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CAP PERSONA SENSE SALUT. CAP PERSONA SENSE LLAR

“QUE HI HAGI 

PERSONES 

SENSE ACCÉS

A LA SALUT ENS 

HAURIA DE FER 

MAL A TOTS”

fePsh
Federación de entidades de apoyo 

a las Personas sin hogar

Organitza: Entitats col·laboradores:
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DRET A LA 

Tots els éssers humans 
tenen dret a una vida 
plena en dignitat, 
realitzada en l’accés als 
seus drets i en el seu 
sosteniment i garantia. 
Les lleis i els tractats 
internacionals i nacionals 
així ho han declarat. Sense 
fer-hi cap diferència per 
causa de la procedència, 
l’ètnia, l’idioma, la creença 
religiosa i la situació 
laboral, jurídica o social.

La Declaració Universal 
dels Drets Humans, la 
Carta Social Europea, 
la Carta dels Drets 
Fonamentals de la Unió 
Europea, la Constitució 
espanyola i els estatus 
d’autonomia de l’Estat 
espanyol així ho han 
establert.
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Ben-estar físic  

Desenvolupament vital amb hàbits saludables d’alimentació, 
higiene, exercici físic, prevenció de malalties, detecció primerenca...

Ben-estar mental

Esta emocional i psicològic en què un individu pot utilitzar les 
seves capacitats cognitives i emocionals, funcionar en societat 

i resoldre les demandes ordinàries de la vida de cada dia.

Ben-estar social

Sentit de ciutadania, integralitat, participació, accés a drets, 
creació de xarxes de veïnatge, d’associatives. Visibilització 

d’interessos, propostes...

SALUT
El dret a la salut és un dels drets humans bàsics per 
accedir a la vida en dignitat i poder-la sostenir.

¿En què consisteix aquest dret fonamental?

L’Organització Mundial de la Salut de les Nacions 
Unides defineix la SALUT com «un estat de benestar 
complet físic, mental i social i no solament l’absència 
de dolor o de malaltia». Per tant, la protecció de la 
salut abraça l’individu i les seves circumstàncies de 
manera global.
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El 30, 7 % de les persones acollides en recursos assistencials 
manifesta patir alguna malaltia crònica. Cal destacar la categoria de 
trastorns mentals en què s’ha classificat el 16,6 % de les persones 
amb alguna malaltia crònica. Aquestes malalties es donen més 
entre les dones (22,3 %) que no pas en els homes (15,0 %).

És importar dir que el 15,2 % té alguna discapacitat reconeguda.

Pel que fa als hàbits de vida relacionats amb la salut, només un 
4,1 % de persones manifesta un consum alt o excessiu d’alcohol. 
Amb relació al consum de drogues, el 62,7 % diu que mai n’ha 
consumit, i el 37,3 % que ho ha fet alguna vegada. 

El 16,2 % de les persones sense llar estan casades o tenen parella. 
El 28,2 % estan separades o divorciades; el 51 %, solteres; i el 
3,9%, viudes.

El 51 % de les persones sense llar han estat víctimes d’algun 
delicte o agressió. Els delictes i agressions més freqüents són 
insultas i amenaces, robatoris i agressions.

ENQUESTA 2012 CENTRES Instituto Nacional Estadística

L’esperança de vida de les persones sense llar és  
25 anys inferior a la de la resta de població.

EUSTAT 2005
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LES PERSONES EN SITUACIÓ DE 

SENSE LLAR NO GAUDIM
DE SALUT FÍSICA, MENTAL NI SOCIAL
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SALUT, ¿PER A 
QUI?

¿QUAN?

¿AMB QUINS  
REQUISITS?
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NO TENIR
POSSIBILITAT DE
BENESTAR FÍSIC,

MENTAL
I SOCIAL.

(NO TENIR SALUT)
ÉS UN FACTOR 

MÉS
DE LA NOSTRA
EXCLUSIÓ PER 

PART 
DE LA SOCIETAT

I TAMBÉ
L’ESTIGMATITZACIÓ

QUE COM A
PERSONES

VIVIM CADA DIA

Ana Sancho



No he triat viure al carrer;  
ni tampoc es tria patir una malaltia.

Invisibilitzar o discriminar la situació de milers de 
persones que viuen a casa nostra no ens fa créixer com 

a societat, sinó tot el contrari.

Les malalties físiques que pateixo:

•   Ferides no tractades (úlceres) o lesions 
físiques.

•   Malalties respiratòries (bronquitis, 
asma...).

•   Malalties de la pell.

•   Malalties dels ossos.

•   Malalties cardíaques.

•   Problemes dentals.

