perquè puguin sortir d’aquesta situació de sense llar. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 
 
Persones sense llar va més enllà que una persona sense sostre. Una persones sense 

sostre és una persona que de manera momentània no té on estar. Una persona sense 

llar té unes característiques especials, per diferents situacions que ha passat en la 

seva vida, ha trencat els vincles que la mantenien inserida dintre de la societat. Ha 

trencat els vincles familiars, ha trencat els vincles laborals, ha fet una sèrie de 

trencaments i això l’ha portat a una situació d’estar sola, de solitud i de pensar que la 

seva situació o el seu estat no té remei. És una situació de desesperança i una visió 

d’ella mateixa moltes vegades que no és real, no és real a nivell de, o sigui, que és 

pessimista amb extrem, o sigui ella pensa que per molt que faci, d’aquesta situació no 

se’n sortirà, llavors una mica ha tirat la tovallola. Li cal una visió més adequada, més 

ajustada a la realitat, algú que li digui, a la vora, que li digui, mira, no és cert, tu tens 

una sèrie de dificultats però també tens una sèrie de coses d’ avantatges o de 
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potencialitats que tu pots fer coses, tu pots canviar la teva realitat, tu pots canviar el teu 

entorn. Llavors és qüestió d’ajudar a aquesta persona a que pugui tirar endavant. Però 

la tipologia seria això, una persona que ha trencat vincles, a més a més aquí perquè ha 

trencat vincles, pos se li sumen altres coses, hi pot haver una problemàtica d’una 

malaltia mental, potser que sigui una persona que ja no tingui família, que sigui 

estrangera i sigui aquí i no tingui ningú, hi pot haver una addicció, poden haver altres 

coses però el que la defineix en si, és aquell trencament de vincles amb la resta de la 

societat. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
Normalment la persona sense llar sempre ho dèiem, home de 50 anys que ha fet 

aquest procés d’exclusió i l’ha portat a trencar vincles amb tot, és un procés llarg i s’ha 

quedat sol. El que passa és que aquest perfil ha anat variant i cada vegada hi ha 

persones que són més joves i que estan amb situació de sense llar. Majoritàriament 

continuen sent homes però també hi ha dones. Les dones que arriben amb situació de 

sense llar, tot i que són molt menos a nivell percentual, les seves problemàtiques 

acostumen a ser molt greus, a la dona li costa més trencar vincles amb tot però quan 

els trenca la situació és més greu. I també hi ha gent jove també ens trobem gent per 

exemple que ha estat tutelada en un centre de menors i que aquesta tutela ha acabat, 

ell no ha estat capaç de seguir els recursos preextutelats que hi ha i per les seves 

característiques es troben al carrer amb situació de sense llar ni tenen on anar. Una 

mica aquests perfils canvien, tot i que el perfil general és aquest de l’home sol de més 

de 50 anys, però ja et dic se va aspirant cap a baix. Després tenim molts estrangers, el 

fenomen d’immigració ha canviat el perfil de les persones sense llar perquè ha portat 

gent amb una situació molt vulnerable que ja no tenien llaços familiars aquí i que per 

tant no té una xarxa que l’aguanti quan té un problema i és més fàcil de que es pugui 

trobar al carrer. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
Això és un procés, un procés d’exclusió, bueno hi ha literatures sobre això. 

Normalment són persones que els hi passen coses dolentes, que se’n denomina 

tècnicament successos estressants de manera molt seguida i molt durs, situacions que 

ells no poden arribar a controlar i això els porta a trencar amb la resta de persones. 

Tots tenim successos estressants a la vida, per exemple, podem patir la mort d’una 
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persona que estimem, podem patir el quedar-nos sense feina, podem patir una 

malaltia, si, són coses que ens desestabilitzen però ens en passa una, ens 

desestabilitza, tornem a agafar el nord a lo millor i al cap d’un temps ens en passa una 

altra, som capaços de superar-ho, però si això et passa de manera seguida, ens 

podem trobar amb la situació (perquè una persona sense llar potser una persona com 

nosaltres) que perdem el nord, em separo, em quedo sense feina, perdo la casa 

perquè tenia una hipoteca i no la puc pagar, se’m moren els pares i això m’ha passat 

en un any, hi ha persones que això els hi passa, doncs això pot portar a que trenqui i 

que pensi doncs que tot li va malament i que jo no tinc control sobre la meva vida. Un 

dels aspectes molt interessant de les persones sense llar és aquest sentiment de no 

control, jo faci el que faci, no me’n sortiré, si busco feina, no en trobaré, perquè jo 

m’esforço i no em surt, no me’n surto, llavors arriben amb una auto-imatge molt 

negativa que no és ajustada. A veure, jo et poso un exemple, això és com l’estudiant 

que estudia i no aprova, jo estudio matemàtiques arribo a l’examen i em suspenen, 

bueno doncs jo m’esforço més, i continuo estudiant ve el pròxim examen i em tornen a 

suspendre, pos vale pos jo em continuo esforçant però arriba un moment que tu 

penses, no, és igual, faci el que faci, he fet A m’han suspès he fet B m’han suspès i he 

fet C m’han suspès, no aprovaré mai. Jo puc arribar a tindre aquesta sensació no 

ajustada, perquè no es ajustada a la realitat, si tu se t’ajuda i canvies de punt de vista o 

estudies d’una altra manera, clar que ho aprovaràs, però ells arriben amb tots els 

aspectes de la seva vida amb aquesta conclusió, faci el que faci, no hi ha res a fer. 

Llavors tenen aquesta auto-imatge negativa on situen el control del que els hi passa, el 

que m’està passant, ho situen a fora, jo no puc fer res, jo no serveixo, és com els déus, 

els déus faran, els déus ho volen i jo estic així llavors se’ls ha d’ajudar en aquest canvi. 

 

6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 

 
Claro, clar que tenen possibilitats i se’n surten, però se’n surten amb ajuda d’un 

professional, sol, és molt complicat. Si que hi ha persones que a lo millor soles se’n 

poden sortir però és molt difícil. Te n’has de sortir amb algú que t’ajudi a veure que 

aquest punt de vista que tu tens de tu mateix i de l’entorn no és ajustat, no és cert. Tu 

si que te’n pots sortir, però amb ajuda i bueno una mica a veure quines ajudes podem 

posar, una mica necessiten algú que sostingui, que els sostingui durant una temporada 

i que li mostri quines habilitats pot desenvolupar per tirar endavant. És més la persona 

quan es queda al carrer, les habilitats que tenim de viure amb societat, de viure amb 
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família, d’anar a treballar, de tenir un horari, totes aquestes habilitats no li serveixen, ha 

de fer un procés d’aprenentatge de com viure i sobreviure al carrer que no és fàcil. Si a 

nosaltres ens deixessin ara, demà desapareix la nostra família, els nostres amics i els 

nostres referents i ens quedem al carrer tirats, bueno o ens moriríem, que podria ser 

una cosa o sinó hauríem d’aprendre a buscar-nos la vida. Tot el que nosaltres sabíem 

de com treballar, de com estudiar, de com relacionar-nos amb família, tot això ho hem 

de deixar amb un racó i hem d’aprendre a viure al carrer perquè no en sabem. Aquesta 

gent ha fet aquest aprenentatge i aquest aprenentatge ha durat anys i aquestes altres 

coses han quedat encapsulades amb un lloc del seu cervell que no les fan anar pues 

ara hem de tornar a aprendre a conviure amb societat i desaprendre a viure al carrer i 

això és un procés educatiu que la persona ha de fer i amb ajuda es fa. 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Les entitats d’aquí Lleida col•laboren però haurien de col•laborar més, més que res 

s’hauria de crear els recursos que hi ha per a persones sense llar igual que per a la 

resta de recursos socials. Són pocs, no tenim recursos infinits, per tant, el que han de 

fer, és rentabilitzar el que hi ha. Si jo tinc un menjador tu fes un allotjament, si jo dono 

roba doncs jo donaré menjar. Rentabilitzar i per això les entitats s’han de posar 

d’acord. Hem de deixar entre tots una mica a part el nostre egoisme i personalisme 

com a entitat que cadascú vol figurar i intentar col•laborar per donar resposta a la 

situació del protagonista que es aquesta persona i no l’ajuntament ni les entitats. Però 

aquests processos són lents, si els canvis de les persones sense llar són lents, els 

canvis amb les institucions són més lents encara. Que una institució com és 

l’ajuntament o com les entitats com Càrites o les institucions grans canviïn la seva 

manera de funcionar, clar que canvia però és lent. S’ha de treballar una mica i ja estem 

en aquest procés. 

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Jo et puc parlar a nivell municipal, hi ha una oficina d’atenció social on elles poden anar 

i es pot valorar la seva situació i fer un pla de treball amb aquestes persones i veure 

quines ajudes necessiten, això per un costat. Per altra banda hi ha una acció proactiva 

dels educadors que van al carrer, hi ha dos educadors socials que el que fan és 

atansar-se a les persones sense llar que estan al carrer, atansar-se als grups o a les 
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persones que estan soles per a veure com poden iniciar un procés d’acceptació de que 

la persona t’accepti com a professional i veure quins recursos poden ajudar amb 

aquesta persona, com pots començar a estirar d’aquesta persona per poder-la ajudar. 

És un procés que és lent però funciona i que s’ha de fer. Són les dues coses, o venen 

o hi anem. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 

 
El camp del treball amb les persones sense llar és un camp molt interessant i que la 

idea de que les persones sense llar no se’n poden sortir és falsa, si que se’n surten i hi 

ha exemples de persones que abans estaven amb situació de sense llar i que ara no 

ho estan i que fan una vida normal, pos que han canviat però tot requereix ajuda i 

requereix reforços, soles és molt complicat però amb ajuda si se’n surten. 

La situació de les persones sense llar és polifactorial, hi ha molts factors que poden 

portar a una persona amb aquesta situació, s’hi ajunta també el tema de la malaltia 

mental, moltes de les persones amb situació de sense llar tenen algun tipus de malaltia 

mental, llavors els recursos per a malalts mentals també són uns recursos molt limitats, 

també s’hauria de reforçar la col•laboració, el recurs social, el recurs sanitari per ajudar 

a aquestes persones, que ja es fa però hauríem d’anar més enllà. 
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Mª José Rosell. Treballadora Social. Responsable de Treball Social de  
Cáritas Diocesana de Lleida. 

