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Les persones sense sostre a Lleida

L’Ajuntament de Lleida ha organitzat, el 19 d’abril de 2016, el segon recompte de
persones sense sostre de la ciutat de Lleida, amb la col∙laboració de la xarxa d’entitats
socials d’atenció a les necessitats bàsiques de Lleida, la Fundació Arrels Barcelona i la
Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida, a banda de més de 200 persones
voluntàries i professionals.
Aquest any, s’ha introduït un recull de dades innovadores a partir d’una enquesta
estandarditzada per a obtenir l’Índex de Vulnerabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir
dades comparables amb les d’altres ciutats catalanes, espanyoles o europees.
El Recompte 2016 de Lleida forma part d’un projecte europeu en comú amb altres
ciutats europees com Barcelona, València, Brno (República Txeca), Londres, Lió i
Copenhaguen, (#HomelessMeetUpVLC) i està inclòs en el moviment paneuropeu de
ciutats The European End Street Homelessness campaign, que vol acabar amb el
sensellarisme al carrer al 2020.
El recompte ha comptat amb la presència d’un observador europeu, el Sr. Mark
McPherson, membre del moviment paneuropeu de ciutats a la Gran Bretanya.
Aquest informe sobre la situació de les persones sense sostre a la ciutat de Lleida
pretén oferir una visió àmplia dels resultats de l’anàlisi de les dades del recompte i de
l’enquesta.
A continuació es presenta els objectius de l’informe i el perquè de la necessitat de
recollir informació de persones sense sostre a Lleida, així com la metodologia que s’ha
seguit per a la recollida de dades amb els instruments utilitzats en cada cas: fitxa
d’observació durant el recompte i l’enquesta, amb dades locals, de la UE i de benestar.
L’informe es divideix en dos grans blocs, les dades sorgides del recompte i les dades
sorgides de la realització de l’enquesta. En cada un d’aquests apartats es presenta els
resultats en format de gràfiques i els aspectes rellevants a tenir en compte.
Finalment a l’apartat de conclusions, es presenta el resum dels aspectes més rellevants i
s’acompanya d’una proposta de línies d’actuació futures.
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Per a l’anàlisi de
e les dades recollides een les entre
evistes durant el recom
mpte de perssones
sense
e sostre re
ealitzat a Lleida
L
el 19
9 d’abril, s’ha
s
diferen
nciat entre dos perfils: les
perso
ones sense sostre i less persones sense llar. A continuació s’especcifica el sign
nificat
d’aqu
uests dos co
onceptes:

S)
Perssones Sensee Sostre (PSS
Persones que vviuen en un
n espai púb
blic o a la inntempèrie o que
pernocten en u
un alberg i//o forçades a passar laa resta del dia
d en
un espai
e
públicc.

Perssones Sensee Llar (PSLL)
Persones que vviuen en:


Albergs o centres per
p a persones sense lllar. Allotjam
ments
temporalls.



Refugis p
per a dones..

Allotjameents temporals reservats a personnes migrades i als
demandaants d‘asil.
 Un allotja
b recolzament sostingutt per a perssones
ament amb
sense llar.
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Els principals objectius de l’informe sobre les persones sense sostre són:






Analitzar quantes són i quin perfil i necessitats tenen, les persones que dormen
al carrer a la ciutat de Lleida.
Donar dades per sensibilitzar la ciutadania de la situació de les persones sense
llar.
Oferir eines per planificar les polítiques socials adreçades a les persones sense
sostre.
Comparar la situació de la ciutat de Lleida amb la de Barcelona, a través de les
dades obtingudes en el recompte fet allí.
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En aquest informe s’ha analitzat les dades recollides a través dels següents mitjans:

1. El recompte realitzat el dimarts 19 d’abril de 2016
L’any 2008 es va realitzar el primer recompte a la ciutat de Lleida i aquest any 2016, el
segon. S’ha dut a terme l’observació i el recompte de persones sense sostre durant una
nit (19 d’abril) que ha estat executat per més de 200 persones voluntàries, per
professionals i per persones sense sostre. Durant el recompte s’ha comptabilitzat 195
persones: 71 al carrer (persones sense sotre) i 124 acollides (persones sense llar).

2. L’enquesta
Aquest any 2016, s’ha realitzat 101 enquestes:
D’una banda, en el cas de les persones sense sostre, 9 de les enquestes s’han fet durant
la nit del Recompte 2016 i 13 han estat efectuades per l’equip d’educadors d’entorn de
l’Ajuntament de Lleida.
D’altra banda, per a les persones sense llar, la realització de les enquestes (79) s’ha dut a
terme a través dels professionals i del voluntariat de les diferents entitats que ofereixen
serveis i recursos a persones de la ciutat de Lleida.
A la taula següent es detalla el nombre d’enquestes realitzades per cada entitat i servei.
FONTS INFORMACIÓ
TOTAL
9

Recompte voluntaris
Jericó

34

Dona Samaritana
Pisos inclusió ‐ Ajuntament de Lleida

4
16

Càritas

8

Arrels

11

Pisos Ass. Antisida

6

Educadors d'entorn ‐ Horta

13

TOTAL

101

Aquest any com a novetat, s’ha fet ús d’una enquesta estandarditzada per comparar les
dades obtingudes amb les d’altres ciutats.
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En el recompte i enquestes realitzades a persones sense sostre i sense llar de la ciutat
de Lleida el mes d’abril de 2016, s’ha utilitzat quatre instruments diferents per a la
recollida de dades que s’ha analitzat en aquest informe. Aquests són els següents:

1. Dades del recompte
Per a la realització del recompte, s’ha utilitzat una fitxa d’observació que han omplert les
persones voluntàries i professionals, la nit del 19 d’abril de 2016. Aquest qüestionari
pretén obtenir dades generals de les persones que es troben en situació de sensesostre a
la ciutat de Lleida. A través d’aquest instrument s’ha recollit les següents dades: zona on
s’ha trobat, sexe, edat estimada, origen, lloc on està dormint (en un caixer o en un altre
tipus d’infraestructura), roba de què disposa, comprovació del nivell d’higiene; se li ha
demanat si volia realitzar l’enquesta; i s’ha observat si té una discapacitat visible, un
trastorn mental, si mostra signes associats a l’alcoholisme o a la drogoaddicció, si té
mascota, bosses o pertinences i si estava sol/a.

2. Enquesta: dades locals
L’enquesta realitzada a persones sense sostre i sense llar de Lleida contempla variables
estructurals i preguntes que responen a les característiques de la ciutat. Entre aquestes
preguntes destaquen les que donen resposta a: el sexe de la persona enquestada, el grup
d’edat, la procedència, el temps que fa que ha arribat a Lleida, si hi va arribar per treballar
a la campanya agrícola, si té intenció de quedar‐se a la ciutat, si és una persona
estrangera en quina situació administrativa es troba, el nivell d’estudis, l’estat civil, el
grau de coneixement dels recursos d’atenció per a persones sense sostre i si els utilitza.
Una altra qüestió més qualitativa fa referència a quines coses demanaria per poder
millorar la seva vida. També es pregunta sobre la xarxa relacional, com la família, amics o
vinculació amb alguna altra persona.

3. Enquesta: dades enquesta europea
Lleida és la primera ciutat de Catalunya i d’Espanya on s’ha utilitzat aquesta enquesta
europea elaborada per l’entitat americana 100.000 Homes i la consultoria OrgCode. En
castellà, aquesta enquesta s’anomena Índice de Vulnerabilidad e Instrumento Asistencial
para Decidir sobre las Prioridades de Servicio (VI‐SPDAT por sus siglas en inglés).
Evaluación Previa para Adultos Solteros.
L’enquesta està formada per 50 preguntes organitzades en quatre grans blocs: (A)
Història d’habitatge (sense llar): en aquest apartat es coneix quant de temps fa que les
persones es troben en situació de sensellar. (B) Riscos: es centra en l’ús dels serveis
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d’emergència, d’hospital, d’ambulàncies, en la relació amb la policia, en el risc de danys,
en les causes legals pendents o en el risc de patir explotació. (C) Socialització i activitats
diàries, on es pregunta sobre la qualitat subjectiva de la xarxa relacional, els ingressos, la
gestió del temps, la higiene personal i les relacions interpersonals que podrien
representar riscos. (D) Benestar, compost per preguntes relacionades amb la salut i
l’atenció sanitària, més concretament sobre malalties, consum de drogues, salut mental,
medicació i abús, i traumes.
Del conjunt dels resultats en sortirà l’Índex de Vulnerabilitat que permetrà oferir el tipus
d’intervenció més adient per a cada perfil de persona sense sostre de la ciutat de Lleida.

4. Enquesta: dades sobre benestar i satisfacció amb la vida
D’una banda, per a l'estudi del benestar subjectiu s'ha utilitzat l'escala d’un únic ítem de
Cummins sobre satisfacció global amb la vida (OLS) (Casas et al., 2013; Cummins, 2013),
a través de la següent pregunta: “Tenint en compte el conjunt de la seva vida, vostè
podria dir que és...?” La resposta ha estat valorada del 0 al 10 on 0 significa
extremadament infeliç i 10, extremadament feliç.
D’altra banda, per a l'obtenció de les dades relacionades amb el grau de satisfacció amb
la vida s'ha utilitzat l'Escala de Satisfacció amb la Vida (SWLS) (Diener et al., 1985), que
està formada per 7 ítems els quals reflecteixen com pensen o poden sentir‐se les
persones respecte a la seva vida. El conjunt de les valoracions de les frases dona un
resultat global que és interpretat de la següent manera: de 5 a 9, molt insatisfeta; de 10 a
14, insatisfeta; de 15 a 19, lleugerament insatisfeta; el 20, neutral; de 21 a 25,
lleugerament satisfeta; de 26 a 30, satisfeta; i de 31 a 35, molt satisfeta (Vázquez, C.,
2011).
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Resultats
En aquesta taula es mostra els resultats de l’observació de persones sense sostre i sense llar, comparant les dades del 2008 amb les
dades del 2016.
Taula 1: Comparativa dels resultats del Recompte del 2008 i el del 2016.
2008

GRUPS D’EDAT
PROCEDÈNCIA

2016

TOTALS

52

Home

37

68

71,15

97

86

111

61

89,52

86

88

Dona

15

2

28,85

3

14

13

10

10,48

14

12

TOTAL
0‐18

52
0

70
0

100
0,00

100
0,00

0

124
4

71
0

100
3,23

19‐35

14

6

26,92

8,57

16

16

3

36‐49

24

17

46,15

24,29

34

65

17

50‐65

12

5

23,08

7,14

14

32

Persones
sense llar
%

Persones
sense
sostre
%

2016

Persones
sense
sostre
70

Persones
sense llar

SEXE

2008
TOTAL
(%)
122

Persones
sense llar
124

Persones
sense
sostre
71

Persones
sense llar
%

Persones
sense
sostre
%

TOTAL
(%)
195

100
0,00

2

12,90

4,23

10

52,42

23,94

42

34

25,81

47,89

34

66‐70

1

1

1,92

1,43

2

5

10

4,03

14,08

8

Més de 70

1

0

1,92

0,00

1

2

2

1,61

2,82

2

No es pot determinar

0

41

0,00

58,57

34

0

5

0,00

7,04

3

TOTAL
Lleida, Catalunya o Espanya

52
32

70
6

100
61,54

100
8,57

31

124
57

71
12

100
45,97

100
16,90

35

Europa Comunitària

7

4

13,46

5,71

9

2

15

1,61

21,13

9

Magreb

4

14

7,69

20,00

15

19

15

15,32

21,13

17

Àfrica Subsahariana

5

4

9,62

5,71

7

37

10

29,84

14,08

24

Àsia

0

0

0,00

0,00

0

0

1

0,00

1,41

1

Amèrica del Nord

0

0

0,00

0,00

0

1

0

0,00

0,00

1

Amèrica del Sud

4

0

7,69

0,00

3

2

0

1,61

0,00

1

NS/NC

0

42

0,00

60,00

34

6

18

4,84

25,35

12

13
60
100
Nº D'ENQUESTES UE REALITZADES

100

TOTAL

15

124
79

71
22

99

100

Persones al carrer
L’any 2016, de les 71 persones trobades al carrer, 39 han estat identificades pels grups
en el recompte fet a la zona urbana comptabilitzada pels voluntaris i 32, a la zona de
l’Horta i en construccions mig derruïdes. L’any 2008, de les 70 persones trobades al
carrer, 57 dormien dins de 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.
Dades del Recompte 2008:




El total de persones sense sostre localitzades va ser de 70.
D’aquestes persones, un 97% eren homes i només un 3% eren dones.
La mitjana d’edat era de 41 anys.

Dades del Recompte 2016:






El total de persones sense sostre localitzades ha estat de 71.
El nombre de dones al carrer ha augmentat un 11% respecte el 2008. Ha passat
de 2 a 10.
El grup d’edat majoritari, igual que el 2008, és el que va de 36 a 49 anys. A banda
d’això, ha augmentat en un 15% la quantitat de persones al carrer més grans de
65 anys: el 2008, representava l’1,43% del total i el 2016, el 16,9%.
Procedència: el 58% de les persones trobades al carrer és estranger i un 17% de
nacionalitat espanyola.

Persones acollides en centres residencials
L’any 2016 s’ha comptabilitzat 124 persones acollides en centres públics o privats,
mentre que l’any 2008 n’eren 52.
Dades del Recompte 2008:
 El total de persones sense llar va ser de 52.
 Edat majoritària: entre 36 i 45 anys.
 El 61% de les persones acollides tenia nacionalitat espanyola.
Dades del Recompte 2016:
 El total de persones sense llar ha estat de 124.
 El nombre de dones acollides ha disminuït respecte al 2008; ha passat de 15 a
13.
 Ha augmentat la població espanyola acollida, que ha passat de 32 a 57
persones.
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Grràfic 1: Perceentatge de persones
p
sensse sostre i peersones sense llar segonss el sexe (200
08,
2016).

L’any
y 2016, del total, el 86
6% està form
mat per homes i el 14% per donees. El nomb
bre de
done
es al carrer ha
h augmenttat un 11% respecte al 2008; ha pa
assat de 2 a 10. L’any 2008,
2
el 97
7% el compo
onien els ho
omes i noméés un 3% ere
en dones.
Gràffic 2: Percenttatge de persones sense soostre i person
nes sense llarr segons els grrups d’edat 2016.
2

y 2016, el grup
g
d’edat majoritari, iigual que el 2008, és el que va dee 36 a 49 an
nys. A
L’any
més, segons la taula 1, ha augmentatt en un 15% el número de perso
ones trobad
des al
carre
er, més gran
ns de 65 any
ys; així donccs, el 2008 suposaven
s
l’1,43% del ttotal i el 2016, el
16,9%
%.
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Grràfic 3: Perceentatge de persones sensse sostre i peersones sense
e llar segons la procedèn
ncia
((2008, 2016
6).

y 2016, el 52% de less persones al carrer o acollides és estrangeer i un 35%
%, de
L’any
nacio
onalitat espaanyola. Men
ntre que el 2008, les pe
ersones de Lleida, Cataalunya o Esp
panya
repre
esentaven el
e 31%.
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6.1 RESU
ULTATS DE LES DAD
DES LOCAL
LS CORRES
SPONENTSS A LLEIDA
A

Gràficc 4: Percenta
atge de persoones enquesttades segonss estat civil (2
2016).

Casat/daa

Vidu/íddu

L’any
y 2016, el 71%
7
de les persones
p
en
nquestades està solter o separat/ddivorciat, mentre
m
que u
un 19% estàà casat o bé
é és vidu. L’aany 2008, el 61,5% esta
ava separat o era solterr.

Gràfic 5:: Percentatge
e de personees enquestad
des segons nivell d’estuddis (2016).
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L’an
ny 2016, un
n 82% de le
es personess enquestad
des té algun
n tipus d’esstudi i un 9%
9 ha
decclarat que no
o en té cap. El 9% restaant no ha co
ontestat. De
el total el 41
1% tindria esstudis
prim
maris, el 28% estudis secundaris
s
i el 13% esttudis superiors. Quantt a l’any 200
08, el
58%
% havia realitzat estudiss d’educació
ó primària.

G
Gràfic 6: Perccentatge de persones enqquestades seegons el tem
mps que fa quue van arriba
ar a
Lleida (2016
6).

100
90
80
70
55%
%

60
50
40
30
20

18%
10%

5%
%

10
0
FFa pocs mesoss

Entre 1 i 2 any

En
ntre 2 i 5 anyss

Fa més dee 5 anys

que fa al mo
oment d’arrribada a la cciutat, el 18
8% de les pe
ersones sennse sostre fa
f uns
Pel q
meso
os que ha arribat a Lleiida. El 55% fa més de 5 anys, el 10%
1
entre 2 i 5 anys i el 5%
entre
e 1 i 2 anys..
Gràffic 7: Percen
ntatge de persones enquuestades segons si van arrribar a Lleidda per treballlar o
no (2016).
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De les 101 perrsones sensse sostre eenquestades, el 51% no va arribbar a Lleida
a per
trebaallar, mentre
e que el 31
1%, sí. Referrent a la inttenció de quedar‐se a la ciutat, ell 15%
no en
n tenia cap, mentre que
e el 70%, síí.
Grà
àfic 8: Percen
ntatge de pe
ersones enquuestades seggons el coneiixement delss serveis (20
016).

dutxess

80%), seguit dels serv
veis de mennjador mun
nicipal
El rrecurs més conegut és l’alberg (8
(64%
%) i de Jericó (51%), el
e servei d’A
Arrels (50%)), el servei de
d dutxa (4
42%), el de rober
(40%
%) i la saletaa (31%).

Gràfic 9:: Percentatg
ge de personees enquestad
des segons l’ús dels servveis (2016).

2% ha confirrmat que uttilitza els se rveis dispon
nibles per a persones seense sostre
e de la
El 72
ciutaat de Lleida i el 15%, diu
u que no.
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6.2 RESULTAT
TS DE LES DADES CO
ORRESPON
NENTS A L’ENQUEST
TA UE

A
A. Historial habitatge
Ta
aula 2: Temp
ps total vivin
nt al carrer o utilitzant elss recursos pe
er a personess sense llar (%
%).
TEMPS AL
L
CARRER

Lleidaa Catalunya
a Espanya Europa Magreb
M

Menys
M
d'un aany

9%

1%

5%

Un any

2%

2%

1%

Entre
E
1 i 5 an
nys

4%

En
ntre 5 i 10 aanys

1%
1%

2%

Entre 10 i 2
20
Més
M de 20 an
nys

1%

NS/NC

3%

2%

5%

3%
1%

Àfrica
Sub
bsahariana

Amèrica
Llatina

11%

3%

Àsia TOT
TAL
34
4%

2%

7%
%

6%

12
2%

2%

2%

2%

0%

2%
%
6%
%

3%

1%

1%

0%

3%

1%

5%

8%

1%

4%

Gràfic 10: Perceentatge de pe
ersones enquuestades seggons el temps que fa que viuen al carrrer o
estann sense llar (2
2016).

34% de perssones sense
e sostre a LLleida fa uns pocs mesos que es ttroba en aquesta
Un 3
situació (menys d’un any). Un
U 19% fa eentre un i cinc
c
anys, un 7% entre cinc i deu anys
a
i
un 18
8% fa més de
d deu anyss. L’any 200
08, el 36% fe
eia més d’un
n any que ddormia al carrer.
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B. Riscos

Taula 3: Dades sobre les qüestions de l’enquesta relacionades amb els riscos de les persones
(%).
B. RISCOS

#

% MITJANA

3. En els passats sis mesos, quants cops ha estat a
urgències hospitalàries?

26

26

3,40

4. En els passats sis mesos, quants cops ha tingut friccions
amb la policia?

6

6

1,50

5. En els passats sis mesos, quants cops l'han portat en
una ambulància a l'hospital?

8

8

1,50

8

8

2,80

4

4

3,00

8. Quants cops ha estat atacat/da o colpejat/da des que
va començar a viure al carrer?

3

3

1,33

9. Quants cops ha estat amenaçat/da o ha intentat fer‐se mal a
vostè mateix/a o a algú més?

1

1

1,00

ÚS DELS SERVEIS D'EMERGÈNCIA

6. En els passats sis mesos, quants cops ha utilitzat un
servei d'urgències psiquiàtriques?
7. En els passats sis mesos, quants cops ha estat hospitalitzat/da
com a pacient intern, incloent les hospitalitzacions en un
hospital de salut mental?
RISC DE DANYS, CAUSES LEGALS PENDENTS, RISC

L’apartat dels riscos ha estat una de les parts de l’enquesta on s’ha pogut recollir menys
dades. A títol de resum, a la taula anterior veiem com un 26% dels enquestats hauria
assistit al servei d’urgències hospitalàries més d’un cop en els últims sis mesos. Per la
resta de supòsits (risc de danys, causes legals pendents i risc d’explotació) no s’ha
obtingut dades rellevants.
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Gràfiic 11: Percen
ntatge de perrsones enqueestades que ha comès un
n delicte pennal o adminisstratiu
(2016).

evant recollida el 201
16 és que el
e 82% no té causes legals pend
dents,
Unaa dada relle
men
ntre que només un 18%
% sí que tind
dria algun delicte o multa administtrativa.

Tau
ula 4: Dades sobre els llocs on dormeen més freqü
üentment les persones seense sostre i sense
llaar de Lleida (%).
ON DORM
D

%

Alberg
g

10%
%

Carrer, banc o en
ntrada d'unaa casa

15%
%

Cotxe
e o furgonetta

3%
%

Caixe
er automàtic
c

10%
%

Canalització del riu,
r jardins, p
parcs, horta
a…

4%
%

Edificcis en constrrucció o abaandonats

16%
%

Altress recursos: pisos,
p
casa d
d'amics, tenda…

32%
%

NS/N
NC

10%
%
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Grà
àfic 12: Llocss on dormen més freqüenntment les peersones sense
e sostre i perssones sense llar de
Lleida (2016
6).

En re
elació als llocs on dormen les peersones sense sostre, un
u 36% ha fet referèn
ncia a
pisoss, cases d’am
mics o tende
es, mentre q
que el 16% hauria esco
ollit edificis en construc
cció o
aban
ndonats, el 15%
1
el carre
er, un banc o l’entrada d’una casa,, un 10% l’aalberg munic
cipal i
un 10
0% caixers automàtics..
Grràfic 13: Gra
au de risc segons on dorrmen les perssones sense sostre
s
i persoones sense llar a
LLleida (2016
6).

El 4
42% de les persones
p
se
ense sostre entrevistad
des a Lleida dorm a l’albberg municipal o
en aaltres recurrsos d’allotjament (situ
uació de me
enys risc, Riisc 3); el 28
8% en edific
cis en
con
nstrucció o abandonats
a
(situació dee risc mitjà,, Risc 2); i el 19% al carrrer, en banc
cs, en
caixxers o a la caanalització del riu, en jaardins o parrcs (situació
ó de major riisc, Risc 1).
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C
C. Socialitzzació i activ
vitats diàriees

Gràfic 14: Percentatge
e de personees enquestad
des que té ing
gressos regullars (2016).

2% té ingressos procedents de pensions, de
d prestaciions o de lla realització de
El 32
trebaalls d’econo
omia subme
ergida, però
ò aquests ingressos
i
no
n serien suuficients pe
er fer
frontt a les necesssitats bàsiq
ques. Un 2%
% té contraccte laboral.
Gràffic 15: Perceentatge de persones
p
enqquestades qu
ue té activita
ats planificaddes durant el
e dia
(2016).

52% de les persones
p
se
ense sostre a Lleida té activitats planificades een la seva gestió
g
Un 5
del temps, més enllà de la supervivèn cia. Lleida ofereix
o
un ventall
v
amppli de serveis que
prom
de les perssones
mocionen ell fet d’inclo
oure altres activitats en
e la vida quotidiana
q
sense
e sostre.
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Taulla 5: Dades sobre
s
la socia
alització i less activitats de la vida quo
otidiana de lees persones sense
s
sostre i seense llar de Lleida
L
(%).
SÍ

NO

14. Exxisteix algú que
q creu qu
ue vostè li deeu diners?

17

55

15. Gu
uanya dinerrs o té ingressos que li aarriben regu
ularment, pe
ensió,
prestaacions o sub
bsidi d'atur, RMI, o realiitza altres trreballs pels quals
el pag
guen com arra l’aplec d’a
ampolles, treeball sexual, treballs
ocasio
onals, tasque
es de jornaler o alguna cosa per l'e
estil?

32

61

16. Té
é contracte de treball?

2

98

17. Té
é suficients diners per pagar
p
les sevves despese
es mensualss?

17

66

GESTIIÓ DEL TEM
MPS

SÍ

NO

52

34

C. SOC
CIALITZACIÓ I ACTIVIITATS DE LA VIDA QU
UOTIDIANA
A
INGRE
ESSOS

18. Té
é activitats planejades
p
tots
t
els diess, a banda de
e la simple
superv
vivència, qu
ue li aportin felicitat i am
mb les que se
s senti
satisfe
et/a?satisfet/a?
RELAC
CIONS INTE
ERPERSONALS DE RIS
SC

SÍ (%)

19. Té
é amics, fam
miliars o altre
es personess a la seva viida, ja sigui per
necessitat o conv
veniència, la companyiaa dels quals no li agrada
a?

26

57

20. Té
é amics, fam
miliars o altre
es personess a la seva viida que algu
un cop li
hagin pres diners, demanat cigarretes,
c
q
que consume
eixin drogue
es,
beguin
n alcohol o li facin fer coses
c
que reealment vosstè no vol fe
er?

18

62

NO
N (%)

èn que el 26
6% manté una
u relació amb
a
familiarrs, amics o altres
D’aquesta taula se’n desprè
perso
ones dels quals voldria prescindir.. I un 18% es
e sent oblig
gat a realitzzar conducttes de
risc o pateix situ
uacions d’ab
bús (robatoriis sistemàticcs).
Grà
àfic 16: Perccentatge de persones
p
enqquestades qu
ue té una bo
ona higiene ppersonal (2016).

Seg
gons les dad
des d’observ
vació de less persones enquestado
ores, un 82%
% tindria un
n bon
estaat d’higiene personal.
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D
D. Benestaar

en les personnes sense sostre i personess sense llar dee Lleida per rebre
r
Gràffic 17: Llocs on assisteixe
atencció mèdica (2
2016)

.
Un 4
45% de les persones sense
s
sostrre, quan té problemess de salut, ss’adreça a algun
centrre d’atenció
ó primària (C
CAP), menttre que un 24%
2
acostuma a acudi r, en primer lloc,
al serrvei d’urgèn
ncies de l’ho
ospital.

Gràffic 18: Perceentatge de pe
ersones sensse sostre i perrsones sensellar
l que pateeix algun tipus de
m
malaltia (201
16)

.
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T
Taula 6: Dad
des sobre les malalties de les personess sense sostrre i sense llarr de Lleida (%
%).
MALA
ALTIES
22. M
Malaltia renal/Malaltia re
enal en term
minal o diàlissi

SÍ ((%)
5

NO
O (%)
72

23. Historial de cremades
c
pe
er fred (conggelació), hip
potèrmia o
peu d
d'immersió (espasme
(
ca
arpopedal)
24. M
Malaltia hepààtica, cirrosii, malaltia heepàtica term
minal

4

73

11

71

25. VIH positiu /SIDA

8

68

Gràfic 19: Perceentatge de pe
ersones sensse sostre i perrsones sensellar
l que pateeix algun tipu
us de
malaltia (aaltres malaltiies) (2016).

s
les altrres malaltiess de les perso
ones sense so
ostre i sense lllar de Lleida
a (%).
Taula 6: Dades sobre
ALTR
RES MALALT
TIES
26. Historial d'inssolació/ hipertèrmia
27. M
Malaltia cardíaca, arrítmiia o batec irrregular del cor
28.En
nfisema
29.Diabetis
30.Assma
31.Cààncer
32. Hepatitis C
33. Tu
uberculosi
34. L’enquestado
or/a observa
a senyals, síímptomes o
condicions de patiments de problemes sseriosos de salut?

SÍ (%))
6
7
0
8
5
0
10
2

NO (%
%)
71
70
75
69
72
75
68
73

18

65

Sego
ons la taula precedent,, només un
n 20% de le
es personess enquestaddes declara tenir
algun
na malaltia de
d tipus ren
nal (5), derivvada del fre
ed (4), el VIH
H (8) o malaalties hepàttiques
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(11). I un 36% afirma tenir algun altrre tipus de malaltia co
om insolacio
ons (6), mallalties
cardííaques (7), diabetis (8)), asma (5), hepatitis C (10) o tuberculosi (2
2). No hi ha
a cap
malaltia que hag
gi superat l’1
11% de les respostes afirmatives
a
mentre
m
quee més del 18
8% de
les p
res hauria visualitzatt algun sím
persones enquestado
e
mptoma dee patimentt per
problemes de saalut.
Grà
àfic 20: Perccentatge de persones
p
sennse sostre i peersones sense
e llar que reaalitza consum
m de
ddrogues (2016)

.
Tau
ula 7: Dades sobre el consum de droggues de les peersones sensse sostre i sennse llar de Llleida
(%).
CONS
SUM DE DR
ROGUES
35. Ha patit algun
n cop un co
onsum probllemàtic de drogues
d
o alco
ohol, drogoaaddicció o alcoholisme o se li ha ditt
l'anterior?

SÍ ((%)

NO
O (%)

4
43

49

36. Ha consumit alcohol i/o altres drogu
ues gairebé tots els
dies d
durant l'últim
m mes?
37. S'ha injectat drogues
d
durrant els últim
ms sis meso
os?

11

72

4

67

22

53

2

68

40. S'ha desmaiatt a causa de
el consum d 'alcohol o de
d drogues
duran
nt l'últim me
es?

6

65

41. L’enquestado
or /a veu sen
nyals o símp
ptomes de
drogo
oaddicció o d’alcoholism
me?

11

71

38. Ha estat tracttat/da per problemes
p
aamb les drog
gues o
l’alcoh
hol i, posterriorment, n’h
ha tornat a cconsumir?
39. Allgun cop ha pres produ
uctes amb allcohol com xarop per la
a
tos, co
ol∙lutori, alccohol etílic o desinfectaant, vi de cuina o coses
com aaquestes du
urant els últims sis meso
os?
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Un 6
69% de less persones sense sosstre enquesstades ha realitzat alggun consum de
drogues. Un 43% és consc
cient de la sseva drogoa
addicció o alcoholisme
a
e i només un
u 4%
hauriia consumit drogues per injecci ó. Un 22%
% declara haver
h
estatt tractat i haver
recaiigut de nou en el consu
um de drogu
ues i/o alcohol.
G
Gràfic 21: Peercentatge de
d persones ssense sostre i persones sense llar que ppateix algun
na
malalttia relacionadda amb la sa
alut mental (2016).
(

a 8: Dades sobre
s
l’estat de salut menntal de les persones
p
sensse sostre i seense llar de Lleida
L
Taula
(%).
SALU
UT MENTAL
L

SÍ ((%)

NO
O (%)

11

80

26

65

32

55

45. Ha tingut unaa lesió cereb
bral greu o u
un trauma cerebral?
c

7

67

46. Allgun cop li han
h dit que té una discaapacitat de
l'aprenentatge o de desenvo
olupament?

6

61

47. Té
é problemess per concentrar‐se i/o per recorda
ar les coses?

21

57

9

75

42. Allgun cop l'han portat a un hospital en contra de
d la
seva v
voluntat pe
er raons de salut
s
mentall?
43. Allgun cop haa anat a urgè
ències degu t a que no se
s sentia 100
% bé emocionalm
ment o degu
ut al seu esttat nerviós?
44. Ha parlat amb un psiquia
atra, psicòleeg o un altre
e professional
de la ssalut mentaal durant els últims sis m
mesos degutt al seu esta
at
de sallut mental, ja
j sigui de manera
m
volu ntària o perrquè algú va
a
insistiir en que ho
o fes?

48. L’enquestado
or/a veu sen
nyals o símp
ptomes de malalties
m
mentaals greus, pe
ersistents o d’afectació
ó severa dell
funcio
onament co
ognitiu?
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Un 3
32% ha estaat tractat pe
er un professsional per problemes de
d salut meental. En general,
un 83
3% declara haver tingu
ut algun pro
oblema de sa
alut mental..
Gràffic 22: Perceentatge de persones sensse sostre i perrsones sense llar que pateeix trimorbid
didat
(2016).

La trrimorbiditatt fa referèn
ncia a la sittuació perssonal en qu
uè es dona el triple ca
as de
consum de drogues, risc de
d salut meental i el fe
et d’haver patit o esttar patint alguna
malaltia. S’ha de
etectat un 7%
7 de casos que presen
nta aquesta situació i to
ots ells es trroben
acollits en algun
n servei de Lleida.
L
Grà
àfic 23: Perccentatge de persones sennse sostre i peersones sense llar que fa un mal ús de
d la
meedicació (2016)

.
Un 6
64% fa un bo
on ús de la medicació q
que li prescrriu el metge
e; només unn 10% declara
utilitzzar‐lo per a altres fins.
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Taulla 9: Dades sobre
s
l’ús de
e la medicaciió per part de
d les persones sense sosstre i sense lllar de
Lleida (%).
MED
DICACIÓ
Preg
gunta 49. ¿Ha
¿
venut, robat, extrraviat o adquirit qualssevol
med
dicament prrescrit per un
u metge i, en conseqü
üència, vostè no
se l’h
ha pres?

SSÍ (%)

NO (%)

10

64

Gràfic 24: Perceentatge de pe
ersones sensse sostre i perrsones sense llar que ha ppatit una situ
uació
d’abús i de trauma (2016).

T
Taula 10: Da
ades sobre les persones ssense sostre i sense llar de
d Lleida quee han patit una
u
situacció d’abús o trauma.
t
ABÚ
ÚS I TRAUM
MA
Preg
gunta 50. Ha experimen
ntat abús em
mocional, fíísic,
psicològic, sexu
ual o d’un alltre tipus en
n la seva vid
da, fet pel
quall no ha busccat ajuda i això
a
ha caussat la seva situació
actu
ual?

SSÍ (%)

NO
N (%)

14

58

Un 1
14% de les persones
p
se
ense sostre declara trobar‐se en aquesta situaació de sen
nsellar
a cau
usa d’haver patit un abús emocion
nal o un trau
uma en el passat, pel qqual no va buscar
b
ajudaa.
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E
E. Resultatts enquesta
a UE

Grràfic 25: Tipus d’interven
nció per a less persones seense sostre i sense llar dee Lleida (2016).

a 11: Compa
arativa dels tipus
t
d’interrvenció resulltants de l’en
nquesta de laa UE de Lleid
da i
Taula
Barceelona realitzzada el 2016
6 (%).
Lleid
da

Barceelona

(0‐3)) Intervenció
ó no prioritàària

43%
%

0%
20

(4‐7)) Intervenció
ó de prioritaat mitjana

38%
%

1%
61

(+ 8) Intervenció
ó prioritària

19%
%

9%
19

RESU
ULTATS ENQUESTA U
UE

Sego
ons l’Índex de
d Vulnerab
bilitat, com a resultat de
d l’enquestta estandardditzada perr a les
perso
ones sense sostre de la UE, a LLleida hi ha
auria més persones
p
seense sostre
e que
nece
essitarien un
na intervenc
ció menys p
prioritària que prioritàrria, és a dir, segons s’ha vist
en l’aapartat de riscos,
r
hi hauria més peersones que
e dormen en
n espais sennse sostre (rrisc 2)
que a la intem
mpèrie (risc 1). Compaarant‐ho am
mb Barcelona, la interrvenció am
mb un
perce
entatge mé
és alt és una intervencció menys prioritària,
p
amb
a
un 43%
%, mentre que
q a
Barce
elona la inte
ervenció mé
és recomanaada és la de
e terme mitjà
à, equivalennt a un 61%.
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6.3 R
RESULTATS
S DE LES DADES
D
SOB
BRE BENES
STAR I SAT
TISFACCIÓ
Ó AMB LA VIDA
V

La C
Càtedra d’In
nnovació So
ocial de la Universita
at de Lleida
a se centraa en estudiar el
bene
estar i la qualitat de vid
da de les peersones i pe
er fer‐ho uttilitza difereents instrum
ments.
En aaquest estudi, amb l’objectiu de poder com
mparar les dades
d
amb els resultats de
l’estu
udi realitzatt a la poblac
ció en generral i a les pe
ersones sense sostre o llar, s’ha utilitzat
les se
egüents esccales:
‐Per a l'estudi del
d benestar subjectiu, s'ha utilitzat l'escala d’un
d
únic íttem de Cum
mmins
(OLS
S) (Casas et al., 2013; Cummins,
C
2
2013), a trav
vés de la se
egüent preggunta: “Teniint en
comp
pte el conju
unt de la seva
s
vida, vvostè podriia dir que és...?”
é
La reesposta ha estat
valorrada del 0 al 10, on 0 siignifica extrremadamen
nt infeliç i 10
0 extremadaament feliç..
‐I pe
er a l’anàlisi de la satissfacció amb
b la visa s’ha utilitzat l'escala quee porta el mateix
m
nom,, Satisfacció
ó amb la Viida (SWLS),, (Diener ett al, 1985), la qual estàà formada per 7
ítemss que refleccteixen com
m pensen o poden sen
ntir‐se les persones
p
reespecte a la seva
vida. El conjun
nt de les valoracions
v
de les fra
ases dona un resultatt global qu
ue és
interrpretat de laa següent manera:
m
de 5 a 9, molt insatisfeta;; de 10 a 14
4, insatisfetta; de
15 a 19, lleugeraament insattisfeta; 20, neutral; de
e 21 a 25, lle
eugeramentt satisfeta; de
d 26
a 30,, satisfeta; i de 31 a 35, molt satisffeta (Vázque
ez, C., 2011
1).
Taulla 12: Comp
parativa del grau
g
de beneestar subjecttiu i el grau de
d satisfacciió amb la vid
da de
les PS
SS‐PSLL i la ppoblació en general de Lleida.
L
BENESTAR I SATISFACC
S
IÓ
AMB LA
A VIDA
B
BENESTAR SUBJECTIU
S
U
Mitjana
SAT
TISFACCIÓ AMB LA VIDA
Mitjana

PE
ERSONES SENSE
S
S
SOSTRE LLE
EIDA

PERSONESS EN GENER
RAL

4,89

6
6,67

17,47

2
25,94

Sego
ons les dade
es de l’estu
udi El benesstar de Lleida, un estu
udi intergenneracional (2
2016)
realittzat amb un
na mostra de 1538 perrsones, en general
g
la mitjana
m
de saatisfacció amb la
vida és de 25,9
94 sobre 35 punts i d
de 6,67 sob
bre 10 per al grau dee benestar. Amb
aque
estes dades podríem dirr que la pob
blació de Lle
eida, en gene
eral, se sentt satisfeta amb la
seva vida. Pel que
q fa als re
esultats obttinguts en aquest
a
estud
di sobre less persones sense
s
sostrre a Lleida, veiem
v
com aquests
a
dism
minueixen i la mitjana de
d satisfaccció amb la viida és
de 17,47, fet qu
ue significa que les peersones que
e es troben en situació
ó de sensessostre
estan
n lleugeram
ment insatissfetes. Seg uint la ma
ateixa tendè
ència, el reesultat sob
bre el
bene
estar subjecttiu veiem co
om també h
ha disminuïtt en relació a la població
ó en genera
al, fins
a un 4,89 sobre 10.
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Més concretame
ent, en l’anà
àlisi sobre laa satisfacció
ó amb la vid
da de la pobblació general de
Lleida, destaca que
q el 72% declara esttar satisfeta
a o molt sattisfeta amb la seva vida
a i un
4% e
està insatisfeta o molt insatisfeta.
i
En relació a les person
nes sense so
ostre, un 16
6% de
les p
persones en
nquestades declara sen
ntir‐se moltt satisfet, mentre
m
que un 36% ess sent
insattisfet o moltt insatisfet. S’aprecia ccom els resu
ultats s’inve
erteixen, tott i així, a la taula
anterrior s’observ
va que més d’un 34% ees trobaria per
p damunt del punt ne utral (20).

Grau
u de satisfaacció amb la
a vida – persones sen
nse sostre/llar
Gràfic 26: Escala de Satisfacció aamb la Vida de les PSS‐P
PSLL de Lleida
da (2016).

nestar de Lleida, un esttudi intergeeneracional de la
Segons les daades de l’esstudi El ben
novació Soc
cial (2016), realitzat am
mb una mo
ostra de 15
538 persone
es en
Cààtedra d’Inn
general la mittjana de be
enestar subjjectiu és de
e 6,67 sobre 10, menttre que per a les
pe
ersones sensse sostre a Lleida es sittua dos pun
nts per sota
a (4,89 sobrre 10). En aquest
apartat de l’in
nforme ja s’ha
s
vist qu
ue, tot i que el 60% de
d la poblacció sense sostre
s
situaria el seu grau de benestar per ssota del pun
nt mitjà, un 34%
3
es trobba satisfet amb la
sev
va vida.
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7.. CON
NCLU
USIO
ONS
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En termes generals, el número de persones en situació de sensesostre ha augmentat un
37,44% respecte al 2008; aquest 2016 s’ha comptat 73 persones més i, per tant,
actualment representen un 0,14% de la població de la ciutat.
Cal destacar l’augment de la feminització de la pobresa ja que el número de dones ha
incrementat un 11% respecte al primer recompte. També s’ha apreciat un augment de
les persones arrelades al territori que viuen al carrer; així doncs, el número de persones
de nacionalitat espanyola ha crescut en un 4%.
L’augment de les persones sense sostre a la ciutat ha anat acompanyat d’un increment
dels recursos i dels serveis que s’hi destinen. Així, l’any 2008 hi havia 52 persones en
establiments d’allotjament residencial, mentre que aquest 2016 hi ha 124 persones
allotjades. En 8 anys, a Lleida s’ha incrementat en més del doble la quantitat de places
d’acolliment residencial; en destaquen els següents recursos: pisos d’inclusió municipals,
allotjament residencial d’urgència municipal gestionat per la Fundació Jericó, habitatge
solidari de Càritas, pis tutelat de l’Associació Antisida de Lleida, Associació Nueva
Imagen i La Dona Samaritana i pisos tutelats de la Fundació Arrels Sant Ignasi.
Actualment la situació de sensesostre afecta totes les franges d ’edat però es presenta
diferències entre aquelles persones que es troben acollides en algun servei, on hi ha
persones de menys de 18 i fins a més de 60 anys, i aquelles en situació de viure al
carrer, les quals es concentrarien entre els 36 i 65 anys (més del 76%). Així com l’any
2008 no hi havia cap persona sense sostre menor de 18 anys ni major de 70 anys, el
2016 sí que en trobem.
D’altra banda, lluny de la imatge estereotipada de la pobresa vinculada amb baixos
nivells d’estudis, en aquest informe es reflecteix com més del 80% de les persones
sense sostre a Lleida té algun nivell d’estudis, entre els que destaquem aquells qui tenen
el nivell d’estudis secundaris (un 28%) i els qui tenen el nivell d’estudis superiors (el
13%).
Les relacions interpersonals constitueixen un dels grans pilars per al benestar personal i
ofereixen una xarxa de suport i recolzament indiscutible per gaudir d’una bona qualitat
de vida. En aquest sentit, la majoria de les persones sense sostre són solteres o
separades/divorciades, fet que permet interpretar que aquelles persones que tenen una
xarxa relacional més forta tenen menys risc d’estar en situació de sensesostre.
D’acord amb les dades presentades en l’apartat de l’enquesta d’aquest estudi, la situació
de les persones sense sostre a la ciutat de Lleida no respon a una causa de trimorbiditat
―ja que només un 7% presentaria una situació de risc de la salut per malaltia, consum
de drogues o salut mental―, sinó més aviat a una situació de pobresa econòmica
perllongada en el temps. És a dir, no és tant la toxicomania com la qüestió econòmica, la
causa d’aquesta situació. Així, aquestes dades incideixen en el fet que s’agreuja la
situació de sensesostre a causa de la pobresa econòmica.
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En relació a l’enquesta sobre l’Índex de Vulnerabilitat, els resultats preveuen que un
19% de les persones sense sostre requereix una intervenció prioritària en termes d
’habitatge i recolzament, un 38% necessita una intervenció de prioritat mitjana i un 43%
es situaria en el perfil de població sense sostre on la intervenció per facilitar habitatge
seria menys prioritària però en què s’hauria d’oferir recursos per a la millora del
benestar de les persones sense sostre.
En comparació amb els resultats del recompte realitzat a la ciutat de Barcelona, la
distribució per sexes és gairebé la mateixa que a Lleida: el 86% són homes i el 10%,
dones. A Barcelona, el 51% té entre 25 i 49 anys i a Lleida també es concentrarien en
aquest grup d’edat. Pel que fa a la mitjana de mesos en situació de sensesostre, a Lleida
és lleugerament superior (48 mesos), mentre que a Barcelona és de 45 mesos. Amb tot,
també es detecta algunes diferències importants, com ara que el 37% de persones
sense sostre a Barcelona declara haver patit atacs i agressions, mentre que a Lleida, és
només un 3%. En relació a l’Índex de Vulnerabilitat, a Lleida el 43% es posicionaria en
una situació d’intervenció menys prioritària, mentre que a Barcelona la intervenció més
recomanada és la de terme mitjà o d’intervenció prioritària mitjana, equivalent a un
61%. Amb aquesta comparativa podem concloure que les persones sense sostre de la
ciutat de Lleida estan més protegides dels riscos causats per la seva situació que a
Barcelona.
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Ó
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Des de la Càtedra d’Innovació Social, i atenent als resultats obtinguts, volem proposar
unes línies futures generals d’actuació, per a la millora de l’atenció i l’acompanyament de
les persones en situació de sensesostre i sensellar a la nostra ciutat:
1. Realització d’un programa específic d’atenció i acompanyament a les dones en
situació de sensesostre; un programa d’atenció integral des d’una perspectiva
psicosocial.
2. Potenciar actuacions relacionades amb les necessitats secundàries de les persones,
que vagin més enllà de la cobertura de les necessitats primàries o bàsiques (menjar i
dormir) i que es centrin en potenciar les seves capacitats.
3. Relacionat amb el punt anterior, seria convenient potenciar els espais de trobada i
de millora i de creixement personal, desenvolupant centres oberts d’atenció a les
persones.
4. Desenvolupar un programa d’hàbits saludables i de prevenció de malalties, que ens
permeti disminuir la prevalença d’atenció mèdica per la via del servei d’urgències i
crear polítiques preventives en relació a la salut mental.
5. Realitzar programes d’habitatge residencial inclusiu (housing first), que permetin
potenciar les competències de les persones.
6. Elaborar un programa d’ocupabilitat, en format de beques de formació, per a
aquestes persones. Aquest programa ha de comptar amb la sinergia de les entitats
del tercer sector i del món empresarial.
Les persones sense sostre i sense llar són persones vulnerables pel que fa a les seves
necessitats i les seves capacitats però davant de tot són ciutadans i ciutadanes i, en
aquest sentit, són subjectes de drets, drets que hem de respectar i defensar.
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ENCUESTA DE VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD
Recompte de les persones en situació de sense llar. Lleida, 19 d’ abril de 2016.

Basado en el Índice de Vulnerabilidad e Instrumento Asistencial para Decidir sobre las
Prioridades de Servicio (VI‐SPDAT) por sus siglas en ingles. Evaluación Previa para
Adultos Solteros.

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL ENTREVISTADOR/A:












Diga su nombre y se presenta como voluntario/a del recuento.
Explique que estamos haciendo una entrevista a las personas que están
durmiendo en la calle. Pregunte: ¿va Ud a dormir esta noche aquí?
(cajero, banco…) Y ¿da Ud. su consentimiento para responder unas preguntas?
Explique que la entrevista es anónima y sus respuestas se guardan solo para
conocer la situación de las personas que están en la calle y poder mejorar los
servicios.
Cualquier pregunta se puede saltar o evitar.
Si observa cansancio o incomodidad en el entrevistado, las preguntas que
contienen este símbolo en el inicio, son aquellas preguntas clave que puede
preguntar directamente y saltar las restantes.
Pida permiso para sentarse y hablar e invite a tomar zumo, batido, galletas.
Despídase cordialmente y facilite una tarjeta con el servicio al cual puede acudir
en caso que necesite algún tipo de atención.
Puntúe la entrevista a posteriori según los valores de ponderación, en un espacio
tranquilo.
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INFORMACIÓN GENERAL / CONSENTIMIENTO

Nombre de Entrevistador/a

Persona
entrevistada nº

Zona

Fecha
Horario
Calle / Servicio
¿En qué idioma siente que se puede expresar mejor la persona entrevistada?
Sexo: Hombre □, Mujer □,
Edad: de 18 a 30 □, de 31 a 50 □, de 51 a 60 □, más de 60 □
Puntuación
previa a la
Si tiene 60 años de edad o mayor, anote el 1.
evaluación
(0‐1)
SUBTOTAL DE INFORMACIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN PREVIA

(0‐1)

Las preguntas que contienen el símbolo
no ponderan en la puntuación de la
encuesta y son adicionales a la misma, ya que son de interés local.


¿Cuál es su procedencia?
Lleida ciudad □, Lleida provincia □, Cataluña □, Resto España □, UE‐ Europa comunitaria
□ Magreb □, África Subsahariana □, Asia □, América Norte □, América Sur □

¿Cuándo llegó a Lleida?
Hace más de 5 años □, entre 5 y 2 años □, entre 2 y 1 año □, hace pocos meses □

¿Llegó a Lleida para trabajar en la campaña agrícola? Si □, no □
¿Tiene intención de quedarse a vivir en Lleida? Si □, no □
En el caso de ser una persona extranjera, ¿cuál es su situación administrativa?
Regular □ Irregular □

¿Cuál es su nivel de estudios? Sin estudios □,

Primarios □, secundarios □,

superiores □

¿Cuál es su estado civil? Soltero/a □, casado/a □, separado/a o divorciado/a □,
viudo/a □
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A. HISTORIAL DE VIVIENDA (SIN CASA)
PREGUNTAS
Si la persona ha vivido dos o más años
acumulados sin casa o indigente y/o 4 o
más periodos como indigente, entonces
anote 1.

CONTESTA

SE NIEGA A
Puntuación
CONTESTAR
previa a la
evaluación
(0‐1)

1, ¿Cuál es el tiempo total que
usted ha vivido en la calle o en
servicios para personas sin hogar?

2, En los últimos tres años, ¿cuántas
veces ha vivido en casa para luego
vivir en la calle de nuevo?

□

□

□

□

SUBTOTAL DE VIVIENDA E INDIGENCIA PREVIA A LA EVALUACIÓN

(0‐1)

¿Conoce Ud recursos de atención a personas sin hogar de Lleida? ¿Cuáles?
Albergue (Jericó) □, Comedor del ayuntamiento □, Comedor de Jericó □, Servicio de
Duchas □, Servicio de ropero □, Saleta □, Arrels □, otros□……………………………

¿Los utiliza? Si □, no □
¿Cuáles?
Albergue (Jericó) □, Comedor del ayuntamiento □, Comedor de Jericó □, Servicio de
Duchas □, Servicio de ropero □, Saleta □, Arrels □, otros□………………………………
En caso de responder que no, intente conocer por qué con una pregunta indirecta

Si pudiese pedir alguna cosa para mejorar su vida, ¿que pediría? Una ayuda
económica □, un trabajo □, tener una mejor salud □, una casa □, familia o amigos □,
otros……………………
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B. RIESGOS
PREGUNTAS
Si número total de interacciones en las
preguntas 3, 4, 5, 6 y 7 es igual o mayor a CONTESTA
4, entonces anote 1.

SE NIEGA A
CONTESTAR

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

3. En los pasados seis meses,

¿cuántas veces ha estado en urgencias
hospitalarias?
4. En los pasados seis meses, ¿cuántas
veces ha tenido roces con la policía?
5. En los pasados seis meses, ¿cuántas
veces le han llevado en una ambulancia
al hospital?

6. En los pasados seis meses,

¿cuántas veces ha utilizado un servicio
de urgencias psiquiátricas?

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

7. En los pasados seis meses,

¿cuántas veces ha sido hospitalizado u
hospitalizada como paciente interno,
incluyendo las hospitalizaciones en un
hospital de salud mental?
Si contesta SÍ a las preguntas 8 ó 9,
entonces anote el 1.

SI

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

□

□

□

□

□

□

SI

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

8. ¿Cuántas veces ha sido atacado/a

o golpeado/a desde que comenzó a vivir
en las calles?
9. ¿Cuántas veces ha sido amenazado/a
o ha tratado de lastimarse usted
mismo/a o a alguien más?
Si contesta que SÍ a la pregunta 10,
entonces anote el 1.
10. ¿Se encuentra pasando por algo que
tiene que ver con la ley que pudiera
resultar que se le encarcele o que tenga
que pagar multas?

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

Si contesta que SÍ a las preguntas 11 ó
12; ó si la persona dice ALGO MÁS que
"Refugio" en la pregunta 13, entonces
anote el 1.
11. ¿Hay alguien que le fuerza o le
engaña para hacer cosas que no quiere
hacer?

□

□

□

SI

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

□
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12. Alguna vez hace cosas que pueden
considerarse peligrosas como el
intercambiar sexo por dinero, vender
drogas para alguien, el tener sexo sin
protección con alguien a quien
verdaderamente no conoce, compartir
una jeringa o algo así?

13. Voy a leer algunos lugares donde
la gente duerme. Por favor dígame
dónde duerme más frecuentemente
(Marque uno solo).

□

□

□

□ Albergue
□ La calle, banco o portal
o entrada casa
□ Coche, furgoneta
□ Cajero automático
□ Canalización de río,
jardines, parques,
huerta...
□ Edificios en
construcción o
abandonados
Otro (ESPECIFIQUE):

SUBTOTAL DE RIESGOS DE EVALUACIÓN PREVIA
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C. SOCIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DIARIAS
PREGUNTAS
Si contesta que SÍ a la pregunta 14 ó NO a
las preguntas 15 ó 16, anote el 1.

SI

NO SE NIEGA A
CONTESTAR

14. ¿Existe alguien que cree que usted le
debe dinero?

□

□

□

□

□

□

16. Tiene suficiente dinero para pagar sus
gastos mensuales?

□

□

□

Si dice NO a la pregunta 17, anote el 1.

SI

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

15. ¿Gana dinero o tiene ingresos que
le llegan regularmente, pensión,
prestaciones o subsidio de paro, RMI, o
por ejemplo trabajos donde le pagan por
debajo de la mesa o juntando botellas,
trabajo sexual, trabajos ocasionales,
jornalero, o algo parecido?
PREGUNTA LOCAL 15.1.
15.1. En caso que Ud esté trabajando, ¿a
qué se dedica?

17. ¿Tiene actividades planeadas todos
los días más que la
simple
supervivencia que le traen felicidad y
con las que se sienta satisfecho/a?

□

Si dice SÍ a la pregunta 18 ó 19, anote el 1.

SI

18. ¿Tiene amigos, familiares u otras
personas en su vida ya sea por necesidad o
conveniencia pero de los que a usted no le
gusta su compañía?

NO SE NIEGA A
CONTESTAR
□

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

□

NO SE NIEGA A
CONTESTAR

□

□

□

19. ¿Tiene amigos, familiares u otras personas
en su vida que alguna vez le quitan el dinero,
piden cigarros, consumen drogas, se toman su
alcohol o le hacen hacer cosas que realmente
usted no quiere hacer?

□

□

□

¡SÓLO OBSERVE. NO PREGUNTE! Si dicen
que SÍ, anote 1.

SI

NO

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

Puntuación
previa a la
evaluación

(0‐1)

20. Encuestador/a, ¿detecta señales de
poca higiene o cuidado de su vida diaria?

□

□

SUBTOTAL EVALUACIÓN PREVIA DE SOCIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES DIARIAS
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¿Tiene Ud. Familia o amigos/as a los que aprecia y con los que se ve regularmente?
Si □, no □

¿Hay algún profesional o voluntario/a con el que Ud se siente especialmente
vinculado? Si □, no □ ¿de qué servicio?
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D. BIENESTAR
PREGUNTAS
Si no busca atención médica, anote el 1.

21. ¿A dónde va regularmente para

recibir atención médica o cuando usted
no se siente bien?

RESPUESTA

□ Hospital
□ Clínica
□ CAP
□ Otro (especifique)

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

No obtiene o recibe
cuidado de salud

Por cada respuesta POSITIVA (SÍ) en las preguntas de la 22 a la 25 (Enfermedades),
anote el 1.
¿Tiene usted actualmente alguna de las
SÍ
NO
SE NIEGA A
Enfermedades
enfermedades siguientes, alguna vez la
CONTESTAR
o
ha tenido o alguna vez un médico le dijo
padecimientos
que usted ha tenido alguna de la
enfermedades siguientes:
(0‐1)
22. Enfermedad renal/Enfermedad
□
□
□
renal en terminal o diálisis.
(0‐1)
23. Historial de quemaduras por frío
□
□
□
(congelación), hipotermia o pie de
inmersión (espasmo carpopedal).
(0‐1)
24. Enfermedad hepática, cirrosis,
□
□
□
enfermedad hepática terminal.
(0‐1)
25. VIH positivo /SIDA
□
□
□
Si contesta que Sí a cualquiera de las
SÍ
NO
SE NIEGA A
Otras
enfermedades de las preguntas 26 a la
CONTESTAR enfermedades
34, anote el 1 en la columna Otros
o
Padecimientos.
padecimientos
(0‐1)
26. Historial de insolación/ hipertermia.
□
□
□
27. Enfermedad cardiaca, arritmia o
□
□
□
latido irregular del corazón.
28.Enfisema
□
□
□
29.Diabetes
□
□
□
30.Asma
□
□
□
31.Cáncer
□
□
□
32. Hepatitis C
□
□
□
33. Tuberculosis
□
□
□
SÓLO OBSERVE‐ NO PREGUNTE:
34. Encuestador /a, ¿observa usted
□
□
señales o síntomas de condiciones o
padecimientos serios de la salud?
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Si su respuesta es SÍ en las preguntas de
la 35 a la 41, anote 1 en la columna de
Consumo de Drogas.



35. ¿Ha tenido alguna vez un
consumo problemático de drogas o
alcohol, drogadicción o alcoholismo o se
le ha dicho lo anterior?
36. ¿Ha consumido alcohol y/o otras
drogas casi todos los días durante el
último mes?
37. ¿Se ha inyectado drogas durante los
últimos seis meses?
38. ¿Ha sido tratado/a por problemas
de drogas o alcohol y ha vuelto a tomar
y a consumir drogas de nuevo?
39. ¿Alguna vez ha tomado productos
con alcohol como jarabe para la tos,
enjuague bucal, alcohol etílico o
desinfectante, vino de cocina o cosas
como esas durante los últimos seis
meses?
40. ¿Se ha desmayado debido alcohol o
drogas durante el último mes?
SÓLO OBSERVE‐ NO PREGUNTE:
41. Encuestador /a, ¿ve señales o
síntomas de drogadicción o
alcoholismo?
Si la respuesta es SÍ en las preguntas de
la 42 a la 48, anote el 1 en la columna
de Salud Mental.

42. ¿Alguna vez se le han llevado a
un hospital en contra de su voluntad
por razones de salud mental?



43. ¿Alguna vez ha ido a urgencias
debido a que no se sentía 100 % bien
emocionalmente o debido a su estado
nervioso?

SÍ

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

SÍ

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

44. ¿Ha hablado con un psiquiatra,

psicólogo u otro profesional de la salud
mental durante los últimos seis meses
debido a su estado de salud mental ‐ ya
sea de manera voluntaria o porque
alguien insistió que lo hiciera?
45. ¿Ha tenido una lesión cerebral grave
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o un trauma cerebral?
46. ¿Alguna vez le han dicho que tiene
□
□
□
una discapacidad del aprendizaje o de
desarrolla?
47.¿Tiene problemas para concentrarse
□
□
□
y/o para recordar las cosas?
SÓLO OBSERVE‐ NO PREGUNTE:
48. Encuestador/a, ¿ve señales o
síntomas de enfermedades mentales
□
□
graves, persistentes o se ve
severamente afectado el
funcionamiento cognitivo?
Si la anotación en el Consumo de Drogas es 1 y la anotación en Salud
Mental es 1 y la anotación en la Enfermedad es por lo menos 1,
entonces la anotación es 1, un punto adicional por morbilidad triple.
Si contesta que SÍ a la pregunta 49,
anote el 1.

SÍ

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

Morbilidad
triple
(0‐1)

Puntuación
previa a la
evaluación
(0‐1)

49. ¿Ha vendido, robado, extraviado, o
que las prescripciones nunca se
adquirieron, cualquier medicamento
prescrito por un médico y que usted no
lo toma?
Si contestó que SÍ a la pregunta 50 anote
el 1.
50. ¿Ha experimentado abuso
emocional, físico, psicológico, sexual o
de otro tipo o trauma en su vida por el
cual no ha buscado ayuda y/o que ha
causado su estado de indigencia o
abandono?

□

□

□

SÍ

NO

SE NIEGA A
CONTESTAR

□

□

□

SUBTOTAL DE BIENESTAR EN EVALUACIÓN PREVIA

Puntuación
previa a la
evaluación

(0‐13)

Y para terminar, voy a hacerle unas preguntas sobre si Ud se siente feliz en su vida,
puntúe entre 1 y 7; 1 significa fuertemente en desacuerdo y 7 fuertemente de acuerdo:
1. En la mayoría de los aspectos, mi vida se acerca a mi ideal
1
Fuertemente en desacuerdo □

2

3

□ □

4

□

5

6

7

□

□

□ Fuertemente de acuerdo
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2. Las condiciones de mi vida son excelentes
1

2

Fuertemente en desacuerdo □

3

□ □

4

□

5

6

7

□

□

□ Fuertemente de acuerdo

3. Estoy completamente satisfecho con mi vida

Fuertemente en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

7

□

□ □

□

□

□

□ Fuertemente de acuerdo

4. ¿Cree que hasta ahora ha conseguido las cosas más importantes que quería en su vida?

Fuertemente en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

7

□

□ □

□

□

□

□ Fuertemente de acuerdo

5. Si pudiera vivir mi vida de nuevo, no cambiaría nada

Fuertemente en desacuerdo

1

2

3

4

5

6

7

□

□

□

□

□

□

□ Fuertemente de acuerdo

6. Dígame teniendo en cuenta el conjunto de su vida, podría decir que Ud es:

Extremadamente infeliz

0
No, de
ninguna
manera

1
No, casi
nada

2
No
mucho

1

2

□

□

3
Relativament no

3
□

4

5

6

7

8

□

□

□

□

□

4
Mas no
que si

5

6

A
Mas si
medias que no
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9

10

□

7
Relativament si

□ Extremadamente feliz

8
Si,
bastante

9
Si,
mucho

10
Si, del
todo

Les persones sense sostre a Lleida

RESUMEN DE ANOTACIONES
DOMINIO
SUBTOTAL
INFORMACIÓN GENERAL
A. HISTORIA DE VIVIENDA (SIN CASA)
B. RIESGOS
C. SOCIALIZACIÓN Y ACTIVIDADES
D. BIENESTAR

Si el Total de la Evaluación Previa es igual o
mayor de 10, se recomienda a la persona
obtener Vivienda Permanente y de Apoyo
/Evaluación Primaria de Vivienda.
Si el Total de Evaluación Previa es de 5, 6, 7,
8 ó 9, se recomienda a la persona una
Evaluación Rápida de Vivienda.
Si el Total de la Evaluación Previa es 0, 1, 2, 3
ó 4, se recomienda a la persona, por lo
pronto, una Evaluación de Apoyo y Vivienda.

TOTAL EN EVALUACIÓN PREVIA
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LES P
PERSON
NES SE
ENSE S
SOSTRE
A LLE
EIDA
L’Ajuntam
ment de Lle
eida va org
ganitzar el 1
19 d’abril de
d
2016 el ssegon recom
mpte de Persones Sensse Sostre de
d
la ciutat de Lleida, amb la co
ol∙laboració de la xarx
xa
d’entitatss socials d’a
atenció a les necessittats bàsique
es
de Lleidaa, la Funda
ació Arrels Barcelona i la Càtedra
d’Innovacció Social de
d la Univerrsitat de Lleeida i més de
d
200 perso
ones volunttàries i profe
essionals.
El recom
mpte 2016
6 de Lleiida, formaa part d’u
un
projecte europeu amb
a
altres ciutats euuropees com
pública Txeeca), Londre
es,
Barcelonaa, València,, Brno (Rep
Lyon i Co
openhaguen
n, (#Homele
essMeetUpV
VLC) i form
ma
part dell movimen
nt paneuro
opeu de ciutats Th
he
European
n End Stree
et Homelesssness camp
paign, que vol
v
acabar am
mb el senselllarisme al carrer al 202
20.
obre la situ
uació de lles persone
es
Aquest iinforme so
sense so stre a la ciutat
c
de Lleida pretéén oferir un
na
plia dels ressultats de l’’anàlisi de lles dades del
d
visió àmp
recomptee i de l’enquesta.

0