•   Problemes crònics als peus.

Les meves condicions de vida:

•   Dieta deficient.

•   Acomodació incorrecta per dormir o 
descansar.

•   Higiene deficient.

•   Exposició a les inclemències del temps.

•   Exposició a focus d’infecció.

Tot plegat fa que moltes persones ens 
mireu amb por o, més ben dit, que per por i 

comoditat, ni ens mireu.
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Tanmateix, la majoria dels sense sostre no tenim un accés 
normalitzat als centres sanitaris (Font: Càritas, 2007).

És cert que en moltes ocasions no tinc un sostre propi que 
m’aixoplugui, ni feina permanent per poder viure sense 
ajuts.

PERÒ TAMBÉ ÉS CERT QUE SÓC 
UNA PERSONA PLENAMENT 

DIGNA I QUE HAIG DE TENIR UN 
SOSTENIMENT I UNA GARANTIA 

EN L’ACCÉS ALS MEUS DRETS: EN 
ESPECIAL, A UNA SALUT INTEGRAL.

Accés

Regularment

De tant en tant

Molt regular

No respon



I les dificultats per tenir aquest accés ens vénen des de:

Font: Càritas 2007.

•   Per falta d’informació i, en moltes ocasions, per falta de 
claredat en la informació. Estigmatització i discriminació per part 
dels mateixos professionals.

•   Per la complexitat administrativa en la tramitació i assignació 
de professionals sanitaris.

•   Per mitjans no adaptats a les persones en situació de sense 
llar (horaris, etcètera), cosa que provoca finalment la utilització 
dels serveis d’urgència en situacions ja molt greus.

•   Per falta de coordinació sòcio-sanitària (prevenció, tractament 
i alta).

•   Per les llistes d’espera (especialment en malalties de salut 
mental i addiccions).

•   Per la impossibilitat de tractament per no assignació de 
seguiment (empadronament).

•   Per causes administratives documentals.

•   Per la mateixa desconfiança de les persones que es troben 
en aquesta situació i que temen anar al metge sota l’efecte de 
substàncies.
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Barreres

Des del sistema 
de salut

Els professionals

Persones sense llar
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Suposa un canvi de model que afecta 
fonamentalment les persones més 
desprotegides, tant ciutadans espanyols 
com ciutadans comunitaris, i això provoca 
l’estigmatització dels col·lectius més 
vulnerables i amb major risc d’exclusió 
social (com ara joves sense feina, persones 
afectades per malalties infecto-contagioses, 
persones amb discapacitat, malalts 
d’entorns rurals), i també dels ciutadans 
extracomunitaris en situació irregular.

LA REFORMA SANITÀRIA ACTUAL TAMBÉ 
ENS AFECTA (PERQUÈ AFECTA TOTA LA 

SOCIETAT, ES TROBI EN LA SITUACIÓ QUE 
ES TROBI CADA PERSONA):
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AVUI són també males notícies per a les persones en 
situació de sense llar i per a tota la societat:

•   La dificultat en l’accés als medicaments.

•   Les llistes d’espera en centres d’especialitats i 
hospitals.

•   Els processos de privatització de la sanitat i la 
gran dificultat a l’hora que de ser tractat per 
especialistes.

Aquesta reforma és un afer que ens afecta a tots, 
en la mesura que hem passat de ser ciutadans que 
exerceixen un dret a ser ciutadans assegurats que 
reben una contraprestació.

L’any 2007, el lema de la 
nostra Campanya per a 
les Persones sense llar 
denunciava la situació 
d’abandonament que es 
produïa un cop la persona 
en situació de sense llar 
rebia l’alta mèdica, perquè 
no existia cap seguiment 
mèdic ni social d’aquest 
pacient i això provocava 
que la persona es trobés 
altra vegada en la mateixa 
situació prèvia (de 
l’hospital al carrer).
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LA MALALTIA MENTAL:

¿quin problema de salut mental tenen amb més 
freqüència les persones en situació de sense llar?:

•   Dependència de l’alcohol: 37,9 %;

•   Dependència de substàncies diferents de 
l’alcohol: 24,4 %;

•   Trastorns psicòtics: 12,7 %

•   Depressió major: 11,4 %

•   Trastorns de la personalitat: 23,1 %.
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UNA doble  
DISCRIMINACIÓ

A l’hora de fer la detecció i el tractament de les 
malalties que pateixen les persones en situació 
de sense llar, ¿quines dificultats trobem?

•   Inadaptació dels serveis d’atenció primària a la 
realitat de les persones en situació de sense llar, 
en especial de les que viuen al carrer.

•   Diagnòstic i seguiment (medicació).