 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
Des del 1999 – Gairebé 15 anys 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
En principi nosaltres tenim diferents programes. Tenim un programa d’acollida que és 

d’atenció primària, sempre subsidiàri. L’atenció primària la presten als serveis socials, 

nosaltres fem una atenció primària on els serveis socials no poden arribar. Després hi 

ha un programa de gent gran per aquelles persones que viuen soles al seu domicili i no 

tenen ningú que els hi faci un tema d’acompanyament doncs tenim un grup de 

voluntaris que van al domicili a visitar-les, vam començar un programa amb residències 

també pel programa de gent gran. Programa de temporers, que nosaltres en principi el 

fem a Lleida amb la col•laboració amb totes les entitats de Lleida prestem un servei de 

roba amb els temporers que arriben i tenim roba de temporers a fora a la comarca, a 

Alcarràs, Alfarràs i Aitona fem diferents serveis per la gent de temporers. Una vivenda, 

tenim un projecte de vivendes on tenim dos vivendes aquí a Lleida per gent que en 

principi arriben a Lleida i no tenen un lloc on viure i es volen establir, un pis per homes i 

un pis per dones i després vam agafar dos pisos més, un a Alcarràs i un a Torres pel 

tema dels assentaments a la zona d’Alcarràs hi ha gent d’assentaments. Un 

assentament és una persona que viu al carrer, que viu amb molt males condicions, 

llavors fa un parell d’anys que hi ha un assentament permanent a Alcarràs quan arriba 

la campanya i acaba la campanya es queden allà a viure llavors nosaltres vam 

començar un projecte d’assentaments i tenim dos pisos, un a Alcarràs i un a Torres per 

aquesta gent per treure’ls del lloc de l’assentament. Assessoria jurídica, nosaltres 

tenim el programa d’assessoria jurídica per tota aquella gent que ha de renovar la 

documentació o ha d’aconseguir la documentació, és un programa per a gent 

immigrant i per aquella gent que no tingui recursos que per això hi ha dues advocades 

que fan unes horetes aquí a Càritas per aquella gent que no es pugui pagar un advocat 

i després tenim el programa de CECAS, Càritas, forma part de la fundació CECAS 

llavors és CECAS s’ocupa de la gent amb toxicomanies aquí a Lleida hi ha la CAS, que 

és el servei d’atenció de toxicomanies que està a l’hospital Santa Maria però nosaltres 

en principi fem un altre tipus d’intervenció llavors és una fundació més gran que té 
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pisos a Barcelona i a Tarragona i des d’aquí Lleida es fa la detecció d’aquelles 

persones que volen deixar el tema de les toxicomanies i en principi són enviats a 

Barcelona o a Tarragona i ocupen l’espai amb nosaltres. Aquesta és la part de l’àrea 

social on jo sóc la responsable i on nosaltres tenim. Després hi ha el programa laboral, 

que fem la recollida de la roba, la tria, aquells contenidors que hi ha que reculleixen la 

roba i tal, aquesta roba es porta en un magatzem on es neteja i es porta a les botigues 

per vendre-la o nosaltres també hi tenim accés com a recurs. Gent que no té diners pot 

anar a les botigues a buscar la roba sense pagar. Llavors és la gent que neteja la roba 

o que està a les botigues, en principi és gent d’inserció i Càritas té un programa amb la 

fundació que es dedica amb aquests temes d’inserció sociolaboral i després hi ha tot el 

tema de voluntariat de les diferents tasques que en principi fan els voluntaris o hi ha el 

tema de la sensibilització de campanyes, o el tema de socis que això ja no entra dins 

de l’àrea social, ja és una cosa que fa Càritas però que ja no és dintre de l’apartat 

social. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 
 
És difícil, quan m’he mirat la pregunta jo penso que sempre és difícil, perquè una 

persona és un individu que té unes característiques determinades llavors definir-lo vol 

dir que l’etiquetes, i etiquetar una persona vol dir oblidar la seva història, què hi ha al 

darrere, llavors és d’entrada, és una persona que ha tingut una sèrie de, o sigui la vida 

la portat a tenir tota una sèrie de dificultats, que ha fet que en aquests moments no 

tingui un habitatge. Aquestes dificultats poden ser moltes, són les que en principi es 

diuen portar a una persona en una situació de vulnerabilitat. És, potser, que hagi 

perdut la casa, potser que en principi és que no hagi tingut una xarxa familiar estable, 

que hagi fet, que hagi tingut una dificultat i no se’n hagi acabat de sortir, potser que 

aquesta persona hagi tingut un trastorn mental i hagi sigut una cosa de salut les coses 

que hagin fet que la persona arribi en aquest punt, poden ser moltes, per tant és definir 

a la persona, és una persona que els problemes no ha tingut ningú al voltant per poder 

ajudar a resoldre’ls. Ell no ha tingut capacitat o ella no ha tingut capacitat per 

resoldre’ls i no ha trobat al seu voltant algú que l’ajudi a resoldre’ls i per tant no els ha 

assolit i l’ha portat a una situació extrema de vulnerabilitat que és no tenir casa. I aquí 

és on la persona s’acaba de deteriorar a nivell de salut, d’alimentació, moltes altres 

coses eh, però dir com és, és molt complicat perquè llavors es perdríem l’objectiu de 

l’atenció, que és, tota persona és diferent, i llavors és, cadascú té una història i pensar 
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que n’hi ha una, si que és veritat que si tu busques i/o mires informació diran, les 

persones sense sostre: les persones sense sostre són habitualment perfil home de una 

mitja entre 40 i 55 anys, amb algun problema d’alcoholisme, clar, això és lo estàndard 

però tenir aquesta visió fa que si és algú que no se’n ha acabat de sortir, perquè? Pues 

perquè no ha tingut la xarxa o ell no ha tingut les capacitats per acabar-se’n de sortir i 

ja està, si et quedes amb aquesta idea jo penso que pots fer una intervenció més de 

persona, del Joan, o el Josep o no? De la persona com a ella, no?. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
Clar, si tu et mires la informació et diran mira pues ha anat canviant és, la persona 

abans, era una persona un home d’una mitja de 40 a 50 i pico d’anys que havia tingut 

problemes segurament amb de toxicomanies, habitualment amb temes d’alcohol i que 

té un baix nivell d’estudis i una xarxa familiar inestable. Aquest és el perfil de sense 

sostre, nosaltres sense sostre com a institució no en tractem perquè ja hi ha arrels que 

en principi els està atenent, per tant nosaltres no és un col•lectiu que atenem però el 

perfil és aquest vale, però aquest perfil ha anat canviant per què? Perquè les 

circumstàncies han anat canviant. Els pisos han pujat molt de preu, hi ha molta gent 

que s’ha enganxat als pisos les mans al tema de les hipoteques, això fa que hi hagi 

gent jove que no pugui trobar feina, si una persona jove no pot trobar feina i no té casa 

i tal, segurament acabarà al carrer per tant abans gent jove no en podies trobar, ara en 

pots trobar. Dones, abans no en podies trobar, ara les pots trobar. Dones al carrer que 

en principi estan amb situació de que no tenen llar. Població immigrant, per què? 

Perquè en principi per poder treballar i viure de forma legal a Espanya tu has de 

complir tota una sèrie de requisits, tenir-los és difícil. Si tu no treballes, un dels requisits 

ja no el pots complir, acabes perdent els papers, acabes no podent treballar, si tu no 

pots treballar no pots pagar la casa, si tu no pots pagar la casa en principi vas al carrer 

no?. La població immigrant està amb situació de vulnerabilitat. Estan en una situació 

més fràgil i per tant, és un dels col•lectius que apareix en aquests moments com a 

persones que estan al carrer. Hi ha un altre col•lectiu, que cada vegada n’hi ha més, 

que no és nou, que són les persones malaltes mentals, perquè en principi el que té una 

malaltia mental porta que no sigui molt conscient d’allò que estàs fent, és difícil que 

una malalta mental, depèn de la malaltia que tingui, pugui mantenir la casa, pugui 

mantenir els hàbits de feina, per tant les condicions primeres. No tens ingressos, perds 

la casa, acabes dormint al carrer. Per tant, el perfil ha anat canviant, de l’home 40-50 
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amb problemes d’alcohol amb baix nivell educatiu i sense família o amb família que no 

hi tens massa bon contacte, hem passat a població immigrant, població malalta mental, 

dones amb problemes de maltractament, persones joves que no han pogut accedir al 

mercat laboral, persones que han tingut una mala relació de parella que s’han acabat 

divorciant i que no se n’ han acabat sortint i que no han pogut pagar la casa i que 

finalment han acabat al carrer. El perfil ara és molt més ampli i ha anat canviant, per 

això jo penso que l’objectiu de dir una persona sense llar quin perfil és?, bueno, és una 

persona ,i a partir d’aquí per nosaltres ,és a partir de la persona comencem a treballar. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
Clar, jo penso que és depèn de la persona. Poden ser coses com a molt bàsiques, 

penso que quan una persona veu algú al carrer, tu passes pel carrer i veus algú 

demanant penses pues que té una vida molt desgraciada, la nostra imaginació és molt 

ràpida ,no? i dius doncs aquesta persona té problemes d’alcohol, segurament el 

pegaven i finalment ha acabat al carrer, potser que sigui un pare de família que hagi 

perdut la feina, que això l’hagi portat a discussions al nucli familiar, que la dona se’n 

hagi cansat, que finalment ell no se n’hagi acabat de sortir i que estigui amb un 

moment de depressió, que comenci a consumir i que en principi la dona el deixi, que 

ha perdut la feina, no té casa i acabi al carrer. Poden ser coses com a molt simples, 

com a molt bàsiques, no totes les persones són molt desestructurades per acabar al 

carrer. Potser una malaltia física que t’hagi portat a perdre la feina i que tu estiguis sol 

amb un país i com que no tens xarxa no te n’acabis sortint i finalment acabis al carrer. 

És a dir la idea ,la imatge de persona desestructurada, sense estudis i molt maltractada 

que ha acabat al carrer jo penso que l’hauríem d’acabar canviant. És una persona que 

és troba amb una dificultat i que ella no té eines i demana ajuda i si al seu voltant no 

troba ningú que l’ajudi pot acabar amb una situació de carrer. Si a tu jo per exemple, 

els hi dic als meus alumnes ,si a tu et passa alguna cosa, tu a qui avises? A casa, no? 

jo vull sortir, demano diners a casa, sinó treballo, demano diners a casa. Si tu no tens 

família, si tu tens un problema, a qui li demanes ajuda? Als teus amics, perquè són les 

persones al teu voltant més properes, però i si tu no tens família i no tens amics, a qui 

demanaràs ajuda? Si tu ets una persona forta, que tens molt clar el que faràs, els teus 

objectius, la teva manera de ser, no tens cap problema, tu potser en aquell moment de 

dificultat tens eines pròpies per sortir-te’n però si tu ets una persona que t’agafa en un 

moment de baixon que tots en tenim, que no te n’acabes de sortir, si tu no tens família, 
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no tens xarxa, no tens amics, finalment no te n’acabes sortint llavors, aquella dificultat 

que per tu potser petita s’acaba convertint en una de molt gran. Llavors les dificultats: 

poden ser, un tema de salut, que acabis perdent la feina, que hagis agafat una casa 

que no la puguis pagar i te l’acabi prenent el banc i acabis vivint al carrer, t’acabis 

barallant amb la família no tens xarxa i tens un problema, una dificultat i no te n’acabis 

sortint, pots tenir un trastorn i amb principi és acabar en una situació de carrer, poden 

ser molts els factors que et poden arribar a portar a tenir una situació de carrer però si 

que és important de dir que són coses com a molt bàsiques, si tu tens un problema, 

tens casa i tens amics, si tu no tens casa, no tens família i no tens amics, que et 

queda? Et queda a tu com a persona però si tu tens un moment de dificultat, com te’n 

acabes sortint?, la situació de vulnerabilitat i acabar al carrer pensem que no va amb 

nosaltres, que com que nosaltres tenim estudis, que com que.. que es una cosa d’algú 

altre, que no ha estudiat o que no ha treballat o que no s’hi ha esforçat i això no és 

veritat, es algú que te una dificultat i no té ningú, i ell no és capaç de poder sortir-se’n 

sol, sols és això. 

 

6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Sempre una persona té possibilitats de sortir-se’n, sempre, l’única cosa que ha de ser 

és que ho ha de voler. El professional, l’educador social, el treballador social, el 

psicòleg , qualsevol professional ha ser-hi, i hem de ser sempre, però en principi la 

voluntat de voler-se’n sortir ha de ser de la persona. Si una persona té voluntat de 

sortir-se’n de situació de carrer, el professional l’ha d’acompanyar, no ha de fer les 

accions per la persona, es aquestes imatges, de: “has de deixar de beure” ,Bueno, ha 

de deixar de beure, si la persona vol deixarà de beure, tu l’has d’acompanyar. Si el 

professional té clar, que hi serà al costat i sempre hi serà al costat, però que les 

decisions són de la persona , perquè no se’n ha de sortir ?,si és voluntat de la persona 

.Si la persona té voluntat de sortir, el professional hi ha de ser, ja està, per tant 

considero que si una persona se’n vol sortir sempre se’n pot sortir, els mitjans hi són, 

els professionals existeixen, hi són, si que es veritat que l’estructura pues això,  estem 

en situació de crisi, cada vegada hi ha menys recursos, les institucions ... però si hi ha 

tècnics, o hi ha persones al voltant que el volen ajudar, si la persona se’n vol sortir, la 

persona no se’n sortirà si ella no vol. Quan tu tens un problema, tu penses que el teu 

problema és el més important, si tu el vols resoldre, tu el pots resoldre aquell 

problema? [si, no, si. Si vull, si] si el problema no es resolt es perquè tu en principi no 
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vols resoldre’l, sinó es que el problema no depèn de tu . Si jo dic, tinc un problema 

perquè vull sortir aquesta nit a sopar ,molt bé, tinc un problema, els hi de preguntar als 

meus pares, ho he de resoldre, i els teus pares et diuen que no, llavors és, ja però tu 

vols sortir, ja però el problema de qui és, no és teu ja, no està a les teves mans, no hi 

pots fer res, els teus pares t’han dit que no. Si el problema està en mans de la persona, 

està consumint ,ha de ser ella la qui ha de voler, està dormint al carrer, hi ha un alberg, 

però s’han de complir unes condicions, totes aquestes coses depenen de la persona, 

per tant la persona les pot modificar. que passa? Que la persona ha de voler i això és 

difícil, hi ha vegades que els problemes els volem resoldre però no sabem com. El 

professional hi ha de ser sempre, això si que ha de quedar clar, el professional hi ha de 

ser, llavors la persona hi haurà moments que vol, però no pot, hi haurà moments que 

voldrà farà un pas però tornarà enrere , però el professional ha de continuar sent-hi , la 

persona que ha d’ajudar hi ha de ser, i mai hem de recriminar a l’altre les seves 

actuacions , Mira es que jo vull sortir-me’n de la situació de carrer, vale, pues mira, per 

anar a l’alberg has de deixar de beure Bueno ja ho intento, estem tres dies hi ha tornat 

a recaure, es que has tornat a beure! Bueno potser no ha pogut, llavors potser hem de 

veure perquè no ha pogut. Capacitat de sortir-se’n, si la persona vol  sempre n’hi ha , el 

que si hem de ser, hem de ser tolerants amb aquesta persona perquè perdre la casa 

es perdreu tot, tot, no poder tenir un lloc on poder seure tranquil i tenir les teves coses, 

tenir les teves coses es la cosa més important. Si tu marxes de vacances a algun lloc, 

encara que estiguis en un hotel fantàstic ,eh que trobes a faltar les coses de casa? Una 

cosa tonta em voldria posar aquest jersei però no me’l puc posar perquè el tinc a casa, 

es una cosa molt bàsica, la casa, el tenir les teves pertinences molt a prop és el més 

important d’una persona, la feina dignifica , el tenir poder adquisitiu, el tenir recursos 

econòmics, tenir diners t’ajuda a comprar coses, però el tenir casa t’ajuda a sentir-te 

segur, quan arribes a casa dius mira ja em sento bé és casa meva. Aquesta gent que 

no te casa, per això en principi el terme de sense sostre es va canviar pel de sense llar 

la gent parla del sense llar perquè la llar implica més coses, es sentir-te segur, sentir-te 

tranquil ,tenir un lloc on tu com a persona estàs bé. Si una persona vol sortir se’n 

d’aquesta situació pot, hi ha recursos, i em de ser tolerants  perquè aquesta situació a 

la qual ha arribat es difícil i per tant hem de tenir paciència, comprensió .i únicament 

ser en aquest procés. 

Per tant si que se’n pot sortir, sempre. 
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7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Lleida és petita, i això té una avantatge, més o menys tots ens coneixem, és fàcil 

col•laborar amb les entitats. Una institució pot passar per moments difícils. Una 

institució està formada per persones i les persones són complicades, no? Arrels, 

Càrites i l’Ajuntament no és Arrels, Càrites i l’Ajuntament tenen noms; a dins hi ha la 

Natàlia a l’Ajuntament hi ha algun tècnic, hi ha el Joan hi ha noms, llavors és depèn de 

les relacions que s’estableixin, hi ha moments que les relacions van bé i hi ha moments 

que són més complicades. El que si que no em de perdre mai de vista és que les hem 

de mantenir les relacions. Perquè si pensem que la persona és lo important, si tu vols 

que la persona se’n surti, si jo tinc recursos, la persona té més facilitat que se’n acabi 

sortint. La persona hi posa voluntat, jo com a tècnic tinc clar que hi he de ser, però jo 

he de tenir eines, si jo vull que aquesta persona no estigui al carrer jo he de tenir 

contactes amb l’alberg perquè me la deixi posar a dormir, jo he de mantenir aquests 

contactes. Lleida és petit, les institucions ens coneixem, depèn dels moments en els 

quals en principi ens trobem les relacions són més fluïdes i hi ha moments que són 

més tenses, però jo penso que en principi les relacions hi són, i la cordialitat jo penso 

que la mantenim. Lo que no em de perdre de vista és que han de ser-hi aquestes 

relacions i les hem de mantenir pel benefici, no de la institució, jo penso que ens 

equivoquem en dir, si Càrites té bona relació amb l’Ajuntament, si Càrites té bona 

relació amb l’Ajuntament aquella persona millorarà la seva relació, no l’ajuntament i 

Càrites, no, no, aquella persona del carrer, eh que treballem per ella?, doncs ens hem 

d’esforçar per mantenir-les. Tenim moments de pujada i baixada. Jo penso que ara, en 

aquests moments, no se que diran els altres, però jo penso que és un bon moment. Jo 

penso que la situació de crisi ha fet dir, bueno, no ho poden fer tot sols, si no tinc tants 

recursos necessito dels altres perquè en principi jo me’n acabi sortint, això ha fet, és 

una de les coses positives que la crisi ens porta de dir: necessito a l’altre, necessito 

portar-me bé amb l’ajuntament perquè si no això no tira, jo necessito portar-me bé amb 

Arrels perquè si no això no tira, doncs això ha fet que les relacions funcionin. Sempre 

han funcionat, però jo penso que ara estem en un moment de cordialitat important. Jo 

penso que la relació és bona, ja et dic que sempre dependrà de les persones, perquè 

les relacions són personals hi ha persones que t’hi portes millor o pitjor però penso que 

la coordinació es bona. Quan es parla de persones tothom jo penso que és capaç 

d’oblidar el que representa i treballar per la persona, és important, si tu truques a una 
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altre institució i si l’altra institució pot fer alguna cosa, està disposat, jo penso que 

també és important. Quan deia que Lleida és petit fa que en principi els recursos també 

els coneguis i això sigui més fàcil a l’hora de treballar. Jo penso que és un bon lloc per 

poder  treballar, penso.  

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Habitualment això ho fan els educadors de carrer de l’ajuntament o d’Arrels, ells 

t’explicaran millor com s’aproximen. Jo penso que és difícil que una persona sense 

sostre vingui directament a una institució, hi ha d’haver un contacte previ, perquè hi ha 

una situació de desconfiança prèvia. Jo penso que el perfil, que van crear fa un temps, 

dels educadors que van pel carrer donant voltes, que es van aproximant i guanyant 

confiança i llavors això fa que els expliquin on són els serveis i després ells s’aproximin 

al servei, jo penso que és el pas important. Nosaltres aquest servei no el tenim i potser 

Arrels t’explicarà com fan els educadors aquesta aproximació primera. 

Jo penso que difícilment una persona vindrà directament a una institució a demanar 

ajuda. Perquè una persona sense llar és una persona que està molt molt degradada, 

que ha perdut molt la confiança amb el sistema i amb ella mateixa per tant pensa que 

ningú la vol ajudar Quan tu veus algú que està al carrer dormint, tu habitualment la 

mires?, de fet jo penso que és una imatge que ens fa mal, ens incomoda llavors això té 

un doble missatge, si a tu ningú et mira tu sens que no importes massa. Difícilment jo 

penso que una persona que està en situació de carrer, com pensa que els altres, que a 

la societat no ens importa, difícilment aquesta persona ens vindran a demanar ajuda. 

Per això jo penso que seria interessant que Arrels o l’Ajuntament, els educadors de 

carrer em diguin com fan aquesta aproximació amb aquestes persones i com les 

acaben convencent perquè aquesta persona vingui finalment a una institució i faci tot el 

procés. Jo penso que el procés s’inicia quan l’educador o educadora s’atansa a aquella 

persona i li diu sembla que hi ha un alberg obert, o hi ha algun servei que et pot donar 

un cop de mà, amb dutxes, si a tu t’interessa. Jo penso que aquest és el primer inici, si 

aquest inici es fa bé desprès la cadena potser que comenci a funcionar. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
Jo penso que és important que la gent entengui que en una situació de sense llar i pot 

caure qualsevol persona, qualsevol persona que no tingui xarxa, que no tingui 

capacitats, que no tingui, ni personals ni del voltant, per tant, és que no vegem tant 
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allunyat una situació de sense sostre, aquesta idea de que a nosaltres no ens pot 

passar. Jo, fa molts anys als alumnes els vaig dir, vosaltres esteu a la universitat si un 

dia els vostres pares un dia no hi són, qui us pagarà la matrícula? i un alumne em va 

contestar la meva padrina, i si la teva padrina no hi és qui et pagarà la matrícula?, 

ningú, vale, hauràs de deixar d’estudiar, ho et posaràs a treballar, si en aquests 

moments no hi ha feina, d’on la trauràs?, com viuràs?, allò que ens dona la sensació 

que no ens pot passar, si que ens pot passar en un moment determinat, no ho tenim 

tant lluny. És cert que tu ets una persona que has tingut una xarxa, els teus pares t’han 

cuidat, t’han potenciat la teva autoestima, en principi tu ets una persona que penses 

amb les teves capacitats, que saps que amb la teva família hi pots contar, tens 

capacitats amb uns amics i saps que els amics no et fallaran, però tot això ho has anat 

construint perquè has anat a parar amb un món que t’ho ha facilitat però en un moment 

determinat aquest món pot canviar, i es pot trencar. 

Primer que pensem que no és tant difícil d’arribar-hi en aquest lloc i després que potser 

els hem de veure com a persones, que això ens costa. És una persona, una persona 

que té una història, i en aquest moments ha arribat a aquesta situació perquè la vida 

l’ha portat així, jo, i ara ho diré com a professional, jo no puc jutjar a una persona com a 

arribat a un moment, la meva feina és conèixer la seva història per ajudar-la en aquest 

moment. I com a societat hem d’intentar que aquesta persona se’n pugui acabar 

sortint. Si cada matí em trobo una persona sense sostre i aquesta persona em diu bon 

dia eh que quan te trobes algú pel carrer li dius bon dia, el saludes i no passa res, pues 

potser que aquesta persona la primera vegada no et digui res però la segona vegada 

que et vegi pel carrer et dirà bon dia perquè és habitual que cada matí et troba. 

Aquesta proximitat jo penso que fa molta feina  
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Joan Mora. Mossèn. Director de la Fundació Jericó. 
 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
12 anys. 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
Hi ha dos camps molt definits, ara, que són la nostra il•lusió i que portem un mes. El 

menjador portem dos anys, el menjador va sortir perquè al carrer El Carme i Ferran hi 

havia molta gent que a l’hora de dinar es quedaven allí, i hores i hores i hores als 

bancs aquells, i una persona va dir “no podríem preparar algun dinar, perquè puguin 

tenir alguna cosa calenta” i van començar amb 14-15 persones i poc a poc es va anar 

ampliant i et vas adonant que la possibilitat és més ampla a mesura que va passant el 

temps i vas veient que és possible atendre més persones i la prova és que ara ja tenim 

entre 120-140 persones últimament i aquí quasi, quasi i això és el que hi cap al 

menjador. I l’altre era també un somni que teníem perquè hi ha una preocupació en el 

nivell d’aquella zona i que és en general a tota Lleida que és la gent que dorm en 

caixers, sota les escales, en portalades de les cases i que moltes vegades diem 

“mossèn allà hi ha un senyor, allà un altre” i un altre, aquesta preocupació que té la 

gent com es lògic i tenim tots, potser és un dels moments més durs que tenim els 

mossens quan arriba la nit i toquen la porta i diuen “voldria dormir en un lloc o altre”, 

que fas?, no, almenys ara un moment per passar aquella nit, per sortir del pas ja tenim 

una resposta, que és una de les coses que a mi m’ha motivat molt de que podéssim dir 

en un moment de necessitat, aneu allí dalt, això tots els mossens de Lleida, que puguin 

arribar aquí i puguin dir: avui aquesta nit aneu allí dalt, demà ja estudiaran el cas si 

s`ha de continuar o no. Aquí el projecte de l’alberg és el projecte no solament donar 

una resposta a l’Ajuntament, que els porten aquí, és un concert, és un conveni, 

nosaltres la nostra idea és que amb aquests que porta l’ajuntament però sobretot amb 

aquests que anem recullin nosaltres dels carrers i tot això es que hi pugui haver un 

treball de recuperació de la il•lusió de tornar a agafar el tren de la vida, a alguns ja 

sabem que no hi ha res més que cuidar-los fins que arribi el seu moment final, però 

molts dels joves que has vist ara aquí, molta gent està amb unes actituds que es poden 

fer moltes coses, el problema que ens trobem sempre és el problema del treball, si 

aquí tinguéssim treball fàcil, només que vas parlant amb ells ja els dones un camp de 

recuperació, una il•lusió, aquest noi ja està salvat però si no els pots donar treball... 
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Una experiència, i aquest és un tercer camp que també hem endegat ara, que feia 

temps que ho portàvem a sobre, i últimament ja són 4-5 finques que s’estan posant en 

marxa per poder donar resposta a que la gent puguin tenir una ocupació, aquests nois, 

unes persones que les veus amb bona voluntat i que et diuen almenys alguna cosa per 

fer algo, perquè estem tot el dia sense saber que fer. Pensem que pot ser una solució. 

Unes finques de quin tipus? Finques agrícoles, uns camps a la carretera de Tarragona 

i dos per la part prop d’ Alpicat. L’una ja està preparada, per començar, ja tenim reg i 

tot l’altra hortalisses i aleshores allí ens donen aigua cada 15 dies, ara estem plantejant 

quin tipus de cultiu es farà, potser ens en anirem pel safrà, ens aniria molt bé perquè 

no porta massa atenció el cultiu però en el moment de recollir la flor es necessita molta 

gent i això ens aniria bé, ocuparia molta gent que és el que ens interessa a nosaltres, 

ens interessa molt, ocupar gent i aquest seria un treball que podria donar vida a moltes 

persones. 

La borsa de treball, que va sortir d’una necessitat de les persones que arribaven de 

l’estranger, sobretot sud americanes, que venien cases, que feien préstecs i clar tot 

això, arribar aquí i no trobar treball, perquè molts cops arribaven sense papers, com a 

turistes, i es desesperaven perquè els estaven exigint un treball que no tenien. 

Aleshores van veure que potser una solució podia ser que aquestes noies al principi 

tinguessin un treball, encara que fos un treball dur d’estar tota la setmana o un mes 

sense sortir de casa, elles ho acceptaven tot, perquè tenien l’aigua al coll, els estaven 

amenaçant i amb això, durant 5-6 mesos ja cobrien aquests 3000 euros que semblava 

que allò era una fortuna per ells, una cosa que no podrien, ja cobrien aquesta 

necessitat, ja quedaven sense angoixa i amb això vam fer un gran servei en aquests 

anys. Ara últimament aquest treball ha continuat i ara ens soluciona molt, aquest 

problema que dèiem abans de persones que els volen treure dels pisos i si la senyora 

treballa, això també els ajuda a pagar el pis i si els donen alguna bossa de menjar, 

sempre coses així els ajuda a trampejar la situació, ara en aquest moment compleix 

aquesta missió i també de persones que necessiten treball, no solament aquests casos 

tant apurats. Això quasi tot és treball domèstic. 

I després hi ha el repàs escolar, juntament amb la caixa, ja fa dos anys que fem aquest 

reforç dos dies a la setmana amb professors voluntaris. Això també ha ajudat que 

molts d’aquests nens, que no anaven massa bé, puguin remuntar i puguin posar-se en 

curs i portar el curs bé. Va ser bastant exitosa l’experiència. 

A General Britos, tenim una casa, que ens van donar, i ara tota la planta baixa és per 

magatzem de menjar i per donar bosses de menjar a les famílies i va en conjunció amb 
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l’ajuntament. L’ajuntament proposa si val la pena que ells en rebin. Per tant, una mica, 

és cobrir les necessitats primàries de les persones que es puguin trobar en aquest 

moment amb necessitat. 

Ah! després també tenim, una experiència que portem molts anys, potser 9 anys o 10, 

que són els campaments d’estiu, nens que estan en una situació molts d’ells emigrants 

i alguns altres del país. Hem coincidit quasi tots grans, dels 15 en endavant menys 10 

petits. És una experiència molt agradable de formació, d’il•lusió, de camaraderia, 

d’alegria. És un mini torn de 8 dies, és una experiència també important. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 
 
Jo diria que avui dia tenim persones sense llar i un pou sense sortida, sobretot els que 

són africans, Àfrica negra, és dir hi ha molta gent que els tenim aquí en un pou sense 

sortida, si podessin sortir, potser marxarien, molts no marxaran perquè es troben millor 

aquí que allà, però alguns marxarien però com no tenen ajuts, no hi ha treball no tenen 

sortida, vull dir, que estan en un pou sense sortida, cap allà no hi poden anar perquè 

no tenen diners, ningú els hi donarà, un bitllet. Llatinoamericans si que han tingut més 

sortida, potser la seva cultura, potser els matrimonis que són més estables han trobat 

sortida i se’n han anat cap allà, perquè quan treballaven aquí estaven més o menys 

ben col•locades, feien diners i aquests se’n han anat a obrir un camp de treball, una 

vida nova al seu país, són molts, els que més col•laboraven amb la parròquia han 

marxat tots, els matrimonis més estables, famílies més estables, aquests gairebé han 

marxat tots i queden les persones soles, moltes d’elles senyores que tenen el marit allà 

o l’han perdut. Amb l’emigració es van desfer moltes famílies, quan una persona està 

sola aquí i l’altra allà fàcilment apareixen altres persones i es desfan molts matrimonis. 

Queda encara bastanta gent sola, una sola persona, sigui home o dona, matrimonis 

han desaparegut, famílies han marxat molt a l’Àfrica, tenim tota la part del Magreb, que 

és una emigració que com és quatre passos van i venen no volen marxar, aquests 

estan fixes, ni es plantegen marxar, perquè els és fàcil anar a veure a la família i tornen 

a venir, aquests continuen aquí amb les ajudes que reben de l’estat, del govern, sigui 

de la Generalitat, sigui de l’ajuntament aquesta seria l’emigració del Magreb. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
Perfils n’hi ha de tots. Hi ha gent de carrer que tenen carrera universitària completa o a 

punt d’acabar perquè quan ells van marxar d’allà venien amb la il•lusió que aquí ho 
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podrien fer tot, és que hi ha molt poca informació en aquests països del que trobaran 

aquí. Hi ha gent que tenen molta cultura, hi ha gent que estan molt formats d’aquests 

nois, aparentment els veus al carrer, jo el primer noi que vaig conèixer em va estranyar 

molt, resulta que havia fet a Holanda la carrera de mercat internacional, ho sigui que 

estava preparat i dormia al carrer. Per tant hi ha gent que no tenen formació, bé, 

formació mínima si, el col•legi jo diria que avui en dia quasi tots el tenen. Els que venen 

de Romania, em de distingir entre la Romania gitana i el que és Romania Romania, 

aquests venen molt preparats tots els de l’est normalment estan molt preparats i la 

prova és que aquests normalment solen tenir treball, els homes i les dones dins del 

mercat de treball estan molt preparats, com els Ucrainiants també, potser és que 

l’època de quan encara era tota la unitat de Rússia quan estaven tots sota el poder de 

Rússia a la formació li donaven molta importància, tots els països comunistes li 

donaven molta importància a la formació, jo crec que aquesta gent als fills també els 

han donat una cultura, els gitanos no ho estant tant, es nota molt la diferència, aquí i al 

seu país encara més. 

Per tant en principi m’has preguntat quin perfil, el perfil no són de gent que s’han 

abandonat totalment jo ara entenc més des que els van tractant més entens això que 

diu la gent “total dóna’ls diners perquè es vagin a comprar un tetrabic de vi” però 

s’entén fàcilment, una persona que està al carrer necessita beure, necessita entrar en 

calories, i es van acostumant a beure, necessita beure i entre els tres o quatre que 

estan allí jo me’n bec un, jo me’n bec dos i llavors acaben en aquesta desmillorança, hi 

ha molta gent que estan en aquesta situació de degeneració humana, que ja han 

perdut la dignitat humana, que van tirant i van jugant amb la vida, van passant a veure 

que passa. D’aquests també n’hi ha. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
La raó econòmica, la raó econòmica i després jo m’imagino és un conjunt de 

circumstàncies que ens posen al carrer, clar no tenir diners, normalment són molt 

solidaris, hi ha molts pisos patera, jo em quedo avui al carrer és fàcil que els meus 

companys em diguin vols venir aquí i amb un llit a terra on sigui, pots dormir però clar 

al cap d’un temps... els africans són molt solidaris, els llatinoamericans no, potser 

estaràs tres dies al carrer i et diran xiquet espavila, clar que faré jo espavilar-me en 

què? Si no hi ha treball, com faré jo diners?, no, em dedico a la droga que és el que fan 

molts, que van trampejant fins el dia que els agafa la policia amb el paquet a sobre i ja 
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està, en realitat hauríem de ser més benèvols, la llei és la llei, però hauríem de ser més 

benèvols amb aquesta gent, que no són la màfia que per viure es busquen una cosa 

d’aquestes es posen un paquet a sobre i dius home no n’hi ha tant per això. Un noi que 

una nit o varis dies s’han posat una mica de camell per preservar una mica, per 

guanyar uns diners per viure, perquè és evident no hi ha una altre manera de viure, no 

és fàcil, per tant la raó fonamental jo diria que arriben aquí als sense llar per necessitat 

perquè no hi ha diners, uns altres ja s’hi troben bé al carrer i uns altres necessiten el 

carrer, perquè són aquests que fan més delictes per entrar a pisos, tot això. Una de les 

coses curioses és que molts no volien anar... Com es que no volen anar amb llit, quan 

estaran millor que al carrer ? perquè a les 12 de la nit la un aes quan havien de 

començar la seva operació anar a tal pis o anar a tal altre, són delictius. 

 
6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Be jo sempre he pensat, el gran problema que tenim si se`ls tracta amb dignitat, 

l’experiència que tenim en aquest dos anys es que aquestes persones, no en s´han 

creat mai cap problema, aquestes 100-120 persones no ens han creat mai cap 

problema només un dia que hi va anar TV3 i encara que els vaig dir jo que si algú no 

volia ni va haver un que es va revelar, però s’ entén perquè sempre que e s anem a 

aprofitar de la misèria de la societat,... però no hem tingut que cridar mai a cap policia, 

perquè hagués de medià en un conflicte, perquè tothom sap que ha de fer la seva cua, 

no hi ha perquè passar l ‘un davant de l’altre dialogar, van entrant, entren a dintre es 

van col•locant al seu puesto, acaben i marxen I aquí es el que vam dir, que hi hagués 

també aquest tracte digne, de diàleg amb ells, d’apreciar-los, valorar-los en el que 

tenen, dialogar amb ells, veure en quina situació estant ho fan molt be ara a les tardes 

quan arriben sempre hi ha dos o tres persones que estan amb ells, van parlant, es 

tractar-los amb dignitat si els tractes amb dignitat ja responen, per tant els dones una 

opció.jo sempre tinc com a consigna una frase de Sant Joan de la Creu, “donde no hay 

amor, con amor recogerás amor , és una consigna autèntic reflexe del que és l’home 

sis sent valorat i estimat mai es torna violent, només el moment que tu ets poses 

violent tu amb ell ell et respondrà i et respondrà molt més violent perwue està preparat 

per això però si tu no et poses violent es la consigna que tenen aquí, per exemple els 

dic, si un dia venen, que es quan hi ha perill, que venen amb droga o alcohol, quan 

venen una mica carregats no us poseu mai en contra de droga o alcohol si està el vintè 

feu-lo passar i envieu-lo a l’habitació, que no hi hagi discussió, si hi ha discussió es 
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quan es produirà el malestar però ja no es culpa de la persona es culpa de l’estat de la 

persona que està en una situació crítica, però tots els altres els tractes amb dignitat, i 

vas parlant, veus que tots saluden i agraeixen són amables, de per si i són agraïts com 

tota persona però els has de tractar bé perquè si els tractes a baqueta ...el criteri nostre 

es aquest tractar-los amb dignitat com a persones que són . 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Molta, molta col•laboració , sempre ho dic quan vaig , al ser delegat de diòcesi, quan 

ens trobem tots els mossens d’Espanya sempre he dit que Lleida per mi és ideal. 

Primer jo crec que hi ha un valor important que es la taula de les religions que es molt 

important la taula municipal que no hi es a cap lloc això es molt important que a nivell 

institucional hi hagi una taula on es puguin comentar els problemes. Segona cosa, a 

nivell de les persones no van a pesca, a caçar ningú, si no fas una trastada, una 

persona que va sense papers a Lleida i fa la vida normal pel carrer pot anar segur,això 

es el que veig jo, ningú li dirà res no s’hi posarà cap força pública i això es molt 

important per la ciutadania perquè sinó ala llarga es va creant una tensió que es 

reverteix en violència com més els tractes amb dignitat ... la política migratòria no vull 

dir que sigui fàcil, els governs han d’anar estudiant cada vegada més, però que em 

sembla que a la llarga hi ha una realitat que es que estem a la globalització per tant el 

món avui es un continuo corrent de persones, això no es pot parar, no es pot frenar  i 

per tant em de buscar la manera de com aquests fluxos d’emigració, de persones que 

van marxan o van arribanta veure com ens anem coordinant més i sobretot la la 

política del lloc d origen o del lloc de destí que també es molt important però en el fons 

jo crec que a Lleida em treballat molt i jo crec que aquesta coordinació que portem 

entre l¡juntament i altres institucions aprticulars com les parròquies o altres grups 

religiosos, els adventistes, lAdra i hi ha una conjunta activitat i va tot bastant coordinat i 

això es un avantatge perquè puguem arribar a la gent que realment ho necessita no a 

la gent viva sinó ala gent que realment ho necessita ... anar coordinat es molt 

important, no per vigilància aquí està tot vigilat, tot controlat, sinó que es en un altre 

sentit, en poder arribar a la persona que està necessitada , si et diuen aquesta persona 

te això, això, aquesta altre rep de tal, tal, tal aquí hi ha alguna cosa estranya i s’estudia 

el cas i tu estàs veien que està reben de varis llocs , tot això em sembla que es un 

coordinació important per atendre bé a les persones. En el camp cívic jo crec que hi ha 
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un comportament important de tots sempre hi haurà la gent xenòfoga, els emigrant son 

els xibos de tot el que passa, sempre hi ha una víctima que són ells per desgràcia... 

Estic molt content de la coordinació que hi ha, perquè tots em sembla que treballem 

per una, no vol dir que anem perfeccionant cada vegada més, però que aquests 

aspecte de que tota la ciutat va treballant per dona runa resposta, la mateixa sanitat a 

mi em va agradar molt un actitud del delegat de sanitat quan li vam plantejar el 

problema dels medicaments, i ell va dir que una cosa és la llei, que sempre em de 

respectar, però que em de fer tot el possible de que totes les persones de un amanera 

o altre puguin rebre atenció mèdica ... és bonic veure aquesta actitud, nosaltres com a 

responsables de sanitat de la ciutat em de fer tot el possible perquè tota persona pugui 

estar ben atesa i a molt recursos que si se saben unir bé pod3m arribar a tot. Ara si tot 

anés en contra lluitant uns contra els altres aleshores no aconseguiríem res, amb la 

lluita i enfrontaments no aconseguiríem res, més que perdre. 

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Vox populi, no em fet mai propaganda. Ells mateixos s’ho van comunicant. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
M’agradaria que aquest esforç que anem fen tots sigui reconegut, valorat per tothom. 

Nosaltres ens sentim molt joiosos de fer el que ens sembla que es poca cosa , el que 

fem nosaltres en comparació del que hi ha i del que fan els altres, però cada un jo 

penso, allò de Maria Teresa de Calcuta a mi sempre m`ha impressionat molt, diu es un 

mar on hi ha molta necessitat i lo nostres es una goteta d’aigua però si no li poséssim... 

i lo nostre no es cap cosa de l’altre món, es donar menjar i tot surt una mica com un 

miracle ... Si fem alguna cosa es gràcies a tots els voluntaris. 
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Joan Sunyol. Jesuïta. Director de la Fundació Arrels Sant Ignasi. 
 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
25-30 anys. 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
L’entitat aquest any fa 20 anys. La població diana que tenim nosaltres son les persones 

en situació de sense llar. En aquest sentit tenim diversos programes esglaonats , els 

programes d’acostament, que en diem nosaltres: el Centre obert, el servei d’aliments, 

el pis d’acollida nocturn aquest seria la primera part, i la segona seria en programes de 

tractament, en el sentit de dir ,a vegades aquestes persones que estan sense llar, a 

vegades estan afectades, deteriorades per altres qüestions, des de la seva història que 

a vegades es complexa família etc etc, , els temes de les addiccions, per tant necessita 

un temps de tractament i en aquest sentit hi ha comunitat terapèutica, el programa 

d’acompanyament, els pisos pont etc. ,etc., A diversos nivells tractem aquest personal, 

des d’ allà, al carrer on es troben, que tractem la seva necessitat més immediata, com 

es el rober, com es la consigna, com es la dutxa, com es l’assistència social, que això 

es el que fan des del centre obert, fins l’alimentació i servei de disminució de riscos en 

quan a la problemàtica de les addiccions. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 
 
Nosaltres entenem que són aquelles persones que, hi ha una part d’aquestes que son 

sense sostre, que no tenen casa i altres que estan en habitatges inadequats o que 

estan en centres d’acollida i, es clar, això no es una llar per tant, no llar vol dir que no 

tinc casa meva en tot el sentit profund que vol dir això, clar, puc estar en un racó fent 

de ocupa o sota un pont però bé, i tinc un sostre, però quina merda de sostre. En 

situació de sense llar vol dir, sense casa pròpia, sense un lloc on viure, per relacionar-

se amb els altres etc.,etc. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
Persones que han acabat en una situació de molta precarietat, és a dir persones que 

tenen històries personals complicades, conflictives, familiars, sense feina, en fi etc., 
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etc. també han caigut per les seves situacions tant complexes, en el món de les 

addiccions. Això encara ha afavorit mes el seu deteriorament. Son persones per tant 

que estan en un espai marginal, que d’altra banda no es sempre reconegut i entès per 

la ciutadania en general, la qual cosa encara els hi provoca més problemes. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
De vegades son problemàtiques familiars, venen de sectors marginals, empobrits, o hi 

ha històries complicades, en el sentit que són persones que no han seguit un procés 

acompanyats d’un pare i una mare, en el seu procés de creixement, des de la seva 

primera infantesa i aleshores això ha provocat un seguit de dissociacions internes que 

després es van manifestant amb moltes coses. D’altra banda, potser no hi ha una 

història d’aquestes més o menys conflictiva, però si que hi ha una història d’addiccions. 

Això també, si et deixes atrapar per aquesta mena de problemes doncs aleshores 

també pots acabar en una precarietat dura i per tant són perfils d’aquest que exigeixen 

una atenció més enllà de la seva voluntat, que pot ser molt bona però sense una ajuda 

externa no es possible anar-se superant. 

 

6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
O i tant, i tant, cadascú en el seu nivell te sempre possibilitats de sortir-se’n. Un 

arribarà al nivell A, uns altres al nivell B, uns altres al C però sempre hi ha aquesta 

possibilitat.  Nosaltres tenim la sort, tenim el goig d’haver pogut observar aquestes 

millores, aquests creixements. Gent que estava en situació de deteriorament, de 

precarietat, de solitud i d’abandó que ara fan una vida bastant normalitzada. Segur, ho 

hem pogut veure, en som testimonis d’això. 

 
7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que  

treballen amb aquesta població? 
 
Jo crec que aquí hi ha una bona col•laboració, hi ha col•laboració, però hi hem de 

treballar més, el treball en xarxa, lliure de qualsevol altre interès que no sigui el centre 

la persona. Em penso que ens falta treballar molt, hi ha una mena de tic, una mica 

individualista que fa que aquesta col•laboració, aquesta coordinació ,no sigui del tot 

ajustada al que faria falta 
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Crec que hi ha col•laboració, hi ha coordinació però hi hem de treballar més, perquè 

cada vegada sigui més profunda i més sana. 

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Quan ja fa molts anys que ja hi estàs posat, més aviat són ells els que et coneixen a tu, 

ja saben que existeixen aquest recursos, i són ells mateixos els que els demanen, els 

que es posen en contacte amb nosaltres. De totes maneres, entre ells ho comuniquen 

d’uns als altres, el boca-boca, el boca-orella actua amb molta força. A part, com que ja 

em parlat de que si que hi ha una certa coordinació entre els diferents recursos, un 

informa sobre l’altre, de manera que fàcilment ens arriben les seves demandes. No hi 

ha massa problema sobre això. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
Be, jo crec que hi ha una cosa que hauríem de treballar molt, que es la filosofia de fons 

quan treballem amb aquestes persones. Crec que es important que hi hagi un tracte 

amb molta dignitat, en el que realment doncs ells siguin cada vegada més 

protagonistes i nosaltres més els que ajuden a pensar, que es el que han de fer ells 

mateixos, ho han de pensar ells mateixos per tant els hem d’anar empoderant. Que 

sigui un treball de relació d’ajuda, que cada vegada s’ha d’anar purificant, en el sentit 

de que realment ells siguin aquests protagonistes i realment trobin en les diverses 

entitats i en nosaltres aquesta ajuda que realment necessiten. Per tant aquest treball 

de dignitat vol dir que els recursos que d’alguna manera hem d’oferir han de ser uns 

recursos que no siguin cutres sinó que siguin realment en la línia del que ells 

necessiten i de la seva dignitat. 
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Manolo Escalera. Església Evangelista. Director del Centre Nueva Imagen. 
 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
Yo soy voluntario desde hace 25 años aproximadamente. 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
La entidad presta un servicio integral. Tenemos un programa de acogida que abarca 

todos los aspectos de la persona, buscamos atender a la persona en su integridad, 

tanto el tema emocional como en el físico. 

 
3. Com definiries les persones sense llar? 
 
Una persona con problemas que está sufriendo una situación que no es deseable pero 

una persona con todas las de la ley, como cualquier otra persona, la única diferencia 

son las circunstancias que esta persona le han llevado a vivir una situación que no es 

normal ni lógica y con la que no tiene que conformarse. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
La mayoría de ellos, son persones que padecen una adicción casi todos alcoholismo. 

Aquí tenemos un perfil muy amplio. Tenemos persones con problemas de 

toxicomanías, de salud mental, sin techo, pero sin techo, sin techo son los que menos 

tenemos, no somos una casa dedicada exclusivamente  a ellos La mayoría de los que 

tenemos son alcohólicos con una patología mental seria. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
Es una pregunta difícil, complicada, porque normalmente no es una cosa, es un 

cúmulo de cosas, muchos de ellos, en nuestra experiencia, han sido estas adicciones o 

la enfermedad mental que han ido rompiendo los lazos familiares, haciendo que se 

vaya automarginando poco a poco, van perdiendo los trabajos y al final acaban tirados 

en la calle. Algunos de ellos después de vivir muchos años en la calle presentan una 

gran incapacidad para hacer lo necesario para revertir esa situación. 
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6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Claro que sí, por supuesto que sí, posibilidades hay para todo el mundo con la ayuda 

necesaria, con la ayuda idónea, y siempre que ellos estén dispuestos a poner de su 

parte. Lo que nos encontramos es que estas persones con tantos años de vivir en la 

calles sin estar sujetos a ninguna disciplina, a ninguna norma, están acostumbrados a 

vivir como quieren, a hacer lo que quieren, a comer cuando les apetece, a dormir 

cuando les apetece, a que nadie les diga lo que tiene que hacer, a no cumplir las 

normes más básicas de higiene y cuando vienen a los recursos, como el nuestro, 

algunas veces les cuesta adaptarse y tirar hacia adelante, pero los que lo han hecho, 

tenemos muchos ejemplos de persones que han salido, han cambiado para no volver 

nunca más. 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Pues sí, trabajamos con Sant Joan de Déu ,con el Servei d’Integració i Salut mental, 

con la Asociación anti-sida, con alguna asociación tipo Reto... y básicamente estas son 

las entidades con las que tenemos una vinculación más directa. También con salud 

mental del Hospital Santa María. Nuestra experiencia es que siempre ha habido una 

buena predisposición para poder ayudar a las personas. Nuestra experiencia es por las 

dos vías, cuando ellos han necesitado algo de nosotros, pues hemos mostrado toda la 

predisposición posible y cuando nosotros hemos necesitado algo lo que siempre 

hemos encontrado es lo mismo, mirando siempre de poder ayudar a la persona. Yo 

creo que en este sector hay mucha empatía, la gente con la que nosotros trabajamos, 

yo creo que son gente con mucha vocación. 

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Muchos nos vienen derivados de los diferentes Servicios, del hospital Santa Maria, de 

Sant Joan de Déu, de las asistentes sociales , del CAS y otros muchos por la familia, 

por el boca a boca. Ten en cuenta que llevamos más de 25 años trabajando, en el 

1988 se abrió esta casa, por aquí han pasado cerca de 1000 personas, entonces 

quieras que no tenemos un bagaje histórico y hace que nos conozca mucha gente, 

mucha gente que ha pasado por aquí cuando tiene algún familiar o algún amigo o 

conocido que tiene problemas, muchos también nos vienen así. 
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9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
En la lista de entidades con las que colaboramos decir que pertenecemos a la Xarxa 

d’Entitats de Necessitats d’Atencions Bàsiques de l’Ajuntament de Lleida. El servicio 

que prestamos en esta casa esta dentro de la Xarxa. 
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   119 

Mª Mar Vidales. Església Evangelista Bíblia Oberta. Directora del Centre 
Dona Samaritana. 

 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 

 
14 años. 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
Ayudamos a mujeres en exclusión social, violencia de género. Tenemos una parte que 

hay ex toxicómanas, algún trastorno mental, un poco, cualquier tipo de problema en 

toxicomanías, trastorno mental, que esté siempre estable. En cualquier situación que la 

mujer tenga de vulnerabilidad. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 
 
Pues no sé, vulnerables, depende que mujer, porque vienen casos tan distintos unos 

de otros, que, más que definirlas diría que están faltas de cariño, de amor, de todo. 

Han vivido en lugares, que les ha tocado vivir, porque muchas no elegimos ni el sitio, ni 

el lugar, ni la vida que nos toca vivir. No sé cómo las definiría. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
Si es en exclusión social la mayoría son de mediana edad entre 20 y 50, últimamente 

son españolas, porque tuvimos unos años que la mayoría eran extranjeras. Si ves la 

memoria, el trastorno mental un 4%, sin techo un 24% ,violencia doméstica, lo que más 

un 31%, exclusión social en general el 24% y jóvenes ex tutelados un 17% ,chicas que 

salen de centros de acogida porque a los 18 años los echan fuera y se quedan sin 

nada y tienen la posibilidad de venir aquí. 

Normalmente las persones que vienen, las sin techo suelen venir muy inseguras, muy 

reacias, muy desconfiadas.  

La mayoría de exclusión social vienen muy desconfiadas porque nadie nunca les ha 

transmitido...no han podido confiar en nadie, todo el mundo les ha fallado, no suelen 

ser sinceras, bien, por miedos a contar la verdad, por miedos a ser rechazadas, han 

vivido en una situación que para sobrevivir está la mentira, el odio. La mayoría de ellas 

vienen con odio, con rencor, con... muy vulnerables.  Más o menos el perfil es eso, 

vienen con mucha falta de amor, muy vulnerables. 
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5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació? 
 
Depende de la persona, hay varios tipos del porque llegan a esta situación. Pueden ser 

persones que hayan tenido problemas con toxicomanías y esto hace que al final se 

quedan sin nada. Te quedas sin familia, sin trabajo, sin recursos, sin economía y al 

final te vas a la calle, a dormir a un cajero, a dormir a un banco y este en un sin techo 

por que las drogas le han llevado. 

Luego está la persona que por desgracia ha vivido con una madre que ha estado en la 

prostitución y esta persona ha ido creciendo, no quiere esa clase de vida, se va 

vulnerabilizando y al final termina en la calle. Es un poco una rueda. 

También hay muchos actualmente que el padre y la madre se quedan sin trabajo, te 

quitan el piso, porque es lo que estamos viendo en la televisión cada día, y eso es la 

Sociedad, la sociedad está muy mal, el gobierno está muy mal, no están haciendo las 

cosas muy bien, hay familias que igual se están viendo sin techo por culpa de que no 

saben repartir bien el dinero. 

 

6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Yo creo que sí, pero la mayoría es que no quieren, algunos no quieren, hay persones 

que se han acostumbrado a vivir así y no quieren que nadie les mande, no quieren que 

nadie les diga esto está bien, esto está mal, porque se han criado un poco a lo salvaje 

y ya llegas a cierta edad y no permites que te digan mira tienes que hacer, creo que lo 

mejor es esto o por aquí vas bien o por aquí vas mal quieren ser independientes y no 

dar explicaciones a nadie. 

Pero otros pueden salir, si tienen una buena ayuda y un buen recurso se pueden salir. 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Es que tampoco hay muchas entidades así.Nosotros trabajamos con el ayuntamiento, 

con la Generalitat.  
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8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
A través de los Servicios sociales, tenemos un convenio con el Ayuntamiento des de 

hace un par de años. La que no tiene techo va a los Servicios sociales y si cumple los 

requisitos la mandan aquí. A través del boca boca, de la Iglesia. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 

 
No va voler remarcar res més. 
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Ramon Baró. Enginyer Agrícola. Director de Cáritas Diocesana de Lleida. 
 
 
1. Quant temps fa que treballa en aquest sector? 
 
El meu paper a Càrites és un paper de voluntari. El director de Càrites per estatuts no 

pot ser una persona professional sinó que ha de ser un voluntari, perquè manté una 

mica l’essència de la institució. 

 

2. Quin tipus de servei presta l’entitat en la que treballa? 
 
En principi Càrites, vol ser una entitat ,des de la part social d’atenció generalista i per 

això està estructura en uns determinants programes d’atenció social que bàsicament 

són, el programa d’acollida, que seria el programa de primera atenció de les persones 

que ens demanen ajuda, allí es fa l’estudi del cas, on es valora i es respon amb una 

sèrie o d’ajudes o de suport personal perquè també la persona d’alguna manera, 

nosaltres som molt, ens agrada dir que nosaltres podem ajudar-lo, però que ella 

mateixa també es pot ajudar, l’únic que necessita es suport per veure les oportunitats 

que te i després també un suport més humà, psicològic perquè a vegades quan un 

està passant un moment de dificultat no es conscient que ell mateix també pot fer 

encara que siguin petites coses per superar aquella situació. Això es el que intentem 

fer en el programa d’acollida, en la primera atenció si fem el símil amb medicina seria 

el metge de capçalera, que et fa una revisió general de tot, i a veure com estàs. Càrites 

fa més de 60 anys que funciona, te molta trajectòria, ha anat variant els seus 

programes i actualment els perfils que més atenem són bàsicament famílies, famílies 

de diferents tipus no, amb pares i varis fills, amb una mare sense el pare amb varis fills 

...ho dic perquè el que ha anat passant, durant el temps en aquest programa de 

primera atenció i coordinats amb altres entitats, que fan alguna cosa similar per 

entendre’ns ens hem anat una mica especialitzant per exemple arrels, pare Sunyol, si 

que s’ha especialitzat molt en el tema d’atenció a persones soles, sense sostre; 

nosaltres em dit bé, ja està bé ,perquè així a l’ anar-nos especialitzant el que fem es 

treballar més bé, perquè coneixem més a fons aquests tipus de perfils. En aquest 

sentit, aquest programa que es l’entrada, la primera porta que troba la gent, nosaltres 

sobretot, treballem amb famílies. A partir d’aquí atenen col•lectius específics, tenim el 

programa de temporers, que es una realitat social, històricament necessària 

econòmicament parlant, perquè som una comarca amb una economia del primer sector 

agró industrial important, amb molts cultius, i a l’estiu tota la vida hi ha hagut gent que 
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han vingut aquí a treballar bàsicament per la recol•lecció. I socialment ha produït que 

vingués molta gent de fora i la realitat es que molta d’aquesta gent busquen aquesta 

feina perquè tenen una situació força difícil, i per tant no es solament un tema laboral 

ah! bé! doncs si volen treballar que es busquin l’empresa i s’entenguin, sinó que venen 

en unes condicions que necessiten alguna cosa més que un suport laboral sinó que 

necessiten un suport social també i això com es una realitat que em estan vivint de 

moltes maneres, amb assentaments, amb gent amb unes pèssimes condicions, en els 

últims anys molt lligats als temes d’emigració, de gent que venia de l’Africa 

Subsahariana etcètera doncs ha fet que també hi donem una resposta social  això ho 

fem també molt conjuntament amb altres entitats i ha molta de les feines que no som 

sols, que ho fem conjuntament. Després ja com a programes més especialitzats tenim 

el  Programa  gent gran , que fem l’acompanyament de persones que viuen a casa 

seva però que estan sols, per diferents circumstàncies, perquè no tenen família, 

perquè la família està lluny o perquè no se’n pot fer càrrec, pel que sigui. Són gent que 

a vegades tenen dificultats físiques, malalties, i també dificultats de solitud i pel que 

sigui, no s’han integrat prou al casal d’avis i això nosaltres o detectem sobretot a través 

de les parròquies que són els nostres ulls i a vegades les nostres mans en els barris i a 

un seguit de voluntaris que, si ells volen, els fan companyia els acompanyen, els fan 

una mica de suport. També tenim un servei d’atenció a  drogodependències, que això 

ho fem a través de CECAS que es una fundació que treballa arreu de Catalunya i que 

la van constituir totes les Càrites Diocesanes de Catalunya. Aquí tenim un professional 

que fa bàsicament servei ambulatori, que diem nosaltres, no fa tractaments de 

desintoxicació, fa el seguiment previ, detectar casos, si en algun cas fes falta fer 

tractament ho faríem en els centres que tenim a nivell de Catalunya a Tarragona per 

dones a Barcelona per homes i després el que també fem aquí, aquest professional ,es 

la sortida d’aquests centres, un cop s’ha aconseguit superar aquesta situació 

complicada, doncs acabar d’ajudar-los  tornar a inserir, perquè d’alguna manera el que 

fas per ajudar-los es treure’ls del seu lloc de la família, dels amics i això quan està 

solucionat els has de tornar, a que tornin a relacionar-se a que trobin feina per tant 

faríem aquest abans i aquest després. 

Tenim un servei d’atenció a l’immigrant, que el més important que fem es assessoria 

jurídica, perquè ens trobem que hi ha molta problemàtica en el tema de papers, d’estar 

en regla administrativament, llavors molts d’ells com s’hi barregen qüestions culturals, 

no dominem l’idioma, tenen nivells culturals baixos no saben resoldre aquesta 

problemàtica administrativa, nosaltres els ajudem a resoldre-la. 
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I després hi ha un programa que per infants, que més que fer-lo nosaltres directament 

el que fem es dona suport tècnic i econòmic a algunes parròquies que es el programa 

d’atenció a la infància [...]. 

Aquesta només es un part de Càrites, perquè Càrites a part d’ajudar la gent amb 

dificultats, te el que en diem nosaltres una altra pota que es la de crear consciència a la 

gent, que ajudi, d’un primer nivell, com és un a institució lligada a l’església ho fem 

directament amb parròquies, fem campanyes, preparem materials, fem formació dels 

nostres voluntaris. Aquesta seria la banda de conscienciació, de preparar gent que 

estiguin obertes, que siguin solidàries, i que ens ajudin aquí a Càrites o que ho facin 

ells pel seu propi conte o en altres entitats. Ens agrada crear consciència perquè 

també la idea es que no ho hem de solucionar tot nosaltres sinó que i em de 

col•laborar i posar el nostre granet d’arena i que certes problemàtiques a vegades no 

es solucionen tant donant l’ajuda concreta sinó cridant l’atenció a la societat dient, ei!  

hi ha aquest problema ,canviem les causes, moltes vegades anem a curar la  ferida 

però no ens adonem del que l’ha provocat;  i s’hi ha un ferro allí que cada vegada que 

hi passo em rasca escolta!  Potser el que hem fer no em de curar la ferida sinó treure 

el ferro això es un exemple molt senzill i això a vegades vol dir que estem parlant amb 

l’administració de normatives, hi ha ferros que són normatives dolentes, i que 

provoquen ferides en la gent i això intentem que l’administració se`n adoni conte i que 

les corregeixi altres son pròpiament socials, que els propis ciutadans les provoquem 

sense voler, aquestes ja són més discutibles ...creant una mica de consciència i fent 

créixer el voluntariat i no el voluntariat de Càrites sinó persones solidàries amb la 

societat. Aquesta seria la segona porta de Càrites actuar i crear consciència. En aquest 

sentit hi ha paer pels voluntaris i paper pels professionals [...]. 

 

3. Com definiries les persones sense llar? 
 
[...] Jo si vols t`ho defineixo a la meva manera, per mi ,seria la situació de mancança 

humana més greu que tenim avui en dia  a la nostra societat , perquè quan arriben a 

aquest nivell de persones, a la situació de sense llar, no es de dir mira: se m’ha cremat 

la casa soc un sense llar, no això no es un sense llar, sinó que es una sèrie de 

persones  que han tingut molt mala sort, que les circumstàncies de la vida els han anat 

creant una sèrie de mancances acumulades, perquè no es una normalment, això en la 

valoració de la  teva situació de pobresa no es el mateix em falta la feina, això es una  

cosa, doncs el que em falta es salut, això es una altra, em falta cultura, aquí moltes 

 



126  Camins. Les Persones Sense Llar a la Ciutat de Lleida 

vegades el que hi ha es una acumulació d’efectes, de famílies destructurades, una 

relació i una situació personal complicada, a vegades hi ha problemes fins  hi tot de 

malalties mentals afegides, addiccions de que això s’ha anat acumulant i al final 

provoca que una persona perdi lligams socials i  relacionals amb família, amb amistats, 

amb veïns que siguin persones  ja materialment sense cap tipus de recurs i per tant  no 

tingui ni una vivenda i hagi de viure al carrer etcètera i tot això es va acumulant i 

provoca que aquella persona, fins i tot, d’un amanera incorrecta, però ell mateix acabi 

com un modus vivendi, i fins i tot ho arribi a acceptar ell en el seu plantejament, per mi 

això arribaria a ser un a persona sense llar, i en aquest sentit jo trobo més encertat 

sense llar que sense sostre, perquè aquí el que em de recuperar no es solament que 

tingui un sostre, això es el punt de partida, perquè no ha d’estar fora al carrer,  ha 

d’estar protegit  i en un espai que ell ho senti. Un sostre ja no es casa meva ho no te 

perquè ser casa meva , el sentit de llar vol dir que es senti que es casa seva però 

llavors hi hagi a més a més un entorn  de recuperació personal, si hi ha problemes de 

salut, si hi ha problemes d’addiccions, s`hi ha problemes culturals o de quedar desfasat 

en el tema laboral [...] hi ha tot una sèrie d’aspectes que els has de tenir però 

bàsicament el ser un lloc que es casa meva es casa meva on a partir d’aquí  tinc una 

sèrie de relacions amb amistats, amb famílies tinc l’estructura bàsica que necessita 

qualsevol persona per ser feliç això d’alguna manera en un a persona sense llar seria 

el grau més greu de mancances acumulades que el porta a estar en aquesta situació. 

Per tant per mi es un desafiament i aquesta es la perspectiva i entro ja en com es que  

Càrites sense  tenir un programa específic, que el motiu es perquè d’alguna manera ja 

ens sembla bé que hi hagi altres entitats que hi treballen especialitzats, nosaltres els hi 

donem suport sempre que podem i enlloc de crear-ne un nosaltres els ajudarem a 

reforça el seu, per entendre’ns, però alhora col•laborem en un projecte com el consorci, 

perquè entenem que la situació actual de l’atenció, malgrat no tenir un programa 

específic, ens fa participar-hi en l’àmbit de crear consciència,  no fem una acció directa 

social, a vegades concretes si, però com un programa no, però per exemple en tot 

l’esforç que em tingut en crear xarxa amb arrels, amb l’ajuntament i d’intentar 

col•laborar en superar tot una sèrie de mancances d’atenció com són recursos 

residencials i projectes educatius per aquesta gent, doncs en això sí ,creiem que tenim 

capacitat per fer-ho i per tant intentem fer-ho. Perquè? Perquè aquesta per  nosaltres 

es una prioritari podríem fer vint-i-cinc coses perquè si que es poqueta gent , si posem 

números a la població de Lleida, però per nosaltres el problema no són els números 

son els últims dels  últims  els que estan pitjor llavors moltes vegades la mesura de la 
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qualitat d’atenció d’una societat comença per aquí com atén els pitjors, als més dèbils 

podríem parlar dels infants, i també podríem parlar també dels sense sostre els que 

van perduts o la situació els ha portat ha estar tant perduts que si ningú no els ajuda no 

se`n sortiran. i per això ens preocupa i d’alguna manera intervenim perquè es una 

prioritat per nosaltres encara que no tenim programa d’atenció. Participem en la part de 

crear consciència i fer avançar potser més des del punt de vista polític que hi hagi 

recursos per ells i el programa d’atenció el que fem es donar suport a altres entitats 

que estan especialitzades amb això al final a Lleida, tampoc cal que hi hagi deu entitats 

que estiguin especialitzades amb els sense sostre amb una, dos, o tres que els treballi 

bé ni hi ha prou. 

 

4. Quin perfil tenen aquestes persones? 
 
[...] persones bàsicament de franges entre 35-45 anys, persones que han viscut un 

procés en la vida, un sense sostre molt jove normalment no es dona, perquè la situació 

dels sense llar aquest nivell, grau de degradació a que s’ha pogut arribar per diferents 

causes passa quan a la vida tant pogut passar moltes coses passa quan. Acostuma a 

ser home, malgrat que també hi ha dones pel que sigui i aquí hi pot haver diferents 

anàlisi [...] però la realitat es aquesta, s’hi afegeixen tot una sèrie de problemàtiques, 

encara que no te perquè haver-hi una relació directa, a vegades les causes són altres 

però   hi ha molta relació entre sense sostre i gent que ha tingut addiccions i no les ha 

superat prou be, en un programa sens sostre s’ha d’ estar preparat per abordar les 

addiccions, hi ha un aspecte que també veiem i sobretot en els casos més greus els 

que es més difícil treballar amb ells, perquè no et deixen col•laborar hi ha problemes de 

salut mental a vegades el problema no saps massa ben be  si a vingut generat pel 

problema de salut mental o al contrari la situació ha anat degradant i a anat t finalment 

provocant el problema, això cal que els tècnics ho vagin treballant i vegin les 

estratègies d’intervenció que siguin convenients. Tema l’alcoholisme, lligat a 

addiccions, i a vegades també hi ha  algun tema de problemàtica de salut que la pròpia 

situació ,el no tenir una llar uns hàbits higiènics correctes i regulars al final el provoca 

que el teu propi cos si amés a més va afegit a addiccions vagi reben aquest impacte 

físic de les males condicions de vida que tens i llavors també es un perfil en que pot 

haver problemàtiques de salut de malalties. Vas sumant perfils gent amb poques 

habilitats socials que els costa molt relacionar -se, i per tant que les seves solucions 

són molt individualistes [... ]d’alguna manera vas veient una multi problemàtica i que 
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per tant es un nivell d’atenció prioritari però alhora complexa que necessita una 

intensitat d’atenció molt important fins i tot necessites equips multidisciplinaris [...] 

l’atendre es un esforç molt gran  però per nosaltres paga la pena [...]. 

Per això a vegades ens preocupa la manca o la mala atenció que els pot donar la 

societat [...]. I estem demanant que les administracions i tothom que vulgui fer-ho o faci 

bé [...] sense sostre ah, bé , doncs jo li dono menjar cada dia, d’acord amb això li 

soluciones  el tema del menjar però ell continua essent un sense sostre, ja està bé que 

solucionem això, però no el fem avançar, amb això li solucionem la lluita de cada dia, 

no es això l’atenció al sense sostre, que no vull dir que no se li doni menjar Es el 

concepte de dir fins a quin punt es recuperable després be l’altre, després hi ha gent 

que es difícilment recuperable que fem amb una persona o que fa el metge quan te un 

malalt que no es recuperarà mai quin tipus de suport els donem quan sabem que 

difícilment els  recuperarem , aquesta gent també necessita un tipus d’atencions, jo 

com no soc professional amb el tema m’ajuden les similituds amb el món mèdic  que 

fem amb el malalt crònic?, doncs això transporteu amb un cas d’un sense sostre que ja 

ha arribat a un nivell que ja veig que no podrem recular enrere  i superar-ho tot, però 

alguna cosa també els hem de donar, son persones, han de tenir una dignitat,  que! els 

hem de deixar: tu!, com no tens solució continua al carrer!, no! doncs, que fem? quins 

recursos esmercem per fer-ho?, és tot això una mica el que ens preocupa i en la 

mesura que podem intentem ajudar a solucionar. 

 

5. Que fa a les persones sense llar arribar fins aquesta situació 
6. Creu que tenen possibilitats de sortir d’aquesta situació? 
 
Jo crec que d’entrada, com a la justícia s’ha de suposar sempre la innocència, 

d’entrada quan comença el procés d’atenció, i tu fas una intervenció sempre has de 

pensar que hi ha possibilitats, si que després s’ha de ser realista i hi ha casos que són 

difícilment , però clar això no crec que s’hagin fet estudis estadístics en una 

determinada població de persones amb aquesta determinada problemàtica i quants 

n’hi ha que puguin ser recuperables o no. Perquè després hi ha un element que 

sempre es incert, i que es molt difícil de mesurar, fins i tot professionalment, que es les 

capacitats de recuperació que te una persona fins a quin punt en un moment 

determinat  la persona creus que no serà capaç de superar una situació i bum la 

supera potser el que ha fallat es no haver creat les condicions adients perquè ell es 

vegin prou fort per superar i gairebé que no ho fa perquè tu d’entrada ja has dimitit una 
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mica d’entrada el nostre plantejament es aquests ho hem d’intentar una mica, una altra 

cosa es que hi hagi persones concretes que igual les estàs acompanyant 15 o 25 anys 

i veus que no aconseguiràs res més, però d’entrada com a punt de partida, però lo 

important seria que la persona fos la que es fiques els seus propis límits, i desprès que 

els professionals de la intervenció siguin realistes i acotin aquests límits. 

Però el veiem que falta des de l’administració pública, que es qui per normativa ha de 

tenir cura d’aquestes persones, una estratègia concreta, amb una detecció precoç i de 

prevenció de riscos abans de que es produeixi la situació, abans de que s’acumulin 

moltes circumstàncies que si no s’intervé el portaran a ser una persona sense llar. Si 

això funciones bé no parlaríem de recuperació, sinó que molta gent ja no arribaria a la 

categoria de persona sense llar, això seria molt important, quan detectem una persona 

que presenta addiccions d’alguna manera ja estem fent això, però encara així se’ns 

escapa molta gent. 

Per tant seria, prevenció i intervenció el més primerenca possible, per això es important 

treballar a partir dels 18 anys, amb la majoria d’edat, i que no tenen autonomia pròpia, 

principalment perquè no tenen feina, i no poden assolir la seva emancipació, 

l’important es que nosaltres tinguem algun professional que tingui els ulls molt oberts 

per poder detectar aquest risc. 

 

7. Li sembla que hi ha una bona col•laboració entre les entitats de Lleida que 
treballen amb aquesta població? 

 
Entre entitats jo crec que deu ni do, si ho fem mirant-nos a nosaltres, sempre la 

col•laboració es millorable, si ho fem comparant-nos amb altres ciutats similars a Lleida  

o a l’entorn de Lleida deu ni do . Aquí tenim eines com la xarxa d’atencions bàsiques , 

per ajudes en general no sols pels sense sostre, hi ha una eficàcia d’aprofitar els 

recursos que tenim disponibles entre tots plegats important, es la xarxa d’atenció 

bàsica promoguda principalment per l’ajuntament de Lleida que seria l’entitat que 

tindria la responsabilitat més gran, perquè disposa dels recursos més importants  i 

després la llei així ho diu que els responsables primers han de ser les administracions 

públiques. . En el tema  de l’atenció als sense sostre crec que podem anar molt més 

enllà, actualment l’atenció està centrada en l’ajuntament, arrels i en altres entitats com 

Creu Roja ... com que estem parlant d’una intervenció  bastant complexa , perquè són 

gent  amb molts problemes diferents necessitem un puzle molt complexe amb vàries 

peces ( salut, laboral ...) en aquest puzle, que tenim algunes peces primer les que 
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tenim les hem d’encaixar bé, la xarxa d’atencions bàsiques ens ajuda perquè algunes 

entitats som allí ens coneixem, això ens ajuda.  però específicament amb els sense 

sostre podem avançar més. Dins aquesta bossa que anomenem pobresa, hi ha 

persones que tenen una coseta, si que te un problema però es un problema mínim i ni 

hi ha altres que tenen moltes coses, potser dins aquesta bossa els que ho tenen més 

bé tenen molta atenció i  els que està més al fons  del pou potser no ho tenim tant ben 

lligat i no els dediquem l’esforç que necessitarien. Són poquets, necessiten una atenció 

complexa i cara però això no vol dir que no l’haguem de fer . Aquí podem millorar tots, 

començant per nosaltres, hi ha un recorregut ,per millorar per això ens trobem per 

intentar crear projectes nous. Ens ha sabut greu que just en el moment de crisi  

aquests 6 anys tampoc em pogut respondre i s’ha respòs més en aquest tipus de 

pobresa més fàcil de resoldre. Aquesta gent per si sols no es poden recuperar. Entre 

tots haguéssim pogut fer una mica més. 

 

8. Com reben els serveis i l’ajuda que els oferiu les persones sense llar? 
 
Nosaltres donem ajudes de moltes maneres diferents. Hi ha un primer nivell que es 

ajudar la gent directament amb espècies, que li fa falta?, aliment  que es el típic de les 

parròquies que donem aliment, ho fem el menjar ,aquest seria un primer nivell que es 

un nivell molt fàcil de fer i que la gent se sent bé, els voluntaris, crea una certa 

seguretat i un altre nivell que seria per exemple els pisos pont , no et dono diners però 

et dono un pis, una altre cosa es el donar ajuda amb diners , aquí la intervenció d’una 

treballadora social es vital perquè ella sap crear les condicions i les maneres de com 

una ajuda amb diners es pot gestionar correctament perquè en faci un bon ús la 

persona. Es un risc i  jo per exemple en un grupet de persones que volen ser voluntaris 

,gestionar ajuts amb diners no els hi aconsellaria mai, dona aliments si . El donar-ho 

amb diners te una avantatge dones una ajuda que ell pot adaptar a les seves 

necessitats [...], nosaltres som de les poques entitats que gestionem ajudes amb diners 

i això ens permet que persones que han passat per altres llocs a rebre ajudes aquí 

acabem de respondre el que realment necessita, podem donar ajuts per medicines, 

lloguers, llum. Per altra banda també fem un altra cosa que es fer derivacions. Les 

persones que no estan empadronades l’ajuntament no les pot ajudar, nosaltres com no 

tenim aquest requisit legal , aquesta feina la podem fer. Nosaltres no donem aliments 

el que fem es derivar-los a la botigueta, això es dona suport a una altre entitat, la 

botigueta d’arrels que es com un supermercat, pots escollir el que necessites, es una 
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cosa normalitzada, i escull segons com es la teva família i el que necessites i que més 

t’agrada i es un lloc que dignifica l’atenció a les persones, i per això nosaltres donem 

suport a la botigueta d’Arrels. 

Un servei de menjador, a mi el que m’agradaria es que fos com un restaurant, és a dir 

el més normalitzat possible, fins hi tot un restaurant obert al públic i que a més a més hi 

hages una sala on hi ha gent que menga igual que nosaltres però que no paga, perquè 

algú ha decidit que no ha de pagar. Per que l’important es la dignitat de la persona, així 

fer cua al carrer, o que hi hagi uns cupons de dinars, no ho facilita, si que dinen, 

mengen igual, però no es el mateix. Però abans de no fer res ja esta bé el que s’està 

fent, però no ens quedem aquí, busquem fer ho amb més dignitat. 

Fins aquí les ajudes, però més que res l’estil de fer-les perquè per a nosaltres aquests 

punt es molt important. Respecte i dignitat cap a les persones, i poder-ho normalitzar el 

màxim possible. 

Tant important com l’ajuda, es la manera de com tractem a la gent, hem de tractar a la 

gent no des de l’assistencialisme, més centrat en la persona que no en l’ajuda. Caritas 

amb 60 anys d’experiència estem intentant fer aquests canvi, que no es gens fàcil, 

però ho intentem. 

 

9. Li agradaria remarcar alguna cosa més? 
 
M’agrada que tinguis interès per aquest tema, que encara que es petit en nombre de 

persones, es important treballar per la dignitat de les persones. 

I es important que la gent jove com tu, es plantegi aquests temes d’atenció i millora de 

la vida de les persones. 
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4. Entrevista a les Persones Sense Llar 
 
 
1. Gènere: 

 
Sense llar 1: Home.  

 
Sense llar 2: Home. 

 

2. Edat:  
 
Sense llar 1: 45.    

 
Sense llar 2: 44. 

 

3. Fills/es:  
 
Sense llar 1: Una niña.    

 
Sense llar 2: No, ninguna. 

 

4. Estudis: 
 
Sense llar 1: Licé y la escuela profesional para ceràmica.  

 
Sense llar 2: La escuela normal. 

 

5. Procedència:  
 
Sense llar 1: Soy de Romania.   

 
Sense llar 2: Yo de Marruecos.  

 
6. Quan temps fa que viu a la ciutat de Lleida? 

 
Sense llar 1: Yo 7/ 8 años. 

 
Sense llar 2: En Lleida yo llevo bueno, 22 o 24 años. 
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7. S’hi pensa quedar?  
 
Sense llar 1: Yo siempre trabajando cerca de Lérida. 

 
Sense llar 2: Yo tengo la família aquí. 

 

8. On viu actualment?  
 
Sense llar 1: Hostal Alex 

 
Sense llar 2: Hostal Alex, calle de abajo 33 

9. Temps que fa que està en situació de sense llar 
 
Sense llar 1: Yo estar siete / ocho meses 

 
Sense llar 2: Pues yo estoy ahi siete años 

 

10. Com va iniciar aquesta situació de sense llar?  
 
Sense llar 1: Claro que es un poquito difícil. Yo tambien por problemas de salud. 

 
Sense llar 2: A mi me han mandao a mi de l’Arnau. Como estar enfermo tengo 

ataque bilipsia. Han mandao de l’Arnau al hostal ahi al hostal Alex contra con 

urbana con pulicia ha mandao mi ahi para dormir ahi. 

 
11. Quines dificultats li ocasiona aquesta situació?  

Com us sentiu? 
 
Sense llar 1: Mal. 

 
Sense llar 2: No contesta. 

 

12. Té relació amb la seva família?  
 
Sense llar 1: Si. 

 
Sense llar 2: Si. 
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13. Té relació amb amics?  
 
Sense llar 1: No contesta. 

 
Sense llar 2: No, no amigos no, amigos no quiero ninguno. 

 

14. Quines entitats el van ajudar i l’ajuden en el seu dia a dia? 
 
Sense llar 1: Yo también con otro grupos por ejemplo con Agrupats, con tengo 

terapias en hospital Santa Maria. 

 
Sense llar 2: Hostal Alex, Maranyosa y ya esta. 

 

15. Com va conèixer aquestes entitats? 
 
Sense llar 1: No contesta. 

 
Sense llar 2: No, yo para vivo aqui muchos años trabajando aqui en Lérida que 

estaba peseta has hecho un accidente de 90 1994 aqui a dirección Alcarras me 

fui al Arnau a dumendo a l’Arnau a dentro seis años sin bajar la pierna de la 

cama, seis años. Ha mandao aqui ellos a que vine aqui vine esta trabajando 

haciendo cosas para (noseque) el tiempo major que dar vueltas en la calle la 

calle no encuentras nada no te ganas nada trabajas por ejemplo te ganas algo. 

 

16. Quin tipus d’ajut rep?  
 
Sense llar 1:  Ninguna. 

 
Sense llar 2: Ninguna. 

 

17. Com veu el seu futur?  
 
Sense llar 1: No contesta. 

 
Sense llar 2: Bien, yo de momento bien y mañana otro día si dios quiere. 

Porque es el que manda, el Dios el que manda de todo, nosotros no mandan  

nada solo comer y dormir. 
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   137 

5. Model d’Enquesta als Ciutadans 
 
Les persones sense llar 
Treball de Recerca 2n de Batxillerat 
*Obligatorio 

 
Gènere * 
 Dona 

 Home 

Edat * 
  
Residència * 
  
Estudis finalitzats * 
  
Segons la teva opinió les persones sense llar: * Pots marcar més d'una opció 
 són brutes i descuidades 

 tenen problemes amb l'alcohol 

 tenen problemes de salut mental 

 tenen mala sort 

 no tenen estudis ni formació 

 estan soles i no tenen ningú amb qui recolzar-se 

 estan així perquè volen 

 són immigrants 

 Otro:  

 

Al lloc on tu vius has vist persones sense llar? * 
Si 

No 

 
Si la resposta anterior és SI, quantes persones has vist en el darrer mes? 
 menys de 5 

 entre 6 i 10 

 més de 10 
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Aquestes interfereixen a la teva forma de viure el teu dia a dia? * 
 sempre 

 a vegades 

 gens 

 

Que penses quan veus aquestes persones pel carrer? *Pots marcar més d'una 

opció 

 em molesta que em demanin diners 

 sento por i inseguretat 

 sento compassió per ells i elles 

 penso que els puc ajudar 

 sento indiferència 

 Otro:  

 

Qui creus que ajuda a les persones sense llar? * 
 Professionals 

 Voluntaris 

 No els ajuda ningú 

 Otro:  

 

Qui et sembla que es fa càrrec i ajuda les persones sense llar? * 
 Ajuntament 

 Generalitat 

 Esglèsia 

 ONG 

 Otro:  

 

Quins dels següents recursos socials de la ciutat de Lleida coneixes? *Pots 

marcar més d'una opció 

Oficina d'atenció social Maranyosa 

Centre Obert Arrels Sant Ignasi 

Menjador Jericó 

Menjador Municipal la Panera 

Alberg- residència Alex 

Casa de la Dona Samaritana 
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Centro Nueva Imagen 

Otro: 
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