•   Tractament no integral de la situació per part de 
l’especialització. Rigidesa dels serveis.

•   Descoordinació amb els Serveis Socials, Equips 
de Carrer, etcètera.

•   Absència d’equips de referència que facilitin 
la creació d’un vincle i un compromís 
(permanència el tractament).

•   Saturació de les urgències d’hospital i d’unitats 
especials.

La soledat i la falta de vincles familiars, veïnals 
i socials sosté o augmenta el risc de patir un 

trastorn mental en no rebre el suport que 
qualsevol persona necessita.
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(...) «Vivim en una societat en què comencem a veure 
coartats una sèrie de drets fonamentals, i també 
potser necessitats, que haurien de ser obligatoris i 
imprescindibles per a tothom. Nosaltres no hi entenem, 

de crisis 
financeres, no 
hi entenem, de 
bancs ni de tipus 
d’interès, però sí 
que hi entenem (i, 
desgraciadament, 
en som experts) 
de crisi de valors, 
I, malauradament, 
molts de 
nosaltres ja 
fa temps que 
vivim en crisi; 
abans, amb prou 
feines ens en 
recuperàvem; 
avui, és 
impossible.

Si continuem 
per aquest 
camí, aquests 
drets, que són 
fonamentals 
per poder ser 
persones, es 
perdran, i la 

protecció social es deteriorarà fins ensorrar-se del tot. 
Perdrem la protecció dels nostres malalts, de la nostra 
gent gran, dels que se senten invàlids, perdrem també la 
protecció quan la nostra família tingui dificultats, quan no 

Projecte TejeManeje. CDSalamanca
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tinguem feina, quan haguem d’utilitzar 
la supervivència per poder subsistir, 
quan ens trobem en situació d’exclusió 
social... Per desgràcia, nosaltres ja ens 
sentim desprotegits davant tot això, 
ja ens sentim rebutjats, sols, tirats, 
abandonats...

Ens sentim desemparats, sense suport, 
en sentim fracassats, tristos i amb 
molta ràbia. Ens sentim apartats... Però 
tenim molt per aportat a la societat. 
Tenim molts valors per compartir. Tenim 
alegries i ànim per seguir lluitant. Tenim 
afecte, estima i tot el temps del món. 
Tenim molta experiència a donar suport 
als altres, a donar la mà al company, 
a escoltar, tenim talent per compartir 
amb tothom. Tenim comprensió i vida, 
sobretot, molta vida (...).»

Extracte del Manifest Campanya Cap Persona sense Llar 2013
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Segueix-nos a  Grup “Nadie sin Hogar” i al  “@NadieSinHogar”

¿QUÈ DEMANEM?
A les administracions públiques:
•   Garantia de l’accés, en tant que dret subjectiu, de totes les persones que viuen a 

l’Estat espanyol al conjunt del sistema de serveis de salut, en situació d’igualtat.

•   Planificació i implementació d’estratègies adequades en Salut Mental: el 
tractament de malalties mentals requereix maneres d’intervenció més flexibles 
i lligats al carrer (equips de carrer, xarxa d’acompanyants per a malalts mentals, 
etcètera).

•   Incorporació de manera real i decidida, a través de processos de participació, 
destinataris i organitzacions socials, en tant que subjectes de la intervenció els 
uns, i membres de la societat civil organitzada els altres, com a actors de ple dret 
del sistema de salut.

•   Formació del personal sanitari: en àrees com psiquiatria, psicologia clínica, 
drogodependències i alcoholisme, per prevenir el tracte discriminatori envers les 
persones en situació de sense llar.

•   Coordinació sòcio-sanitària entre salut, serveis socials i habitatge, per abordar 
els problemes de salut de manera integral.

A la societat en general:
•   Que continuem treballant i mobilitzant-nos perquè totes les persones puguin 

viure amb la dignitat plena que ostenten.

•   Solidaritat i esperança

Als mitjans de comunicació i les xarxes socials:
•   Que continuïn treballant, com durant els darrers anys, per fer visible la realitat 

de les persones en situació de sense llar. Des de la seva humanitat i dignitat 
plena.

•   Que aquesta col·laboració sigui durant tot l’any, no solament durant el mes de 
la Campanya Cap Persona sense Llar.

•   Que divulguin també les «bones notícies»: els projectes, les propostes, les 
accions...

A tots nosaltres:
•   Ens tornem a demanar aprehendre que no hi ha drets per a nosaltres i 

«sobres» per a les persones que en situació de carrer, de pobresa, sense llar. 
Tots som éssers humans i, per tant, titulars de drets.

Organitza: Entitats col·laboradores:


