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Aquest estudi el dediquem a la memòria del Toni, una persona sense llar de Lleida que 
va morir pocs mesos després d’atendre les nostres preguntes i orientar-nos en el tre-
ball. Va morir sol, com acostumen a morir una gran part de persones sense llar, i al seu 
funeral no hi havia més de quatre persones. Dins seu hi havia una gran humanitat i no-
saltres, tots els altres, ens hem deixat perdre la possibilitat de conèixer-la. Encara ens 
falta comprendre que els qui considerem menys afortunats també són persones i que 
mereixen el mateix respecte, més atenció i, sobretot, més comprensió i solidaritat. 
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Agraïments 

A part dels membres de l’equip que el firma, en la realització de l’estudi hi ha 
participat, directament o indirectament, tot un conjunt de persones i institucions a 
qui cal agrair una col·laboració sense la qual aquest treball no hauria estat possi-
ble. 

Cal donar les gràcies a les persones sense llar (PSL) de Lleida per la gentilesa, 
l’amabilitat i les ganes de col·laborar que han mostrat, ja que han facilitat un apro-
pament i un coneixement de la seva situació que sense ells no hauria tingut el 
mateix valor humà. De manera especial cal citar el Popi, que va facilitar molt les 
coses a l’hora de plantejar i realitzar les entrevistes a persones sense llar. No és 
fàcil per a una persona que viu en processos d’exclusió parlar de la seva situació i 
reconèixer les mancances que té en relació a la resta de la societat. El fet 
d’agrupar-los sota un nom genèric, col·lectiu de PSL, no ha de permetre oblidar 
que tots són éssers humans que tenen les mateixes necessitats, sentiments, espe-
rances i desigs que qualsevol altre que no viu en processos d’exclusió. Tan de bo 
l’estudi no s’hagués pogut fer per falta de persones en aquesta situació d’exclusió. 
A tots ells, gràcies. 

Cal agrair, també, al Centre de Cooperació Internacional de la Universitat de 
Lleida per la iniciativa d’estudiar el Quart Món a la ciutat de Lleida amb la convo-
cació d’una beca que ha permès finançar aquest estudi. La relació que ha de man-
tenir la Universitat amb la societat on s’ubica passa per camins com aquest, que 
anima diferents grups a constituir-se i treballar per presentar a la societat aspectes 
que de vegades són poc analitzats i, per tant, desconeguts pel conjunt de la ciuta-
dania. 

Entre les persones i institucions que han aportat el seu coneixement de la situ-
ació de les PSL, i de Lleida en general, cal agrair a la Fundació Social Sant Ignasi 
de Loiola, que engloba dins d’aquest nom un conjunt de persones que han 
col·laborat de diverses maneres en l’estudi. De la mateixa manera, cal agrair la 
disposició que des de l’alberg municipal, el Centre d’Acollida Municipal la Panera, i 
especialment del seu director, Jaume Mor, s’ha trobat per part dels membres de 
l’equip. En la mateixa línia, cal agrair la disposició del cap de la Guàrdia Urbana de 
Lleida, Sr. Agapito Astudillo; la de l’inspector Sr. Xavier Castellarnau, cap de l’ABP 
Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell del cos dels Mossos d’Esquadra de la ciutat de Llei-
da; la de la Sra. Pilar Polo, assistent social del CASS; les senyores Rosa Mª Pérez 
i Lourdes Ordóñez, assistents socials de l’Hospital Arnau de Vilanova; la de la 
regidora d’Afers Personals de l’Ajuntament de Lleida, Sra. Pilar Nadal; i la Sra. 
Carme Tobella i Joan Carles Carranza, educador social del Centre Penitenciari de 
Ponent. Cal donar les gràcies, també, a l’antropòloga Núria Espinal per la 
col·laboració rebuda referent a la metodologia emprada. 

De la mateixa manera, cal donar les gràcies a Glòria Noé, en aquell moment 
educadora social de Creu Roja, que va permetre l’accés al Centre Maranyosa per 
realitzar enquestes entre els seus usuaris, i a Mohamed Hareche, mediador inter-
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cultural que va fer de traductor en les enquestes realitzades a persones nord-
africanes que acabaven d’arribar a la ciutat. També cal agrair la col·laboració de 
Rafael Folch, que va col·laborar al principi de tot el procés. Cal afegir a aquesta 
llista Eva Maria Benito, Àngels Martínez, Rut Aranda i Montse Gil, que des de les 
seves possibilitats han ajudat a fer més senzilla la feina dels membres de l’equip 
de treball. També a Montse Guerrero, que ens va assessorar en la cartografia. A 
totes elles, gràcies per ser on havien de ser quan van ser necessàries. 

Igualment, agrair l’atenció i amabilitat de la professora Anna Soldevila, del De-
partament de Pedagogia i Psicologia de la UdL, per orientar i revisar la proposta 
d’intervenció socioeducativa. També s’ha d’agrair la disposició dels alumnes de 
segon i tercer curs de la diplomatura d’educació social de la Facultat de Ciències 
de l’Educació de la UdL. A partir de la realització d’una sessió pràctica a classe 
van participar voluntàriament i de manera activa en la realització de l’enquesta a 
les persones amb llar de la ciutat de Lleida. Pel mateix motiu, cal agrair a les per-
sones que van respondre l’enquesta sobre la percepció de les PSL a Lleida. No 
sempre és fàcil ni va bé parar cinc minuts al carrer per respondre les preguntes 
que et fa una persona desconeguda. 

Cal agrair, també, l’interès que la realització d’aquest treball ha despertat en un 
gran grup de persones, fet que impossibilita de citar-les aquí, properes als mem-
bres de l’equip que l’ha realitzat. Aquest interès, a més de donar ànims, ha generat 
un conjunt de converses sobre el tema. A partir de les converses informals han 
aparegut un conjunt d’idees i de punts de vista que han enriquit molt considera-
blement els membres del grup i el treball en general. En aquest sentit, cal destacar 
les orientacions que el Dr. Joan Vilagrasa va fer sobre el treball. Els seus comenta-
ris han ajudat que tingui aquesta forma definitiva que, malauradament, ell ja no 
podrà veure. 

Les aportacions de les persones que s’ha citat i de moltes de les que no apa-
reixen mencionades en aquestes pàgines han estat molt interessants. A tots ells, 
gràcies, no només per la seva col·laboració, sinó per l’interès i la sensibilitat que 
han demostrat sobre el tema. 
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Introducció 

El desenvolupament social i econòmic ha anat acompanyat de l’increment de 
les desigualtats entre les societats a escala mundial i entre els diferents grups i/o 
classes socials en una escala local1. Aquestes desigualtats han estat presents al 
llarg de la història i l’actual model neoliberal les ha mantingut i les ha incrementat 
fent-les encara més notables. De fet, la consolidació i l’increment de la pobresa ha 
esdevingut una de les assignatures pendents més significatives de les que té la 
humanitat. El fracàs, o la indiferència, dels diversos règims polítics i dels diversos 
organismes internacionals per resoldre aquesta qüestió és una evidència que s’ha 
anat repetint al llarg de la història. En l’actualitat, l’augment de la intensitat en el 
procés de globalització2 provoca un aprofundiment en la grandària de la rasa que 
separa els països pobres dels rics. Els informes anuals del Programa de les Naci-
ons Unides pel Desenvolupament (PNUD)3 mostren aquesta realitat amb prou 
contundència. 

La gran paradoxa del desenvolupament econòmic, social i tecnològic, però, és 
que mentre els països rics augmenten el seu nivell intern de riquesa i de benestar, 
generalment a costa dels països més pobres, consoliden bosses de pobresa que 
afecten part de la seva població. Si aquestes bosses han estat una realitat perma-
nent al llarg de la història, tant a escala global com local, avui, potser pel seu volum i 
pel seu increment o potser pel mateix contrast que provoca la seva existència, s’han 
fet més visibles i generen situacions de malestar social i un conjunt de sentiments 
contradictoris en la part afortunada de la societat. Aquests sentiments van des del 
desdeny i el rebuig fins a la indiferència, la compassió, la caritat i la vergonya. 
L’increment i la visibilitat de la pobresa en les societats opulentes ha generat que en 
els darrers anys hagin augmentat els estudis de les causes que la generen i de les 

                                                      

1 MORELL, A. (2002). La legitimación social de la pobreza: Al pròleg, de Carlota Solé, comença expo-
sant: “La pobreza como fenómeno social parece perpetuarse en el tiempo y en el espacio.” 
2 BUSTELO, P. (2001:33) defineix la globalització econòmica com la creixent interdependència dels 
països a escala mundial a causa de l’increment del volum i de la varietat de les transaccions interna-
cionals de béns i serveis i a la difusió cada vegada més ràpida i àmplia dels coneixements tècnics. 
Aquesta és una de les moltes definicions de la globalització que s’han assajat en els darrers anys i 
mostra, en el fons, que la globalització econòmica és un procés. Avui, a la globalització econòmica cal 
afegir-hi la globalització de la cultura i dels patrons de comportament social. El mateix autor assenyala 
que la globalització ha estat asimètrica, ja que ha beneficiat en major mesura els països rics i els sec-
tors socials més privilegiats (p. 38). 
3 En aquest sentit, és especialment interessant l’informe de l’any 1997, en què es presenta per primera 
vegada l’Índex de Pobresa Humana. També es poden consultar l’informe de l’OCDE (2001) i l’informe 
del Banc Mundial (2000). 
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conseqüències que té sobre les persones que la pateixen. Des de diferents discipli-
nes científiques s’ha aportat un ric conjunt de visions d’una mateixa realitat4. 

Els objectius 

L’estudi que teniu a les mans vol aportar el coneixement d’una part d’aquesta 
realitat a la ciutat de Lleida. La seva finalitat principal és conèixer l’ús de l’espai de 
la ciutat per part de les persones sense llar, el procés de construcció simbòlica de 
l’espai i la relació que s’hi estableix amb la resta de la població. Per assolir aquest 
objectiu, és necessari conèixer algunes de les característiques de les persones 
que composen el col·lectiu de les persones sense llar, especialment les que poden 
aportar més informació sobre la dimensió espacial del seu quefer quotidià. A partir 
d’aquestes característiques es poden constatar les necessitats que experimenten 
els membres del col·lectiu a escala de grup o individual i la seva situació, sempre 
en relació a l’espai urbà. En la mateixa línia es interessant de conèixer les relaci-
ons que s’estableixen entre el col·lectiu de les PSL i la resta de la població que viu 
o usa l’espai urbà de la ciutat de Lleida. Aquesta relació és un dels elements que 
ajuden en la creació simbòlica de l’espai, tant per part de les persones socialment 
excloses com de les integrades, que influeixen en els usos que la societat en ge-
neral fa dels diferents espais urbans, tenint en compte el cicle diari d’activitat. Per 
aquesta raó, també es fa necessari analitzar alguns dels elements que conformen 
el marc urbà de la ciutat de Lleida, especialment els que poden estar més relacio-
nats amb la pobresa i la seva localització en l’entramat urbà. 

L’assoliment d’aquests objectius ha de permetre la realització d’una proposta 
d’actuació social que ajudi a millorar la seva situació col·lectiva i personal. Al ma-
teix temps, l’assoliment dels objectius permet una doble reflexió. D’una banda, es 
fa necessària una reflexió sobre la pobresa en general per ubicar el problema de 
l’exclusió social i dels sense llar en particular. D’altra banda, el coneixement de la 
problemàtica social de l’exclusió extrema ha de permetre reflexionar sobre l’espai 
urbà com a marc de relacions personals, econòmiques, culturals i socials. En con-
junt, els objectius principals i complementaris de l’estudi s’estructuren a partir d’un 
fil conductor comú: l’espai urbà, que fa de nexe entre les persones i les seves acti-
vitats, les seves relacions i el simbolisme que crea un imaginari que actua en el 
desenvolupament de l’ús de l’espai. 

Els continguts 

Els resultats de l’estudi s’estructuren en cinc capítols diferents. El primer capítol 
presenta una necessàriament una breu evolució del tractament del fenomen de la 
                                                      

4 D’entre els nombrosos estudis existents, generalment dedicats a anàlisis d’àmbit local o estatal, es 
poden citar els exemples de MARTIN (1985), RODRIGUEZ (1986), CABRERA (1998, 2000), ROMERO 
et al. (1992), FÉLIX (1999), AV (1999), LLEVOT (2001), MORELL (2002), PUJADAS i MENDIZABAL 
(2002) o GARRETA (2003). 
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pobresa des de l’època medieval fins a l’actualitat i acaba exposant els trets identi-
ficadors de les persones sense llar com a col·lectiu, que és el màxim exponent de 
les persones que viuen en exclusió social. La història de la pobresa permet obser-
var com han anat convivint i alternant-se el càstig del pobre amb la caritat. Aquesta 
alternança amaga un sentiment de protecció dels grups socials amb més riquesa i 
ataca aquella pobresa que, essent fruit d’una estructura econòmica general, es 
considera indigna. D’altra banda, aquesta alternança és la responsable d’un model 
cultural que genera una bona part dels sentiments, sovint contradictoris, que pro-
voca la visió del pobre en l’actualitat. Així doncs, el primer capítol ofereix un marc 
general que, en definitiva, permet observar que si la pobresa és una història que 
ve de lluny, els sentiments i les reaccions socials que provoca es mantenen en 
certa manera a través dels canvis de situació i dels noms amb què s’etiqueten les 
persones en exclusió. 

El segon capítol exposa el marc geogràfic on es desenvolupen les situacions 
d’exclusió que constitueixen l’objecte d’estudi. Es tracta de presentar algunes de 
les característiques de Lleida en relació a la pobresa i l’exclusió, l’exposició dels 
recursos existents, les realitats socials i de l’entorn urbà que han de permetre situ-
ar amb major facilitat l’explicació posterior de l’ús de l’espai per part de les PSL 
que hi ha a la ciutat. 

El tercer capítol analitza el col·lectiu de les persones sense llar de la ciutat. El 
coneixement de la seva tipologia, de la seva relació amb la ciutat i amb els recur-
sos de què disposa, l’origen geogràfic i el temps que fa que resideixen a Lleida són 
els principals paràmetres que s’han tractat. Cal advertir que en la seva confecció, 
així com en la del conjunt de l’estudi, s’ha buscat sempre el manteniment de 
l’anonimat més absolut per protegir les persones sense llar com a informadors de 
la seva situació. És per això que algunes de les informacions recollides en el tre-
ball de camp, com per exemple algunes situacions personals o els llocs que de 
vegades troben per dormir, no s’exposen amb la claredat que seria desitjable per a 
l’acompliment dels objectius de l’estudi. 

Al quart capítol es presenten dos aspectes diferents, però complementaris. 
D’una banda, s’analitza l’ús de l’espai per part de les persones sense llar i, de 
l’altra, es tracta la percepció que la població lleidatana, i de la que fa ús de la ciutat 
sense residir-hi, té de les persones sense llar i dels espais on les ubiquen. Així 
doncs, en les seves pàgines s’analitza la relació que s’estableix en un espai urbà i 
la creació de la construcció simbòlica dels diferents espais que conformen la ciutat. 

De fet, aquest capítol recull el que va ser la primera intenció en la realització de 
l’estudi de les persones sense llar de Lleida. Si les PSL han estat estudiades en 
nombrosos treballs específics o generals, generalment s’ha fet des d’òptiques 
relatives a la seva situació, les causes que la generen, les conseqüències que se’n 
desprèn, però rara vegada s’ha tingut en compte el seu espai d’ús i la relació es-
pacial que mantenen amb la resta de la població d’una mateixa localitat per on es 
mouen. L’anàlisi de l’espai d’ús de les PSL permet una aproximació a “aquella 
ciutat” que la resta de la població no usa, margina o, senzillament, no vol conèixer. 
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El coneixement de l’espai on es mouen les PSL permet, també, el plantejament 
d’intervencions que vagin encaminades a intentar millorar la situació del col·lectiu. 
L’anàlisi de l’espai d’ús d’aquest col·lectiu ha portat, també, a realitzar un conjunt 
de reflexions sobre la societat i l’espai que van més enllà del que pot ser el marc 
urbà de Lleida i es pot situar en una reflexió parcial sobre la ciutat en general. 
D’aquesta manera, l’apartat es converteix en una primera introducció a les conclu-
sions que formen el cinquè capítol de l’estudi. 

El cinquè i darrer capítol de l’estudi presenta les conclusions del treball i realitza 
una proposta d’intervenció socioeducativa que va adreçada a millorar les condici-
ons de vida dels membres d’aquest col·lectiu. La proposta és fruit del treball realit-
zat i forma part de les seves conclusions, sorgeix de la observació de l’entorn urbà, 
del seu ús i de les mancances que s’hi ha observat. La proposta vol ser una apor-
tació que, tot i ser coherent i practicable, suposés l’aplicació dels estudis realitzats 
a la societat analitzada. De tota manera, no pretén ser una solució absoluta, un 
remei miraculós a la situació d’exclusió de les PSL. Una pretensió així seria total-
ment inadequada. Per aquesta raó, s’ha entès com un primer pas i es complemen-
ta amb altres idees d’intervenció que haurien d’anar encaminades a millorar la 
situació del col·lectiu i a buscar sortides que anessin més enllà del manteniment 
d’una situació més o menys estable i tolerable. 

La metodologia 

Per assolir els objectius proposats, s’ha optat per combinar dades quantitatives, 
susceptibles de ser sotmeses a anàlisis estadístiques, amb dades qualitatives que 
són fruit del contacte directe amb la realitat que s’hi estudia (ARNAL, et al. 1995; 
DELGADO i GUTIÉRREZ, 1994). La combinació de les estratègies de l’obtenció 
de dades de l’estudi ha de permetre creuar les diferents tradicions de les discipli-
nes que participen en l’anàlisi a Lleida d’una part del que s’ha anomenat “Quart 
Món”5. La dimensió espacial de l’objecte d’estudi, les estructures socials que pre-
senten els seus components i les activitats que es realitzen des de la intervenció 
educativa s’entrecreuen per obtenir una imatge, al més nítida possible, de l’entorn 
social i territorial on s’ha d’emmarcar la proposta final d’actuació6. 

                                                      

5 Cal tenir en compte que sota el nom de “Quart Món” s’hi apleguen totes les formes de pobresa i 
d’exclusió. En aquestes pàgines es tractarà, però només d’una de les situacions que s’hi poden trobar: 
la de les persones sense llar, que formen el col·lectiu en situació d’exclusió més extrema. Sobre el 
terme i el seu ús es pot consultar MASLLORENS (1991). CASTEL (1995:371) parla del “Quart Món” 
com d’aquelles “situations périphériques de celles populations qui ne sont jamais entrées dans la dy-
namique de la société industrielle” i afegeix que és una expressió “á l’exotisme un peu suspect, comme 
s’il subsistait dans les sociétés développées des îlots archaïques de tous ceux qui n’ont pas pu ou pas 
voulu payer les prix de l’intégration sociale et son restés hors du travail régulier, de logement décent, 
des unions familiales consacrées et de la fréquentation des institutions de socialisation reconnues”  
6 Les referències metodològiques que s’han utilitzat sobre la dimensió espacial de l’estudi, encara que 
no sempre analitzen temes relacionats amb la pobresa, es poden trobar, entre altres, en les obres de 
GARCÍA BALLESTEROS i BOSQUE SENDRA (1989); GARCÍA BALLESTEROS (1998); BOSQUE 
SENDRA et al. (1991); CASTRO (1997) i FEIXA i PUERTAS (1993). 
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Per a la realització de l’estudi es va fer un procés de recompte de les persones 
sense llar que hi ha a la ciutat a partir de creuar les dades internes de dos centres 
que treballen amb PSL: el Centre Municipal d’Acollida la Panera, de titularitat pú-
blica, i el Programa Arrels del Centre Obert de la Fundació Social Sant Ignasi de 
Loiola, de titularitat privada. Aquest recompte, realitzat per dues persones que 
treballen directament amb el col·lectiu, va permetre situar en 173 el nombre de 
PSL que hi havia en aquell moment a Lleida. La xifra és orientativa, ja que un cens 
real és molt difícil de realitzar: el nombre de persones integrades en el col·lectiu 
varia al llarg de l’any. 

A partir del recompte es va dissenyar una enquesta per a les persones sense 
llar. L’enquesta havia de ser adaptada a les necessitats de l’estudi i a les caracte-
rístiques d’una població que, en principi, no està acostumada a ser preguntada 
sobre la seva situació. L’existència d’altres enquestes realitzades al col·lectiu, en-
tre les quals cal destacar la de CABRERA (1998) i la de MOLINA (2001), va supo-
sar un referent en la confecció de la que es volia fer. També hi va ajudar el 
coneixement d’altres enquestes de percepció de l’espai, o de components que hi 
incideixen, realitzades des de la geografia humana (GEU, 1982; ESCOBAR, 
1991), des de la sociologia (ALABART et al. 1994; SABATÉ et al. 1996) i des de 
l’antropologia social (ESPINAL i DOMINGO, 1994; DOMINGO, SÁNCHEZ, 
QUESADA i ROMERO,1998). 

L’enquesta es va preveure com una entrevista estructurada, ja que permet una 
interacció verbal, immediata i personal entre l’entrevistador i la persona entrevista-
da. El qüestionari constava de 36 preguntes, 13 d’obertes i 23 de tancades, que 
eren breus en la seva formulació i de resposta senzilla per evitar que fossin exces-
sivament llargues i hi hagués problemes d’acceptació. La durada aproximada de 
cada enquesta va ser d’uns vint minuts i es va realitzar entre els mesos de juny i 
setembre de l’any 2001. En total, hi havia 28 preguntes que es destinaven a conèi-
xer aspectes de la seva situació, mentre que la resta es dedicaven a conèixer els 
usos de l’espai-temps. Les preguntes es referien a les característiques socials de 
la persona (sexe, edat, estat civil, nombre de fills), l’origen geogràfic, el temps 
d’estada a Lleida, el lloc on dorm i les característiques d’aquest lloc (aigua, llum, 
gas, etc.), els estudis realitzats i la feina (si en té), les seves relacions familiars i 
socials, l’ús dels centres d’assistència i les parts de la ciutat per on es mou més 
sovint i les parts de la ciutat on no va mai. En conjunt, les preguntes de l’enquesta 
informen de la situació de les PSL i poden ajudar, de manera indirecta, a conèixer 
alguns dels motius de l’ús de l’espai per satisfer les seves necessitats. Altres pre-
guntes ajuden a conèixer quins elements es poden utilitzar, en un moment concret, 
per treballar en una possible sortida de la situació d’exclusió i per conèixer quins 
elements poden demanar per intentar alleugerir la seva situació d’exclusió. 

Cal tenir present que les característiques personals de les PSL poden dificultar 
l’apropament de l’enquestador i aquest fet s’ha deixat sentir en algunes de les 
enquestes què no han estat contestades: hi ha hagut PSL que no reconeixien la 
seva situació. Es va obtenir un total de 131 enquestes al carrer que representen un 
76% aproximat del conjunt del col·lectiu segons les dades del recompte efectuat 
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prèviament. A aquestes cal sumar-hi un total de 37 persones que no van voler 
respondre a l’enquesta. Cal especificar que de les 131 enquestes obtingudes, 17 
es van realitzar a persones que no es poden considerar PSL en el sentit més es-
tricte del qualificatiu. Aquestes persones havien arribat a Lleida per la campanya 
de la fruita i formen part d’un col·lectiu que es pot considerar d’alt risc per caure en 
un procés d’exclusió: els immigrants sense papers legals de residència. La seva 
inclusió en el tractament de les dades, amb risc d’alterar mínimament els resultats 
obtinguts, ha servit per contrastar alguns dels aspectes que interessava conèixer, 
precisament per portar poc temps d’estada a la ciutat. Els usos dels espais assis-
tencials, la informació que rebien i d’on provenia són aspectes que serveixen per 
conèixer quina imatge s’ofereix de Lleida des dels col·lectius d’exclusió. També 
servia per conèixer alguns aspectes de la seva situació específica, com el mante-
niment de contactes amb altres persones en procés d’exclusió o el manteniment 
de contactes amb la família. El coneixement de la intenció de quedar-se a Lleida 
també era un dels interessos que els feia incloure en la mostra de l’enquesta, ja 
que, com es veurà posteriorment, un nombre indeterminat de les persones que 
arriben per la campanya de la fruita es queden a la ciutat. 

La dificultat d’accés que presenta el col·lectiu de les PSL va fer aconsellable el 
seguiment d’un conjunt d’estratègies encaminades a facilitar el contacte. Es va 
localitzar els informadors clau i es van efectuar les primeres enquestes. Aquest fet 
va facilitar que els enquestadors, tots membres de l’equip que signa aquest treball, 
fossin coneguts pels ambients on s’acostumen a moure un gran nombre de PSL. 
També va permetre seguir un mostreig en cadena, en què es demanava a 
l’enquestat si coneixia algú més a qui es pogués fer. L’enquesta es va fer al carrer, 
anant a buscar les persones del col·lectiu, sense cita prèvia i sense cap tipus de 
retribució econòmica. Només es va utilitzar com a reforç la distribució d’una o dues 
cigarretes per ajudar a contestar de manera més fluïda i per agrair la col·laboració. 
La realització de les enquestes va permetre que els enquestadors establissin un 
diàleg amb les PSL i al cap d’uns dies ja eren elles mateixes les que preguntaven 
com anava, si li havies fet a aquell o a aquella, etc. Només al final del procés es va 
demanar permís al Centre d’Acollida Municipal la Panera i al Centre Maranyosa 
per accedir al seu interior i intentar realitzar alguna enquesta a persones que no 
s’havien pogut trobar al carrer. 

Amb posterioritat, es va dissenyar una segona enquesta, efectuada pel mateix 
sistema d’entrevista estructurada, dirigida a les persones amb llar que o bé viuen a 
la ciutat o bé la visiten amb una freqüència variable. En el disseny de l’enquesta es 
va tenir la intenció de fer-la curta, d’una durada de 3 o 4 minuts, concreta, però 
amb algunes respostes obertes, per intentar obtenir una resposta ràpida i que 
reflectís la percepció de la persona enquestada a partir de la primera impressió o 
resposta automàtica a la pregunta. L’enquesta es va realitzar en un mateix dia a 
dues hores diferents, entre les 12.00 i les 13.30 del migdia i entre les 18.30 i les 
20.00 del vespre. Per a la seva realització, es van situar equips d’enquestadors 7 
                                                      

7 Els equips d’enquestadors estaven formats per estudiants de segon i tercer curs de la diplomatura 
d’Educació Social de la UdL, matriculats en les assignatures de Geografia Humana i de Geografia de la 
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en diferents punts fixos de la ciutat que es van decidir a partir de les respostes 
obtingudes en l’enquesta a les PSL i d’un seguit de converses amb persones im-
plicades en l’atenció a les PSL. El resultat va ser l’obtenció de 715 enquestes. 

Amb anterioritat a la segona enquesta, i durant l’anàlisi de les dades aconse-
guides en la primera, es van realitzar dos conjunts d’entrevistes en profunditat. 
D’una banda, es va fer una quinzena d’entrevistes a PSL, amb una durada apro-
ximada d’una hora i mitja cadascuna, que han aportat un conjunt d’informació força 
important per comprendre la realitat del col·lectiu. Les entrevistes es van fer amb 
cita prèvia i sense remuneració econòmica, mentre se’ls invitava a dinar. Les per-
sones entrevistades es van escollir com a representatives de les PSL de Lleida a 
partir de les seves característiques personals i a partir de l’accessibilitat que van 
mostrar en la realització de l’enquesta. S’ha de tenir en compte que alguns dels 
membres d’aquest col·lectiu presenten unes característiques que, de vegades, 
poden dificultar el manteniment d’una conversa coherent durant una llarga estona 
a causa dels trastorns que pateixen com a conseqüència de la seva situació per-
sonal. La obtenció de les dades ha estat una feina dura, però, com comentaven els 
membres de l’equip d’entrevistadors, satisfactòria per la càrrega d’humanitat que 
es desprenia de la relació que s’establia entre la persona entrevistada i 
l’entrevistadora. 

Un segon bloc d’entrevistes s’ha realitzat a persones que tenen alguna relació 
directa o indirecta amb PSL. Diverses persones d’institucions diferents8 han apor-
tat un conjunt de informacions que permeten acabar de confegir un recull de dades 
interessant i necessari per conèixer la realitat del col·lectiu de PSL de Lleida. 

En conjunt, l’estructura del treball i el procés de recollida de la informació s’han 
encaminat a respondre les qüestions que havien portat a realitzar-lo. L’existència 
de bosses de pobresa a la ciutat ha generat que determinats espais de la ciutat 
siguin identificats amb processos de marginació. Aquests espais han experimentat 
un procés d’empobriment funcional, d’envelliment i d’acollida d’immigrants i de 
persones amb pocs recursos econòmics. En el cas de Lleida, aquests espais han 
estat el centre d’acollida d’una gran part de la població de persones sense llar i 
han permès la satisfacció d’unes necessitats d’espai, la qual cosa ha provocat que 
en certa manera es pugui parlar d’una “ciutat oculta”. En aquesta “ciutat oculta” 
s’apleguen, a més de les PSL, diferents col·lectius que es troben en diferents 
graus de marginalitat i d’exclusió que conviuen ens espais que la resta de la ciuta-
dania no utilitza sovint. L’estudi de l’espai de les persones sense llar a la ciutat de 
Lleida ha volgut posar en evidència l’existència d’aquesta “ciutat oculta”, d’aquest 
espai que tot i ser de convivència també és de marginació. L’anàlisi de les caracte-
rístiques espacials de les PSL de Lleida vol proposar dos punts de reflexió. D’una 

                                                                                                                                       

Marginació Social. Amb anterioritat a la realització de l’enquesta es va treballar el tema a classe, es va 
demanar als estudiants que realitzessin un disseny d’enquesta en grups petits i es va preparar, a partir 
del disseny definitiu realitzat pels membres de l’equip, la realització de l’enquesta al carrer. La seva 
participació va ser voluntària. 
8 Una llista completa de les persones entrevistades en aquest segon bloc es pot trobar a l’annex final. 
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banda, la sensibilització sobre la situació d’un grup de persones que viuen en pro-
cessos d’exclusió social i per als quals no resulta fàcil un procés de reinserció en 
el conjunt d’una societat que també els margina. De l’altra, una reflexió sobre 
l’espai urbà, sobre la manera de dotar de continguts aquest espai construït que 
representa l’escenari de l’actuació social quotidiana. 
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1. Entre la caritat i el càstig:  
una història que ve de lluny 

Una breu i ràpida ullada a la història de la pobresa ha de permetre situar el con-
junt de les situacions d’exclusió en un marc social actual, on les persones sense 
llar (PSL) es converteixen en l’expressió més crua de les desigualtats entre les 
persones d’una mateixa societat. Amb l’observació del tracte que la societat ha 
dispensat a aquelles persones menys afavorides, es vol cridar l’atenció sobre un 
col·lectiu que ha tingut la marginació com una constant que s’ha reproduït al llarg 
de la història. La definició del concepte “persones sense llar”, exposant les catego-
ries que avui qualifiquen aquest col·lectiu, ha de servir per observar les caracterís-
tiques actuals d’un subgrup social que, d’una manera o altra, ha acompanyat el 
tren de la societat en la seva evolució, encara que sigui des del vagó de cua. 
Aquestes característiques serveixen també per comparar els trets essencials que 
es poden trobar en la petita part d’aquest conjunt de persones que viu a Lleida. 

Existeixen nombrosos estudis sobre els pobres i els vagabunds que mostren 
com han viscut la pobresa i com han sobreviscut a través dels temps, incidint en la 
manera en què la societat ha vist aquest problema i com l’ha tractat. Per 
CARBONELL (1997), la pobresa té una doble perspectiva: d’una banda, la que 
està basada en la desigualtat econòmica dins de la societat, amb un clar contingut 
econòmic i social. I de l’altra, la pobresa com una percepció social de les represen-
tacions i del valor social que se li atribueix a aquest fenomen en una societat de-
terminada. Aquesta és una definició cultural segons la qual serien pobres els que 
es veuen a ells mateixos com a pobres o ho són vistos pels altres. Aplicat en 
aquest sentit, el terme pobresa té un caràcter relatiu. Cal entendre, però, que en 
cada moment històric les diferents estructures econòmiques i socials han plantejat 
interrogants morals i diferents escales de valors que determinaven els programes 
socials i una manera diferent de veure la pobresa. La utilització dels conceptes i 
els valors sobre la pobresa, aplicables des de la Bíblia i els textos sagrats, han 
acompanyat l’acció sobre la pobresa al llarg del temps. Però a causa del seu llen-
guatge metafòric, han pogut ser adaptades a cada situació segons la conveniència 
social. 

1.1. Del sentiment religiós de l’època medieval al procés laic de l’edat 
moderna 

La societat medieval europea s’assentava, entre altres principis, en el cristia-
nisme i en la immobilitat social. El cristianisme es fonamentava en el missatge 
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evangèlic d’amor al proïsme i als més humils. Jesús de Natzaret havia nascut i 
viscut pobre, i entre els pobres havien sorgit els seus deixebles i els primers cris-
tians. L’amor i l’ajuda als necessitats era un principi bàsic, com en totes les altres 
grans religions monoteistes, i era un dels seus principals preceptes9. En aquest 
context, fer-se pobre era un ideal de perfecció i una ètica assumida per aconseguir 
la perfecció a través de la humilitat i la vida ascètica, i aquells que abandonaven 
voluntàriament la riquesa tenien, a més del reconeixement de santedat de la gent, 
la promesa d’un paradís diví. No és d’estranyar que es produís una autèntica exal-
tació de la pobresa. 

D’altra banda, en aquesta societat medieval a cada individu se li assignava un 
lloc preestablert des del seu naixement. El pobre equilibrava la societat i formava 
part de l’ordre establert per Déu, que repartia la riquesa i la pobresa segons la 
seva voluntat. L’home havia d’acceptar humilment la seva condició assignada. El 
pobre ho era per voluntat divina: “Déu hauria d’haver donat la riquesa a tots els 
homes, però ha volgut que hi hagi pobres perquè els rics tinguessin ocasió de 
redimir els seu pecats10.” Per tant, hi havia dos tipus de pobres, els que ho eren 
per voluntat divina, per la condició del seu naixement, i els que es convertien en 
pobres a causa d’un procés personal en què hi intervenia el misticisme. 

Ambdós tipus s’alimentaven de la caritat, precepte que incloïa diversos objec-
tius bàsics. D’una banda, s’ajudava el pobre amb almoina, i aquesta acomplia una 
doble finalitat per a qui la donava: d’una banda, servia per redimir els seus pecats i 
possibilitar la salvació de l’ànima, mentre que, de l’altra, permetia presumir públi-
cament de conducta pia i de riquesa. El pobre, a canvi de les monedes que rebia, 
tenia l’obligació de resar per la salvació del seu benefactor. 

El fenomen de l’almoina va desenvolupar-se en dos vessants: l’individual i el 
col·lectiu, que va arribar a convertir-se en un fenomen de masses. El fet que reis, 
nobles, ajuntaments, llegats testamentaris, etc. exhibissin el seu poder i la seva 
caritat fent gala d’aquest repartiment d’almoines van motivar que sorgissin captai-
res professionals que portaven una vida itinerant seguint el calendari d’ajuts que 
s’anaven oferint en diferents ciutats. Per aquest fet, la societat va confondre molt 
aviat els pidolaires professionals amb els altres pobres i els va començar a tractar 
amb menyspreu: una cosa era la pobresa entesa com a paper d’origen diví i l’altra, 
molt diferent, era aprofitar-se de l’almoina per portar una vida llicenciosa i sense 
feina. 

D’alguna manera, la forma de vida dels indigents transgredia les normes so-
cials i creava un clima de rebuig en identificar pobresa i marginalitat amb accions 
il·legals. Des d’aquest moment, es va veure la necessitat de diferenciar els verita-
bles pobres dels professionals. Els primers, classificats com a dignes, podien be-
                                                      

9 Mantenir les necessitats de l’església, els capellans i els pobres eren manaments i el delme obligatori 
cristià tenia aquesta finalitat (una part dels diners es destinaven per a despeses de l’església, una altra 
part per mantenir els capellans i una tercera, per ajudar els pobres). 
10 GEREMEK (1998:28). 
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neficiar-se de les institucions caritatives i de l’almoina de les persones pietoses; 
mentre que als segons, considerat un grup perillós, se’ls va culpar directament de 
la seva situació, se’ls va assignar mala fe i van ser perseguits i castigats. Diferen-
ciar entre els pobres11 es convertirà en una constant que es mantindrà com una 
obsessió en l’imaginari col·lectiu al llarg de la història i ha creat sempre uns senti-
ments contradictoris, que oscil·len entre la pena i el rebuig. Així, mentre se sub-
vencionava la pobresa digna, la que ho era per renúncia als béns terrenals o per 
caure en desgràcia quan s’era d’una família reconeguda, els pobres vergonyants 
que no demanaven almoina perquè la seva passada condició no els ho permetia, 
es va començar a perseguir durament els professionals de l’almoina. Importants 
clergues defensaven, al segle XII, l’almoina discriminada i predicaven que la caritat 
només tenia sentit quan es coneixia personalment aquella persona que havia cai-
gut en la pobresa per les vicissituds de la vida, com la mort del sustentador de la 
família, per malaltia, etc. Es va a començar a creure que la pobresa no escollida 
no santificava i que, al contrari, la vida en pobresa generava vicis i pecats com la 
mandra, el llibertinatge, l’engany i l’embriaguesa. GEREMEK (1998) exposa un 
conjunt d’exemples de predicadors que atacaven la pobresa i que rebutjaven 
l’almoina als “mals pobres”. 

Les causes d’aquesta radicalització de postures en relació a la pobresa es po-
den trobar en la recuperació econòmica medieval i en l’inici del capitalisme comer-
cial, que van generar majors diferències econòmiques, van provocar revolucions 
socials i van fer augmentar el temor sobre el desordre públic. Al mateix temps que 
augmentava el nombre de pobres se’ls va començar a veure amb repugnància i la 
seva forma de vida va passar a considerar-se una degradació de la dignitat de 
l’home. 

En una societat rural tancada, els pidolaires s’agrupaven i tenien la seva pròpia 
ubicació dins de la ciutat12. Els suburbis, encara que no fossin per ells mateixos 
marginats, tenien les cases més provisionals i miserables i era on es trobaven un 
major nombre de pobres. Al mateix temps, la mendicitat, considerada com a pro-
fessió, determinava un aspecte de la persona, una gesticulació i una exposició de 
les misèries amb la finalitat de produir compassió. Aquells que exhibien mutila-
cions, ferides o els nens estimulaven més la compassió de la gent i obtenien més 
almoines13. Aquests aspectes, que mostren una cert professionalisme, se se-

                                                      

11 Hi ha tres grans tipus de pobres en aquest moment històric: els que assumien la pobresa de manera 
voluntària, que tenien una certa fama de santedat; els que eren caiguts en desgràcia i mereixedors de 
tota ajuda; i els pobres dropos que eren condemnats verbalment i es feien creditors de fortes represà-
lies. 
12 Entre moltes obres sobre la ciutat medieval es pot consultar CARLÉ, et al. (1984), on es fa una anàli-
si de la societat urbana medieval i on s’acusa al localisme tancat de les ciutats del fet de veure amb 
mals ulls els forasters. Per la seva part, HILTON (1989) analitza els conflictes de classe en les ciutats 
medievals. 
13 Molts hospitals es van haver de tancar en no poder fer front a nombroses necessitats ni als desordres 
que generaven. Es van iniciar gran quantitat d’atacs cap a vagabunds i captaires, ja que es considerava 
que explotaven els sentiments de les gents, als quals WOOLF (1989:32) no troba cap explicació racio-
nal.  
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gueixen mantenint en l’actualitat, la qual cosa no vol dir que no siguin persones 
necessitades. Aquesta mateixa societat medieval, reclosa en ella mateixa, va ori-
ginar una por nova que acompanyava els processos infecciosos que es produïren 
a l’Europa tardomedieval: la por a l’estranger. Aquesta actitud frenava la rebuda 
hospitalària al pelegrí i trencava amb aquella imatge de la pobresa absoluta entesa 
com a gràcia i camí de santedat. 

L’època moderna s’inicia amb el mateix debat sobre la conveniència de 
l’almoina, però aportant dos plantejaments nous. D’una banda, hi ha inicis 
d’anàlisis de la problemàtica social per conèixer les causes de la pobresa i, de 
l’altra, hi ha una major implicació dels poders públics en el procés d’assistència. La 
caritat va passar a ser un fenomen urbà mentre es reorganitzava la xarxa medieval 
d’antics hospicis amb la creació de nous i més grans hospitals14. 

Aquests processos, però, no comportaren una disminució de la pobresa. El fet 
d’organitzar la caritat va generar una clientela local que s’interpretava com una 
amenaça per a l’ordre públic. En una societat organitzada sobre els valors explícits 
de l’estatus, l’honor i la família, la residència era una condició necessària per a una 
confiança basada en el coneixement personal o indirecte del caràcter, el compor-
tament i les necessitats de l’individu. A l’altre costat de la divisió residencial es 
trobava el desconegut, el vagabund mendicant, potencial pertorbador de la pau, 
persona desconeguda sense domicili, sense lligams socials o institucionals, sense 
avalador, que podia despertar sospites. Novament, al costat de la caritat particular 
i institucional, el càstig era l’amenaça constant amb què els pobres i els dropos 
havien de conviure. I el càstig arriba en forma de lleis contra els vagabunds. Ja 
des de mitjans del segle XIV es coneixen lleis que, des d’Anglaterra o França, 
estenen un criteri repressiu per tot Europa. I aquestes lleis i normes es tornen més 
severes al segle XV. 

L’augment de la pobresa a l’Europa del segle XVI ve produïda per una combi-
nació de causes: des de l’increment demogràfic fins a la mala repartició de la ri-
quesa, que feia augmentar les diferències entre els rics i els pobres i sobretot 
afectava les dones. Els censos de pobres que es realitzaren entre els segles XVI i 
XVIII en diverses ciutats europees indiquen que només entre el 4 i el 8% de la 
població no podia guanyar-se la vida a causa de les malalties i l’edat, i que vivien 
depenent de la beneficència o de la mendicitat. Aquests eren els pobres estructu-
rals als quals se sumaven els pobres conjunturals que apareixien amb cada crisi. 

                                                      

14 LLADONOSA (1972) explica com “des dels primers dies (de la Reconquesta de Lleida) homes piado-
sos alçaren hospitals i com el bisbe Guillem Pere, l’any 1168, establia i dotava la Pia Almoina  per 
socórrer els pobres de la ciutat i els forasters. Els llegats posteriors facilitaran la persistència d’aquesta 
institució de caritat fina a l’època de la desamortització. Coetàniament, es creà la Casa de la Caritat per 
a clergues, després anomenada Hospital de Capellans Pobres. Nasqueren també els hospitals parro-
quials, el de Sant Marçal al Cappont i el de Sant Llàtzer al Palau de l’Horta; un altre al camí de Vilanova 
de Fontanet, fundat per Pere Moliner, i el que aquest mateix ciutadà instituí al carrer major l’any 1174, 
que substituirà fins l’any 1453” (pàg. 282-283). Sobre la història de l’Hospital de Santa Maria, es pot 
consultar CONEJO (2002), on en els quatre primers capítols analitza la creació de l’hospital i la tradició 
hospitalària a Lleida. 
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Les crisis feien augmentar aquells percentatges fins a prop del 20% de la població 
total. Un exemple poden ser les males collites del 1528 i el 1529, que van obligar 
els pagesos a buscar el pa fora de la terra. No s’ha d’oblidar, però, que en la socie-
tat preindustrial la població urbana constituïa una petita part de la societat, segons 
el grau de desenvolupament de la regió, i que era a la ciutat on s’aguditzava el 
problema dels més necessitats, ja que només se’ls oferia treballs temporals i les 
xarxes de parentiu eren menys sòlides. Era lògic, doncs, que fos a les ciutats on 
es busquessin solucions, ja que al camp la misèria era més tolerable. 

L’arribada de situacions extremes, on una cinquena part de la població vivia de 
l’assistència pública i privada (WOOLF, 1989), generava una presa de consciència 
davant del problema. Es tornava a discutir sobre la conveniència de la caritat i el 
concepte de pobre va anar prenent unes connotacions estrictament econòmiques 
per oposició al caràcter voluntariós de l’època medieval. Al llarg del segle XVI, amb 
el desenvolupament del capitalisme, el treball va anar adquirint lentament una 
nova concepció i una gran importància social. El principi bíblic de “guanyar-se el 
pa amb la suor del seu front” va adoptar tot el seu sentit religiós i es va jutjar com 
el millor mitjà de rehabilitació per als dropos, oposant-se al lleure, que es va consi-
derar perillós i principi de tot desordre. El treball va ser considerat una obligació 
essencial per a tots aquells que es classificaven com a capacitats. Van quedar 
exempts d’aquest deure els designats com a pobres vergonyants, és a dir, els que 
pel seu origen noble o procedent de la classe mitjana eren incompatibles amb el 
treball manual, jutjat com a degradant pel seu estatus (WOOLF, 1989). 

I és en aquest context quan s’ha de buscar l’origen d’una nova política social i 
d’intervenció estatal en el camp de l’assistència social. WOOLF (1989) considera 
que, a la primera meitat del segle XVI, la caritat es va caracteritzar per la seva 
naturalesa essencialment municipal. Les autoritats civils van començar a substituir 
l’església en la responsabilitat dels actes caritatius, i van racionalitzar els recursos 
cap a grups específics, van ordenar l’expulsió dels estrangers, i van prohibir la 
mendicitat, la restricció de l’acollida tradicional dels peregrins i la separació dels 
físicament vàlids en tallers. Malgrat tot, el mateix autor considera que són intents 
dèbils per resoldre un problema que havia esdevingut perenne. Com a exemple, 
serveix un edicte del 1530 que va fixar les bases d’una nova política social. Carles 
V decretava que els malalts i els impedits podien demanar caritat, mentre que els 
seus fills tenien l’obligació de treballar o aprendre un ofici. La resta dels pidolaires 
serien perseguits. Si una ciutat tenia massa pobres el municipi havia de donar-los 
una carta de recomanació perquè fossin atesos en una altra localitat. Aquest de-
cret reforçava el poder laic en determinar que fossin les autoritats civils i no 
l’església les que controlessin els hospitals i els àmbits d’assistència. La seva re-
percussió va afectar tot Europa i va suposar els primers inicis d’assistència social 
laica. La legislació que va seguir a aquest decret mostra la cara opressora contra 
la pobresa i la mendicitat, i es va arribar a castigar fins i tot als que donaven almoi-
na. Qui no tingués ofici n’havia d’aprendre un, qui no servia per treballar havia de 
ser acollit i qui no volgués treballar havia de ser castigat. Es tractava de treure els 
dropos del carrer i mantenir l’ordre per a les classes benestants i les treballadores. 
L’esperit d’aquesta normativa es va estendre també als segles XVII i XVIII. Com a 
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exemple, es poden citar les ordenances de Barcelona, que perseguien eradicar la 
mendicitat a partir del treball, considerat font d’honestedat i de remissió de pe-
cats15. En certa manera se segueix fidel al pensament tardomedieval d’ajudar els 
pobres dignes i perseguir els indignes. La classificació dels pobres va preocupar 
filòsofs i moralistes i es va reflectir una preocupació latent en la societat sobre la 
diferència en la manera de tractar-los. L’ajuda havia d’arribar als pobres autèntics i 
deixar exclosos els vagabunds. Luter, en la seva obra Liber vagatorum, va deixar 
clar que cap cristià hauria de demanar almoina i la mendicitat hauria d’estar prohi-
bida a fi d’evitar que uns poguessin viure del treball dels altres. L’ajuda hauria de 
ser justa i per als veritables pobres hauria de ser “suficient per evitar que es morin 
de fam i de fred” i aquesta estar assegurada per cada municipi. 

El nombre dels pobres i d’exclosos, però, seguia augmentant. L’any 1599 
l’Hospital de la Santa Creu mantenia entre 400 i 500 malalts i donava aliments a 
unes 1.200 persones. A la Catalunya del set-cents, en plena formació de l’Estat i 
del mercat, “el camp i la ciutat fabricaven pobres”16. Pel que fa a Espanya, es con-
siderava que a finals del segle XVI hi havia uns 150.000 pobres mendicants, mig 
milió l’any 1608 i un milió l’any 1617. Malgrat aquestes xifres, no tenen un valor 
estadístic, mostren l’augment i la importància del fenomen de la pobresa que ex-
plica la gran quantitat de normes que es van aplicar i que van servir de ben poc. El 
Segle d’Or espanyol va donar un lloc important als pobres que responen a dife-
rents arquetipus. Des del Lazarillo de Tormes fins a Rinconete y Cortadillo, pas-
sant pels personatges de Quevedo y Mateo Alemán, etc., es presenta un ampli 
ventall de situacions que porten un món barroc ple de picardia per aconseguir 
sobreviure17. 

La crisi del segle XVII va produir un període de regressió que va endurir les 
mesures contra els vagabunds i captaires, que van ser clarament fustigats i, sobre-
tot, reclosos. A Itàlia, a França i a Espanya, van aparèixer hospitals-presons on es 
barrejava l’assistència amb el càstig i on “s’apartava” joves, vells, malalts, incapa-
citats, nens, dones, vagabunds, etc. que podien ser confinats temporalment. Treu-
re’ls del mig, aïllar-los, fer-los invisibles, aquesta era la resposta que la societat 
donava com a solució a la misèria. Concentrar, dominar els captaires, va ser de-
terminant en els països que iniciaven el seu procés cap al capitalisme i adoptaven 
una doctrina penal moderna, on el treball coactiu i la pèrdua de llibertat s’orientava 
cap a la socialització, tant dels pobres sense feina com dels pobres d’ofici. La casa 
de treball tenia com a finalitat la lluita contra el parasitisme. Aquesta reacció del 
                                                      

15 Les reformes municipals que s’apliquen als pobres permeten conèixer el concepte de caritat que 
s’anava estenent per Europa. Les ordenacions del Consell de Cent, l’any 1633, exposen amb claredat 
que “no sia lícit ni permet a persona alguna axi home, com dona, minyó, com minyona, anar a acaptar 
per ninguna part de la present ciutat ni suburbi de aquella, sots pena de ser assotats dins de l’Hospital 
de Ntra, Sra. De Misericordia”. Una vegada dins, havien de treballar, buscant-los amo. S’excloïa 
d’aquesta obligació els vells impossibilitats a qui s’alimentava. Les dones mereixien el mateix tracte. 
16 CARBONELL I ESTELLER (1997:13). 
17 MAZA (1999:47). D’altra banda, GEREMEK (1999) exposa un estudi interessant i amè en què analit-
za les trapelleries i les estratègies dels personatges que circulen per la literatura europea dels segle XV 
al XVII. 
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poder anava acompanyada d’un canvi en la percepció social de la pobresa, que 
creava estereotips del pobre com aquella persona sense ofici ni benefici, ni possi-
bilitat d’entrar a formar part d’un gremi. 

De tota manera, les crisis econòmiques repercutien sobre les classes menys 
privilegiades. A CARBONELL I ESTELLER (1997) s’exposa que “en el context del 
creixement econòmic del segle XVIII (per a Catalunya), la desigualtat social no era 
un fet marginal, sinó cultural”. Tres crisis van produir un augment del pobres a 
Catalunya durant aquest segle: la del 1764, la del 1774 al 1780 i la del 1792 al 
1808, que va tenir l’origen en l’enfonsament del comerç i de la indústria a causa de 
les guerres. Aquestes crisis van comportar que, mentre s’aplicaven mesures cari-
tatives i humanitàries, com la organització d’olles públiques i la creació de juntes 
de beneficència, augmentés la persecució als vagabunds i a la mendicitat, seguint 
el tarannà d’èpoques anteriors. El mateix autor exposa que els termes de “pobre”, 
“mendicant” i “vagabund” obeïen més a la percepció que en tenien els contempo-
ranis que no pas a diferències substancials. Aquesta percepció s’havia elaborat de 
manera sàvia al llarg dels segles i portava implícita un fort contingut polític: classi-
ficar amb l’objectiu d’identificar, ordenar, controlar, homogeneïtzar i dividir els que 
formaven part dels marges d’una societat desigual i fortament jerarquitzada. 

La repressió del pobre, doncs, continuava durant els segles XVII i XVIII tal com 
s’havia fet anteriorment, amb l’aportació de la novetat dels hospitals-presó, enca-
rats a reprimir més que a reinserir aquelles persones que quedaven al marge de la 
societat. La novetat bàsica consistia a tractar com a delinqüent aquella persona 
que no treballava. L’hospital s’encarava a infondre temor per aconseguir un canvi 
d’actitud en la persona pobra18. De tota manera, i malgrat que es mantenien els 
dubtes entre la generositat i la condemna, a la segona meitat del segle XVIII co-
mencen a aparèixer veus que defensen el pobre com una víctima i no un paràsit 
de la societat. Era una nova postura que pretenia buscar solucions a la problemà-
tica del moment. Es va intentar analitzar i comprendre les causes que produïen 
l’existència de captaires i vagabunds i així, finalment, es va iniciar una dèbil di-
ferència entre pobresa i indigència. Jeremies Bentham, el 1796, la situa subtilment 
quan diu: “La pobresa és l’estat de qualsevol que per subsistir es veu obligat a 
treballar. La indigència és l’estat d’aquell que essent desposseït de la propietat (...) 
està al mateix temps incapacitat per al treball, o és incapaç, fins i tot treballant, de 
procurar-se els mitjans que necessita19.” 

Aquest canvi és el que ajuda TORTOSA (2001) a situar l’inici del tractament ac-
tual de la pobresa al final del segle XVIII. Aquest canvi coincideix amb el moment 
en què les conseqüències de la industrialització i del procés de salarització es 
veuen més clares i la preocupació de les elits il·lustrades és menys la “subvenció 
dels pobres” i més la supervivència del sistema com a tal. Amb l’arribada de la 
                                                      

18 SALA (1997:72) exposa: “El menjar dels pobres dèbils ha de ser millor que el dels vagabunds i han 
de tenir llibertat per a passejar-se i recrear-se, és convenient que sie lo tracte dels vagabunds estret, 
per a corregir sos mals costums, u causar temor als demés.” 
19 CARBONELL I ESTELLER, M. (1997:48); WOOLF (1989:48 i 201). 
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primera industrialització es va produir un procés de pauperització causat per la 
proletarització que van sofrir camperols i artesans davant salaris de fam, a causa 
del joc de l’oferta i la demanda, i de la necessitat que van tenir les dones i els nens 
d’entrar al mercat laboral. Paral·lelament, el maquinisme condemnava àmplies 
capes de la població a l’atur. Tot això va produir un augment considerable de po-
bres, que va donar lloc a un “egoisme il·lustrat” per la preocupació que va generar, 
no el problema que poguessin tenir els indigents, sinó el temor a la inseguretat 
social i al mal que poguessin representar en quant a pèrdua de la productivitat en 
l’inici de la industrialització. Aquesta actitud comença a marcar els límits entre 
pobresa i marginalitat, establint una relació entre el progrés social i el sentiment de 
solidaritat, considerant que la misèria neix com a conseqüència de la ignorància 
dels pobres i denunciant la falsa caritat dels rics. Així i tot, persisteix aquella idea 
d’amagar els pobres per evitar incomodar la resta de la població20. És en aquest 
context que el debat social i de poder sobre la pobresa, les seves causes i les 
seves conseqüències, es manté obert, amb dos fronts que queden més o menys 
clars: el del manteniment dels dubtes que provoca una acció dividida entre la cari-
tat i el càstig; i el de l’anàlisi de la pobresa com a efecte del desenvolupament 
social. 

1.2. Els segles XIX i XX 

A finals del segle XVIII i principis del XIX es desenvolupava el pensament capi-
talista i s’exaltava el treball com a font d’honradesa. L’Estat va anant prenent les 
regnes de la protecció dels menys privilegiats, i va desplaçar els pensament reli-
giosos per postures laiques de política social, i va buscar respostes a la misèria 
analitzant-ne les causes. A poc a poc, l’Estat es va comprometre davant de temes 
com el treball, la salut o l’educació. Aquesta participació estatal no estava exempta 
de crítiques i provocava un enfrontament entre els més liberals i els intervencionis-
tes, que lentament aconseguien un major protagonisme estatal en aquestes matè-
ries de política social. Els governs liberals van lluitar contra la pobresa per diversos 
motius, com ara raons morals, socials, mediàtiques i ètiques, i van estendre valors 
com la seguretat econòmica i la pau social. L’església, defensora de la moral tradi-
cional seguia emparant els orfes, els ancians i els pobres de solemnitat, i l’Estat 
controlaria la higiene pública i els hospitals, a través de facultatius que accepten el 
paper repressor dels malalts problemàtics, en un procés de secularització que 
s’assumirà lentament21. 

Paral·lelament, el desenvolupament de la Revolució Industrial va ajudar a cons-
truir la diferència, pel que fa a l’opinió pública, entre l’obrer pobre i el vagabund. El 
treballador pobre va estar associat als moviments obrers polítics i sindicals, consi-
derat un perill que havia de ser perseguit políticament. Els vagabunds havien de 
ser ingressats en asils i cases de beneficència. Durant el segle XIX, el pobre sense 

                                                      

20 CARBONELL (1997:71). 
21 MAZA (1987:118 i 119). 
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llar quedarà separat del treballador pobre, malgrat que la línia que els separava 
era molt desdibuixada. La inexistència, o la migradesa, de les ajudes socials va 
ocasionar que molts treballadors estiguessin en el risc constant de traspassar el 
llindar delicat que els abocava definitivament a l’exclusió. Al voltant d’aquest llindar 
se situaven els pobres i els treballadors proletaris amb una precarietat laboral ab-
soluta. Entre ells mateixos, però, s’establien diferències, ja que els obrers no ac-
ceptaven fàcilment els indigents. El lumpen queda exclòs de l’escala social, ja que 
no compta com a agent de la transformació històrica22. En l’obra de Marx també 
s’observa el menyspreu cap a aquesta infraclasse, formada per aquelles persones 
que formen part d’una massa informe, difusa i errant que els francesos anomena-
ven “la bohème”23. Malgrat la diferència de tracte que rebien els uns i els altres, 
per a la majoria de la població les paraules de pobre i obrer van ser termes assimi-
lables durant el segle XIX i principis del XX. 

Al llarg del segle XIX es van mantenir les ideologies repressives contra la po-
bresa i es va convertir el treball en l’única manera de sortir d’una situació que era 
punible per ella mateixa. Lleis com l’aprovada a Anglaterra l’any 1834 o la suspen-
sió dels drets ciutadans a aquelles persones que no tinguessin feina o mode de 
viure conegut que va ser aprovada per les Corts de Cadis a l’Espanya del 1812 en 
són una mostra. La llei de ganduls del 1845, que persegueix els dropos i distingeix 
els que són dropos i els que, a més a més, tenen circumstàncies agreujants, fa un 
refós del que s’havia legislat fins al moment. De tota manera, l’Estat també inter-
venia organitzant la beneficència. L’any 1822 es va establir una llei que intentava 
prevenir el problema de la pobresa abans de la represàlia. Aquesta llei permetia 
demanar almoina a aquelles persones que tenien una llicència escrita per la Junta 
de Beneficència. La llei va desaparèixer amb la caiguda del trienni liberal i va tor-
nar a aparèixer l’any 183624. 

Així doncs, mentre es persegueix la pobresa l’Estat adquireix un major prota-
gonisme. De fet, amb els canvis que s’adapten als temps i a les característiques 
de la societat del seu moment, se segueix mantenint aquell sistema bicefàlic de 
càstig i caritat, encara que aquesta prengui noves formes. L’existència d’algunes 
lleis mostra, també, l’interès a seguir diferenciant els pobres entre els que es po-
drien considerar honrats i els que no eren mereixedors de l’assistència. Es manté, 
en definitiva, aquella idea que el pobre existeix una mica per la seva sort i una 
mica per la seva actitud. La societat, i el seu sistema econòmic, no se sent res-
ponsable de la creació de persones excloses. Les idees que porten a considerar la 
pobresa com un producte social comencen a aparèixer a principis del segle XX. 
S’alcen veus que discuteixen obertament que la pobresa sigui el resultat de la falta 
de talent de les persones afectades o el resultat d’una vida pecaminosa i relaxada. 

                                                      

22 CABRERA (1998:30): Hacia una sociología de la exclusión extrema en el caso de las personas sin 
hogar. 
23 Idem. pàg. 30. 
24 MAZA (1987:55). 
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Robert HUNTER, el 1904, va fer una gran passa en considerar la pobresa com 
una síntesi entre l’estretesa material, la invalidesa física i un mode de vida lligat a 
la marginalitat sociopsicològica. Va establir el denominat “llindar de la pobresa”, 
que va definir en una renda de 460 $ i va parlar dels pobres com aquells que pa-
tien la insuficiència del salari, de l’aliment, de la roba, de l’habitatge i de l’excés de 
treball. L’evolució de l’interès per les persones sense llar ha estat analitzada des 
de la sociologia per CABRERA25, que en diferencia tres etapes principals al llarg 
del segle XX a partir de l’experiència dels estudis realitzats als EUA. La primera 
etapa inclou els primers estudis sobre aquesta pobresa desarrelada i es pro-
dueixen entre els anys 20 i l’any 1945. La segona etapa ocuparia els anys 50 i 60 
amb el desenvolupament d’una sociologia urbana que es converteix en el referent 
teòric de les investigacions modernes. La tercera etapa afecta les conseqüència 
de la crisi del petroli del 1973, que provoca un augment de la pobresa i planteja 
nombrosos estudis específics sobre les persones sense llar als països rics. 

La primera de les etapes pot remuntar les seves característiques a la pobresa 
que hi havia als Estats Units quan encara eren una colònia anglesa, a finals del 
segle XVIII. Des d’aquest moment i fins als anys de la Gran Depressió del 1929 es 
mantenen dos tipus de pobresa. El primer és el de la gent que pertanyia a la co-
munitat i que eren emparats per aquesta: vídues, orfes, malalts incapacitats, etc. 
El segon era el dels vagabunds, als quals s’afegeixen els treballadors transeünts, 
que vivien en barris marginals, en cases d’autoconstrucció i que sorgien dels pri-
mers intents d’industrialització. Aquests eren vistos com un problema d’ordre pú-
blic i van ser criminalitzats socialment. D’aquesta manera, es consolida als EUA 
aquella doble visió del pobre que a Europa ja s’arrossegava des de l’època medie-
val: la del pobre mereixedor d’ajuda, jutjat com a víctima, i la del pobre indigne, 
tractat com a desviat. Un exemple és el fet que durant la primera meitat del segle 
XX, als EUA es va aplicar un programa dual de seguretat social que diferenciava 
entre els que necessitaven ajuda, els que havien pagat impostos i els que no ho 
havien fet. És en aquest moment quan neix el terme homeless per aglutinar tots 
aquells que no tenien casa i que vivien en allotjaments temporals, com pensions, 
habitacions barates o allotjaments precaris. La Gran Depressió del 1929 va fer 
augmentar considerablement el nombre de pobres que anaven d’aquí cap allà 
buscant una oportunitat. Es van haver de posar en marxa programes públics 
d’assistència social i crear ocupació pública per absorbir el gran nombre d’aturats. 
Aquesta situació va durar fins que la indústria armamentística va necessitar mà 
d’obra per equipar l’exercit que va participar en la Segona Guerra Mundial. 

La segona etapa, que es considera aproximadament del 1945 al 1975, arriba 
amb un increment dels estudis sobre la pobresa des de les diferents facetes que 
pot presentar, sense condemnar els components estructurals. És quan apareixen 
alguns dels temes que posteriorment seran clàssics, com l’alcoholisme com a fac-
tor causal de l’exclusió. El retrat de les PSL de l’època respon a la imatge de gent 
que viu amb molt pocs recursos, que pateixen alguna discapacitat o que tenen 

                                                      

25 CABRERA (1988:31-40). 
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elements discapacitants, com alcoholisme, malalties mentals, edat, etc., i en el fet 
que són persones desarrelades, sense lligams familiars, ni amistats i que viuen 
aïllat. Davant el nord-americà modèlic, socialment integrat, sorgeix per a la socio-
logia de la desviació aquells que són “desarraigados, pobres, anónimos, apáticos y 
carentes de responsabilidad. Son quienes no poseen bienes ni recursos, no gozan 
de estima, y no están dispuestos a asumir obligaciones recíprocas… al carecer de 
funciones y de posición social, su esfera no se extiende más allá de lo que es ne-
cesario para satisfacer, de manera más elemental, sus necesidades persona-
les...”26. Aquesta categorització condemna les PSL i, en el fons, no les considera 
víctimes d’un procés social. 

De totes maneres, a partir de la Segona Guerra Mundial hi ha un procés de re-
ducció de la pobresa que és fruit de la posada en funcionament de programes de 
protecció social al mateix temps que s’intenta estendre els principis del desenvolu-
pament als països menys desenvolupats. A partir dels anys seixanta del segle XX 
es comença a parlar de “l’altra Amèrica” i es busquen quines són les causes que la 
produeixen, al mateix temps que es planteja que la lluita contra la misèria és pos-
sible i forma part de les responsabilitats de la col·lectivitat. Però mentre semblava 
que el problema s’anava superant, va aparèixer la crisi del petroli de l’any 1973, 
que es va deixar sentir principalment a finals de la dècada. L’augment de la pobre-
sa va comportar qüestionar-se moltes teories i va posar de manifest que la riquesa 
es distribuïa de manera desigual entre els països, desenvolupats i menys desen-
volupats, i que dins dels primers el repartiment desigual també afectava la societat, 
dividida en zones urbanes i rurals, en barris, en gènere, en orígens ètnics, etc. 

Finalment, en una tercera etapa, apareixen els anomenats “sense llar” dels 
anys 80 i 90. La desaparició de pensions i hotels barats, obligats a fer inversions 
per millorar-los, va deixar al carrer moltes persones a les grans ciutats. Les pen-
sions barates, encara que miserables, implicaven un allotjament autònom i una 
major privacitat que els albergs27. Si a això s’hi suma l’atur produït per la crisi del 
1973, ens trobem davant d’un problema que es va agreujar respecte a l’època de 
bonança anterior. Si fins llavors s’acostumava a considerar que les persones sen-
se llar eren gent amb pocs vincles, una minoria més o menys exòtica, a partir 
d’ara, n’augmenta el nombre i fins i tot es fan visibles, entre altres coses, perquè 
deixa de ser delicte anar begut al carrer o dormir-hi. A aquest fet cal afegir-hi do-
nes i malalts mentals que han estat desinstitucionalitzats per les noves teories i 
lleis psiquiàtriques, però que no compten amb suficients recursos i suports extra-
hospitalaris o familiars per poder dur a terme una vida autònoma. 

L’any 1979, una sentència contra l’alcalde de Nova York crea jurisprudència i 
estableix que les alcaldies de les ciutats dels EUA són condemnades com a res-
ponsables si no donen allotjament gratuït i públic als seus conciutadans com a 
                                                      

26 CABRERA (1998:37) cita Bahr, on descriu les principals característiques de les PSL americanes del 
que es pot considerar la segona etapa en els estudis de la sociologia sobre la pobresa. 
27 Aquest fenomen es va observar també a Madrid, on moltes de les pensions més barates van haver 
de tancar durant la dècada dels 70 al no poder pagar les reformes que se’ls demanava. 
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resposta als drets socials i humans de tot individu. A partir d’aquest moment, 
s’estableixen nombroses xarxes d’albergs, a la vegada que es planteja el problema 
com a conseqüència d’una sistema polític que es mostrava incapaç de garantir un 
habitatge. Aquests albergs, sovint allunyats de la ciutat, van servir per amagar el 
problema del carrer. La política de la compassió va desplaçar la política dels drets i 
feia invisible un problema en emmagatzemar en grans albergs els necessitats28. 

El perfil de les persones sense llar americanes es pot fer extensible a Europa. 
Als anys vuitanta, es trenca l’estereotip tradicional que identifica aquests marginats 
com homes adults i solitaris. En aquests moments, apareixen famílies senceres 
que pateixen el problema del desarrelament social. També hi ha un augment de 
les dones que alguns autors situaven al voltant del 25% i més del total. Les causes 
en l’exclusió femenina són diferents a les de l’exclusió familiar. Mentre que per a la 
família hi ha problemes com el preu dels habitatges, la retallada dels ajuts socials, 
l’atur, etc., en les dones els factors es refereixen en ruptura familiar, famílies mo-
noparentals amb càrrec a la dona, violència domèstica, etc. La feminització i la 
familiarització de l’exclusió provoca un augment dels nens acollits o al carrer. Tots 
aquests canvis van comportar un replantejament en el estereotip de les persones 
sense llar i els sistema d’atenció en els albergs. El clàssic prototip de dropos i ber-
gants, culpables de la seva situació, es va allunyant de l’imaginari col·lectiu i co-
mença a considerar-se uns “nous” sense llar, entre els quals existeix classe 
treballadora i en què diferents circumstàncies els han convertit en vulnerables, no 
culpables i dignes de tota ajuda que conviuen amb els grups clàssics com els ma-
lalts mentals o les persones amb problemes de drogues i alcohol. Però l’augment 
de l’atur remou la consciència social i inicia, en la dècada dels 80, un moviment en 
defensa i a favor de les persones sense llar. 

Molt més lenta ha estat la mentalització espanyola sobre les obligacions que 
l’Estat té cap als sectors menys privilegiats de la societat. El segle XX va arrosse-
gar vells debats d’èpoques anteriors, la llei repressiva de “Vagos y Maleantes” va 
estar present durant més de quaranta anys, que van marcar profundament el sentir 
de les persones. A l’Espanya de començament del segle XX tots els assumptes 
relacionats amb la mendicitat van passar a dependre de l’anomenada “Sección de 
Reformas Sociales” del Ministerio de la Gobernación, dependent del “Consejo 
Superior de Protección a la Infancia y Repressión de la Mendicidad” (RD 1909), i 
va existir un fort corrent doctrinal perquè el dret penal, a més d’imposar penes per 
un delicte ja comès, vetllés per impedir que es poguessin cometre. Això va deter-
minar tota una política de prevenció que es va concretar en l’anomenada llei de 
perillositat social, que partia del principi de considerar predelictuals certes perso-
nes. En aquesta categoria es trobaven els dropos, les prostitutes, els anormals... i 
en raó d’això determinava que, encara que no haguessin comès cap delicte, la 

                                                      

28 Aquest problema es va agreujar al construir grans albergs en base a les teories economicistes, ja que 
es més barat construir un alberg per a 300 persones que 10 albergs per a 30 persones cadascun. La 
National Coalition for the Homeless propugnava minialbergs o petites residències inserides en el teixit 
comunitari de cada barri que havien de permetre conèixer millor els problemes i havien de permetre 
oferir una ajuda més directa. 
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seva situació era tal que, probablement, els cometrien. Aquesta idea va donar lloc 
al primer text legal important i sistemàtic de la Ley de Vagos y Maleantes de 
l’agost del 1933, que va crear l’anomenat estat perillós predelictual i va establir, 
per aquest cas, una sèrie de normes de seguretat. Aquesta llei va ser molt critica-
da, ja que va aplicar autèntiques penes de privació de llibertat. 

Aquesta llei va romandre vigent durant tot el període franquista i no va ser 
substituïda fins al 1970, per la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que va 
adoptar com a mesura de seguretat apartar de la vida social el perillós, amb la 
finalitat de donar-li educació i aconseguir la seva rehabilitació social. Però la im-
possibilitat de comptar amb centres adients per a la recollida i la rehabilitació pos-
terior la va fer poc menys que impracticable. Els hospicis, refugis o els albergs 
dependents dels ajuntaments oferien simplement un jaç, privats la majoria de ser-
veis mèdics i sense mesures higièniques adequades. Això permet deduir que les 
mesures que podien emanar d’aquesta llei només podien ser expeditives o repres-
sives (SOLANILLAS, 1997). I encara que en el seu preàmbul afirmava seguir les 
noves tendències científiques en la línia de l’anomenada defensa social, de fet es 
va mantenir fidel als principis que sempre havien inspirat la llei anterior. El seu 
enduriment s’observa en rebaixar l’edat d’aplicació als 16 anys i en ampliar la llista 
a ebris habituals i toxicòmans, homosexuals, traficants de drogues, integrants de 
bandes o colles amb predisposició delictiva. Fins i tot introdueix elements tan des-
protegits com els menors abandonats per la família i els malalts mentals, que per 
falta de tractament consideren que poden representar un perill per a la societat. 

L’any 1974 es van realitzar lleugeres modificacions d’aquesta llei. Les nombro-
ses crítiques van ser realitzades per partits d’esquerres, que en demanaven la 
derogació, i va motivar que s’abordés el problema en els Pactes de la Moncloa 
l’any 1977, en què es va adoptar el compromís de modificar la llei, que es va rea-
litzar l’any següent. La reforma va ser parcial i va consistir a suprimir alguns dels 
estats catalogats anteriorment, van quedar exclosos de la nova llei rufians i proxe-
netes, que eren delictes ja tipificats en el nou codi penal; homosexuals sempre que 
no fossin motiu d’escàndol; menors de 21 anys abandonats o rebels, i els defici-
ents o malalts mentals abandonats i sense tractament. 

Pel que fa a la beneficència, la situació socioeconòmica de l’Espanya de la 
postguerra presentava un país arrasat i famolenc, on pobres i indigents desborda-
ven les possibilitats d’ajut en un país aïllat i amb una Europa en guerra. Les ajudes 
socials es concretaven a les institucions de caritat, als hospicis i refugis, o pels 
ajuntaments a través dels albergs, regulats per les ordenances municipals, amb 
l’única finalitat de recollir-los a la nit i sense cap perspectiva d’acció futura29. Des 
d’Acción Católica es va promoure una campanya per pal·liar els problemes, que es 
va organitzar de manera permanent des de l’anomenat Secretariado Nacional de 
Caridad el 1942, en el que és l’origen del que actualment es coneix com Càritas. 

                                                      

29 SOLANILLAS (1997) recull com a exemple el títol VIII de les ordenances corresponents a 
l’Ajuntament de Barcelona, sobre les normes que s’havia de seguir en els albergs nocturns. 
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Amb escassos mitjans es van dedicar a ajuts d’emergència i es van establir a les 
parròquies i es va crear una xarxa de solidaritat per tota la Península. 

A aquesta situació s’afegien els efectes dels canvis demogràfics, socials i 
econòmics que es van produir entre els anys cinquanta i setanta del segle XX. El 
transvasament de la població rural cap a la ciutat i de les zones més pobres del 
país cap a les zones més industrialitzades va provocar un procés de desarrela-
ment a aquelles persones que no s’adaptaven a la nova situació. Aquestes migra-
cions, realitzades sense cap tipus de previsió, van ocasionar greus crisis 
d’habitatge, de treball i d’adaptació tal com queda reflectit, per exemple, en els 
escrits de CANDEL30. Alguns d’aquest emigrants van deixar de tenir un lloc en 
l’estructura social i van iniciar un camí cap a la marginació. En la mateixa època 
s’iniciava un interès per l’estudi de les condicions de la marginació. A Espanya, la 
legislació repressiva impedia emergir un problema que era persistent als seus 
carrers. 

Diversos estudis, entre els quals destaca el de Càritas del 1975, amb el títol 
Documentación Social nº 2031 comencen a tractar el problema del desarrelament, 
de la pobresa i de l’exclusió a l’Espanya que estava a punt d’iniciar un canvi impor-
tant pel que fa al respecte de les llibertats. Es comença a percebre un canvi en el 
tracte a les persones marginades i s’orienta una acció cap a l’eliminació de les 
causes que al mateix temps permetessin l’accés a l’educació, la formació profes-
sional de nens i joves, modificar valors, concedir ajuts i subsidis. Ja no es tracta de 
redimir el pobre a través del treball, sinó d’actuar de manera decidida, d’intervenir 
amb professionals i voluntaris en les causes que comporten una situació d’exclusió 
social. 

En definitiva, a mitjans dels anys setanta es comença a buscar un camí 
d’enteniment de la problemàtica específica dels tipus de pobresa i es comença a 
actuar, de manera coordinada amb la resta d’Europa, amb el cas concret de les 
persones sense llar. En aquest sentit, les Jornadas Internacionales de Estudio 
sobre la Reinserción Social del Transeúnte, celebrades a Saragossa el 1984, van 
marcar un abans i un després en l’enteniment del problema de la pobresa i la mar-
ginació. Posteriorment, s’han celebrat altres trobades a Irlanda, Bèlgica i Itàlia, i 
s’ha creat la xarxa europea d’entitats que treballen amb els transeünts: la Fedéra-
tion Europeenne d’Associations Nationales Travaillan avec les Sans-Abri 
(FEANTSA). Entre les noves aportacions destaca la importància que té considerar 
que el problema de les persones sense llar supera l’estricte territori local i nacional, 
que no és el problema d’un sol Estat. Per aquest motiu, es va elevar al Consell 
d’Europa una proposta de coordinació supranacional per elaborar propostes da-
vant aquest problema. Entre les principals accions que es van estimar necessàri-
es, destaca acabar amb la solitud dels sense llar. S’introdueix l’interès per la seva 
higiene personal, afectivitat, activitats culturals, capacitació professional i laboral, 
                                                      

30 CANDEL (1965 i 1973). 
31 Citat a SOLANILLAS (1997:194), on s’exposa una situació que afecta més enllà de les qüestions 
materials de les persones sense recursos i excloses. 
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etc., i es considera imprescindible treballar, especialment, la recuperació de 
l’autoestima i d’una autonomia econòmica que els permeti millorar les seves con-
dicions de vida. 

Hi ha estudis que apunten que durant l’última dècada, especialment els anys 
que van del 1992 al 1996, s’ha produït un lleuger augment de la pobresa severa, 
per la qual cosa es van posar en marxa diferents plataformes regionals i coordina-
dores que aglutinen les diverses actuacions amb els transeünts i sense llar, tant 
públiques com privades, amb la finalitat d’evitar esbiaixos i contradiccions que 
impedeixin una millor labor social. S’ha intentat conscienciar l’opinió pública amb 
campanyes que porten lemes tan significatius com Mírame. Vivo en tu calle. En la 
calle o Soy tan persona como tú, con tus mismos derechos, aunque con frecuencia 
no son respetados. Les accions sobre els col·lectius en marginació i en exclusió 
s’encaren a la defensa dels drets humans que tenen com a persones i, per tant, 
van més enllà de la prestació d’uns serveis assistencials. 

Aquests canvis han provocat una altra manera d’enfocar el problema. Les actu-
acions s’entenen com més globals i es transforma aquella dicotomia entre la caritat 
i el càstig. Un exemple és el fet que els ajuntaments estan obligats a proporcionar 
allotjament, assistència, ocupació i ajut —mitjans que s’han d’oferir sense distinció 
de gènere, raça, procedència, etc.— que permeti la seva integració social. Al ma-
teix temps es reflexiona sobre l’almoina. La caritat redueix el problema en el plànol 
personal i no percep les implicacions socials i estructurals de la pobresa. L’almoina 
pal·lia els efectes de les desigualtats, però no en qüestiona les causes. I a la per-
sona pobra no se la pot separar de les condicions socials i estructurals en què està 
situada si es vol comprendre el fenomen en la seva totalitat. La caritat positiva va 
encaminada a buscar el desenvolupament i la promoció personal, ja que la mendi-
citat degrada qui la practica, manté l’indigent en la seva situació i en la necessitat 
de seguir practicant-la generant dependència, passivitat i aprofundint en les dife-
rències entre els ciutadans. Aquesta manera d’enfocar les coses ha aconseguit 
que es vagi entenent, cada vegada més, les persones sense llar com a víctimes de 
la seva situació personal i socioeconòmica. No se les considera culpables de voler 
viure en aquesta situació. Alguns factors d’estigmatització, com l’alcoholisme, po-
den ser tant causa com conseqüència de viure al carrer, però en tot cas es consi-
dera una malaltia, no un vici. 

El perfil actual de les persones sense llar mostra una major heterogeneïtat que 
fa uns quants anys. Mostra una evolució d’acord amb els canvis que experimenta 
una societat canviant. Però la diversitat de les PSL es troba en relació a quatre 
factors que difícilment es poden analitzar i entendre per separat. El primer factor 
són les causes que generen exclusió. Si fa uns anys es culpava de l’augment de 
PSL al tancament de pensions barates o a la política psiquiàtrica, avui es poden 
considerar nous elements que intervenen en el procés d’exclusió. Fer-ne una llista 
seria massa llarg, però cal comptar situacions familiars, toxicomanies, malalties, 
crisis socioeconòmiques, etc. L’origen és un altre motiu que augmenta la diversitat. 
Si fa unes dècades l’origen rural estava molt present en les situacions d’exclusió, 
avui es pot considerar que és un fenomen urbà i que s’origina a les ciutats. Entre 
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l’origen, cal tenir en compte, també, els processos migratoris recents, que aboquen 
persones sense papers i amb dificultats d’idioma i d’integració cultural a una vida 
marginal que pot acabar en exclusió. L’edat també actua com a factor 
d’heterogeneïtat, ja que és un fenomen que afecta cada vegada més gent jove, 
mentre que anteriorment afectava grups d’edat més avançada. Finalment, hi ha la 
diversificació en relació al gènere. Avui el nombre de persones sense llar de sexe 
femení té una major importància que en el passat recent. De tota manera, cal ob-
servar que les dones sense llar encara no igualen el nombre d’homes i que, al 
mateix temps, el grup femení acostuma a ser més invisible. Cal veure, també, que 
les persones sense sostre i les persones sense llar són la punta d’un iceberg molt 
més gran d’una pobresa que no sempre és visible, on es poden trobar fins i tot 
persones jubilades que tenen unes pensions amb les quals no poden afrontar el 
cost de la vida amb una dignitat mínima. 

En els darrers anys s’apunta cap a un conjunt pluricasual en l’origen de les per-
sones sense sostre i aquest fet provoca la necessitat d’un nou marc teòric que 
indagui en tres nivells d’acció: l’individual, el sociogrupal i l’estructural o de context 
social i econòmic. Intentar comprendre les persones en exclusió ha de comportar 
conèixer les característiques individuals, les experiències i les conductes, les rela-
cions de xarxa familiar i socioafectiva i la relació entre la pobresa i les condicions 
econòmiques i socials que tenen a veure amb l’accés a habitatges, sous insufici-
ents, ajudes institucionals, etc. Actuar en aquest sentit comporta planificar a llarg 
termini, a escala social, mentre que s’ha de ser conscient que els programes actu-
als actuen en l’àmbit personal i que busquen acomplir una funció de recuperació 
de les persones que viuen actualment en aquestes situacions d’exclusió. 

Entendre un problema actual implica conèixer el llarg procés que ha corregut la 
pobresa més marginal des del món medieval. Pobres, dignes i indignes, dropos, 
sense sostre, sense llar, entre altres qualificatius, són termes que han definit i se-
gueixen definint situacions extremes de l’ésser humà. La història no ha servit, una 
vegada més, com a mestra de la vida. I avui es pot observar com el procés actual 
de globalització està produint més i majors desequilibris i contradiccions en una 
societat que es vol mundial. Aquest fet no permet ser optimista en la solució de la 
pobresa. L’aparició de nombrosos okupes, sense llar, emigrants, nens del carrer i 
un llarg etc., segueix produint contradiccions dins de l’ésser humà i de la societat 
que ha creat. Malgrat les passes que s’han fet, molt s’ha de témer que l’home ac-
tual no hagi canviat tant i els seus sentiments continuïn oscil·lant entre la pietat i la 
repressió, entre la caritat i la por. El pes històric és un llast quan s’hereta en 
l’imaginari col·lectiu i crea xacres i prejudicis difícils d’eliminar. 

1.3. De pobres a sense llar: alguns conceptes 

Encara que de manera genèrica es pugui entendre la pobresa com aquella si-
tuació en la qual una persona no pot satisfer les seves necessitats bàsiques sense 
rebre ajut, hi ha una varietat de causes i comportaments que es relacionen amb la 
pobresa. Aquesta diversitat ha generat un conjunt de definicions que pretenen 
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apropar-se a una realitat que es presenta de manera molt complexa. La pobresa 
presenta moltes cares, té diferents causes i se la mesura amb barems adaptats a 
criteris generalment interessats per una visió política i social. La pobresa defineix 
una situació de mancança en el context vital de la persona i seria simplista reduir-
la exclusivament al seu vessant econòmic, malgrat que en la societat desenvolu-
pada sovint es relaciona la posició econòmica amb la posició social (MOLINA, 
2001). En les pàgines anteriors, s’ha pogut observar com la manera d’entendre la 
pobresa ha variat amb el pas de la història. S’ha considerat un conjunt de diferèn-
cies entre els pobres que ha portat a tolerar-ne uns i perseguir-ne els altres. I s’ha 
donat un nom diferent per a cada tipologia. Des de pobres i vagabunds fins a dro-
pos, de mendicants i pidolaries a malfactors, des de indigents fins a sense sostre o 
sense llar, hi ha un ampli ventall de noms aplicats a les persones que no tenen la 
capacitat per solucionar uns problemes de carències que, sovint, van més enllà 
d’aconseguir el menjar de cada dia. Són termes que poden aplicar-se a una gran 
quantitat de persones i situacions que l’únic que tenen en comú és la incapacitat 
per aconseguir mantenir una vida digna. 

Avui encara es mantenen, i sovint s’afermen, diferents criteris per mesurar la 
pobresa. Aquesta diferència de conceptes porta a un ball de números cada vegada 
que s’intenta quantificar la pobresa. La pobresa, però, és una sola realitat, és una 
situació a la qual s’arriba per diferents camins o en la qual es neix. I és una situa-
ció de la qual no és fàcil sortir-ne, ja que viure en pobresa pot comportar tot un 
conjunt de problemes més o menys associats que, amb el pas del temps, es van 
afegint a la situació inicial. La pobresa és una realitat que moltes vegades compor-
ta, o és efecte d’un procés de marginació social, de dificultat d’accés als mecanis-
mes socialment establerts per fer vida en comunitat. I de la marginació a 
l’exclusió32 social absoluta només hi ha un pas. En les pàgines que segueixen es 
presenta una petita reflexió sobre les definicions de pobresa, marginació i exclusió 
que ha de servir per situar els protagonistes de l’estudi: les persones sense llar 
(PSL). 

D’entre els molts criteris que s’han utilitzat per definir la pobresa, interessa des-
tacar el que va publicar el PNUD33 per tenir una base qualitativa i no quantitativa. 
El programa defineix la pobresa com la denegació d’opcions i oportunitats per 
viure una vida tolerable, tot exposant que la pobresa té moltes dimensions, entre 
les quals en destaca la vida breu, l’analfabetisme, la falta de mitjans materials i 
l’exclusió. Aquestes dimensions, que es poden aplicar a la societat en general, 
també poden afectar persones en particular, i les persones sense llar acompleixen 
moltes d’aquestes dimensions, si bé pot caber-hi alguna matisació en relació als 

                                                      

32 CASTEL (1995:13), l’exclusió social es produeix a partir de la conjugació dels efectes negatius de 
l’absència de participació en tota activitat productiva i l’aïllament relacional. I afegeix: “L’exclusion est 
immobile, désigne un état, ou plutôt des états de privation” (pàg. 15). 
33 El Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD) presenta un informe anual del 
qual destaca el corresponent a l’any 1997, on aplica per primera vegada l’Índex de Pobresa Humana 
(IPH) i que es dedica a analitzar la pobresa com un dels principals problemes pel desenvolupament 
humà. 
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aspectes que els ha portat a la situació d’exclusió. SUÁREZ (1997) exposa també 
una definició de pobresa quan diu: “Son pobres todas aquellas personas que care-
cen de medios económicos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y 
poder llevar en consecuencia un nivel de vida mínimo (digno), según éste es soci-
almente definido, de acuerdo con las circunstancias concretas de lugar y tiempo”34. 
Si es té en compte aquesta definició es pot entendre la pobresa com un fenomen 
relatiu en relació a la societat en què s’analitza, per al qual el concepte de pobresa 
varia en funció dels valors dominants en la societat i en cada època (WOOLF, 
1989). 

De tota manera, la pobresa també es pot definir en una relació absoluta quan, 
seguint el mateix autor, “son pobres todas aquellas personas que no tienen nada o 
tienen muy poco, pero que en cualquier caso no tienen lo necesario para vivir, 
hasta el punto de que si no contaran con la ayuda graciosa de otros se morirían de 
inanición”. Des de la mateixa perspectiva, EDIS (1998:23) exposa que la pobresa 
és aquella situació en què falten els recursos suficients per satisfer unes necessi-
tats mínimes. El PNUD també fa la distinció entre pobresa relativa i absoluta com 
una manera d’analitzar el problema. La pobresa relativa fa referència a 
l’endarreriment en relació a la majoria de la comunitat, mentre que la pobresa és 
absoluta quan els ingressos són inferiors a la línia de pobresa d’ingrés definida. El 
grup EDIS també analitza el criteri relatiu dient que la pobresa relativa s’estableix 
per límit on la carència s’associa a un determinat nivell de vida relacionat amb el 
nivell de vida mitjà de la població. Dins de la pobresa, però, es poden diferenciar 
estadis o graus, com la ultrapobresa, que és quan una llar no pot satisfer el 80% 
dels requisits mínims de calories fixats per la FAO i l’OMS, o fins i tot quan destina 
el 80% de l’ingrés a comprar aliments35. El mateix informe del PNUD exposa la 
profunditat de la pobresa com la distància mitjana entre la línia de pobresa expres-
sada com a proporció d’aquesta línia. 

MAZA36 realitza una de les classificacions tradicionals referides a la pobresa. 
Els primers que destaca són els pobres de solemnitat, els pobres “oficials”, que 
eren víctimes de la soledat, la malaltia, l’edat i l’estat civil. A part d’aquests, hi ha 
els pobres “avergonyits”, que eren aquells que per les seves obligacions i posició 
social heretada, i havent caigut en la desgràcia, no podien demanar almoina al 
carrer i rebien assistència de manera discreta. Eren els que des d’una posició so-
cialment bona havien anat perdent la seva capacitat econòmica i el seu prestigi 
social. D’aquests en queden exemples avui, sobretot entre aquella part de la po-
blació que viu amb pensions mínimes després de treballar tota una vida. Final-
ment, l’autor destaca els pobres marginats que són aquells que creuen el llindar de 
la integració social i que serien els que es considerarien perillosos i quedarien sota 
les classificacions jurídiques delictives. Entre aquests es podrien incloure els que 
formen part de la picaresca social. 

                                                      

34 SUAREZ (1997:19). 
35 PNUD (1997:15). 
36 MAZA (1987:18-27). 
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Tots aquests grups tenen en comú el fet de no treballar37. Però mentre que el 
pobre apareix vinculat a la seva precarietat, amb una actitud estàtica, el mendicant 
se significa per la seva activitat en demanar almoina per autosolucionar els seus 
problemes. I els dos grups es troben inserits en la societat organitzada. El cas del 
vagabund és diferent. És el prototipus del marginat, sense ofici ni benefici ni lli-
gams socials. El vagabund, que fins fa pocs anys era una persona errant, sense 
cadenes ni lligams, és vist com un perill a partir de l’estigma social que l’ha acom-
panyat durant tota la història: és un home desvergonyit, sense escrúpols i descre-
gut. Les comunitats rurals han viscut, fins no fa gaires anys, amb cert temor la 
presència de caravanes de persones que anaven d’un lloc a l’altre del país. Abans 
eren els que transportaven troncs pels rius i les quadrilles que anaven de poble en 
poble en temps de la sega o en temps de la recollida de la ceba. També els gita-
nos han viscut, i viuen, aquest estigma. 

De totes maneres, socialment i políticament hi ha una doble concepció de la 
pobresa. Pel vessant que es pot considerar conservador, la pobresa s’ha identificat 
amb la indigència i té causes individuals: no hi ha pobresa, hi ha pobres. Per con-
tra, des del vessant que es pot considerar progressista es considera que la pobre-
sa és un procés. No hi ha famolencs, sinó processos de desnutrició; no hi ha 
marginats, sinó processos de marginació i té el seu origen en causes estructurals. 
El pobre es defineix pel lloc que ocupa en el sistema social, tant en el de producció 
com en el de reproducció sociocultural38. En aquesta posició, MASLLORENS 
(1991) exposa: “El sistema econòmic en què ens ha tocat viure necessita, per 
definició, que hi hagi pobres; és l’única manera que hi puguin haver rics que ho 
siguin cada vegada més, i sense aquesta premissa el sistema no avançaria. No és 
demagògia, és la pura realitat”39. Els conceptes existents sobre la pobresa no dei-
xen de ser, en molts casos, versions actualitzades del que ja s’havia produït al 
llarg de la història. Algunes idees, sobretot les que avui es consideren més pro-
gressistes, apareixen com a resultat dels processos polítics, econòmics, socials i 
culturals de finals del segle XIX i al llarg del segle XX, on van consolidant-se40. 
Però la pobresa és una de les assignatures que la humanitat té pendents des de fa 
massa temps. El fracàs dels diferents règims polítics per eradicar-la ha quedat 
demostrat al llarg de la història, i encara més de la recent, quan hi ha hagut dife-
rents opcions polítiques que han intentat encarar el problema des de posicions 
radicalment oposades. TORTOSA (2001) assenyala que la història de la humanitat 
és una història de les desigualtats i de la pobresa, i és també la història dels que 
es queden al marge en totes aquelles lluites contra ella i que han de patir una vida 
en condicions molt per sota de les que els seus veïns, els “altres significatius”, 

                                                      

37 S’ha vist, en pàgines anteriors, com el treball ha estat utilitzat com un remei històric per reintegrar el 
pobre i una eina per combatre la pobresa. En aquest sentit, cal destacar les paraules de CASTEL 
(1995:448) quan exposa: “Une société ‘de pleine travail’ n’est pas pour autant une société de pleine 
dignité”. A més del treball cal tenir en compte les condicions que el creen i l’acompanyen.  
38 ROMERO, PÉREZ i GARCIA (1992:103-107). 
39 MASLLORENS (1991:12). L’autor ofereix, també, un recorregut per diferents corrents del pensament 
social sobre la pobresa. 
40 En aquest sentit, es interessant consultar MORELL (2002), principalment el capítol 7. 
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consideren dignes. Els pobres estan, gairebé sempre, al costat del perdedor o 
acaben assimilats a ell. De tota manera, davant els qui han considerat que les 
desigualtats econòmiques són inevitables, ideologies amb plantejaments tan dife-
rents com les del liberalisme o el socialisme estan convençudes que existeixen 
possibilitats de fer-la desaparèixer41.  

En l’actualitat, l’estat del benestar es posa en dubte quan es coneixen les da-
des sobre la pobresa que queda en els teixits socials d’unes societats que són 
capaces de generar una gran riquesa. A la Unió Europea es calcula que les perso-
nes que viuen en infrahabitatges o al carrer poden superar els dos milions i mig42. 
A Espanya, hi ha informes que indiquen que existeixen uns 8,5 milions de pobres, 
xifra que suposa un 22,5% de la població. I d’aquest percentatge, l’1,7% es troba 
en situació d’extrema pobresa43, i el 4,5%, unes 273.000 persones, es troben sen-
se sostre44. Aquest ball de dades es pot complementar amb les dades que aporta 
OLIVER (2001 i 2003) sobre la pobresa a Catalunya, en què destaquen els aspec-
tes de les categories socials dels afectats, per edats i gènere, per territori i per 
remuneració econòmica. A aquestes xifres cal sumar-hi les persones que viuen en 
la pobresa “oculta”, que no mantenen relació amb cap institució assistencial, i els 
pobres potencials que, segons les circumstàncies socioeconòmiques, poden aca-
bar al carrer. Són sectors de la població molt vulnerables dels quals en formen part 
gent jove, dones, immigrants amb poca qualificació professional i sense papers 
legals de residència, i la gent gran per la manca de recursos, residències i pensi-
ons dignes, entre altres causes. Dins de cada grup hi ha factors de risc (socioeco-
nòmics, culturals, jurídics, polítics, etc.) que poden fer desembocar en la pobresa a 
part del col·lectiu. Però a més a més, es poden tenir en compte els elements que 
                                                      

41 Una de les darreres propostes presentades en aquest sentit, i que afecta el conjunt de la població és 
la que demana la creació d’una renda mínima que satisfaci les necessitats bàsiques de tothom, pobre o 
no. IGLESIAS (2002) presenta la proposta calculada per Catalunya. 
42 Segons dades de l’Observatori Europeu de l’any 1994. Les xifres amb les quals es treballa sobre les 
persones sense sostre o sense llar són molt diverses. La dificultat de fer un cens real, tenint en compte 
que molts no tenen contacte amb cap xarxa d’assistència i, especialment, els diferents criteris que 
defineixen la pobresa, fan molt difícil oferir una xifra fiable. Cada organisme ofereix xifres que varien de 
manera important. Si a les dades ofertes al principi d’aquesta nota s’afegeixen les persones sense 
sostre “ocultes” i en situació extrema, les dades poden arribar als vuit milions, quinze persones pobres 
per cada 1.000 habitants, segons la Fédération Européenne des Associations Nationales Trevaillant 
avec les Sans-Abri: citat a TEZANOS (2001:621). 
43 Una constant històrica ha estat classificar la pobresa en estrats. Això determina que existeixi una 
escala progressiva entre els pobres que va des de la precarietat econòmica fins a l’exclusió social 
absoluta. Les classificacions que hi ha són diverses. Càritas estableix quatre subgrups: pobresa extre-
ma (15%), pobresa greu (de 15 a 25%), pobresa moderada (de 25 a 35%) i precarietat social (de 35 a 
50%). Els dos primers es poden considerar situacions de pobresa severa i els dos últims, de pobresa 
relativa. Per MAZA (1987), la pobresa expressa carència, la indigència equival a l’estat en el qual les 
necessitats essencials no poden ser satisfetes de forma intermitent, i en què la misèria és la indigència 
permanent. Utilitzant el criteri que la UE marca sobre la pobresa, a Espanya hi ha uns 8,5 milions de 
persones que viuen per sota del llindar de la pobresa. UGT i Càritas determinen aquest llindar al voltant 
de la meitat de la renda mitjana nacional. 
44 Per sota del concepte de pobresa severa (ingressos mensuals inferiors a les 10.000 ptes. per perso-
na), quatre milions d’espanyols es troben dins de l’anomenada marginació social. 273.000 persones 
viuen al carrer, en albergs i altres tipus d’infrahabitatges. A Europa, 18 milions de ciutadans no tenen 
habitatge o viuen en llocs que no reuneixen les mínimes condicions d’habitabilitat. 
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poden constituir la pobresa relativa que es poden referir a situacions tan quotidia-
nes com les de persones que viuen amb una quantitat mínima de diners que els 
situen al voltant d’un llindar de la renda per càpita o del salari mínim interprofessi-
onal: feines poc remunerades, pensions mínimes, etc. 

Malgrat que la pobresa es pot analitzar en diferents nivells d’afectació, cal veu-
re-la com una forma d’exclusió perquè impedeixen que la persona afectada tingui 
una vida plena en el col·lectiu. De tota manera, s’estableixen diferenciacions entre 
els dos termes. Així, mentre que la pobresa s’estableix per la falta de recursos 
materials i, per extensió, per la dificultat d’accedir als nivells sociopolítics i culturals 
necessaris, la marginació s’estableix per l’exclusió social o la seva no integració a 
la societat, que es tradueix finalment en la manca de participació, ja sigui en el 
procés de producció, en el de consum i en el de benestar social o en la xarxa de 
decisions que configuren la vida social. FERNANDEZ (1998) exposa que la margi-
nació, a l’igual que la pobresa, no constitueix un fenomen conjuntural, sinó de con-
solidació estructural. De la mateixa manera que la pobresa suposa l’expressió 
socioeconòmica de la desigualtat social, la marginació és la decantació sociocultu-
ral de la desigualtat. En aquest sentit, es pot seguir CABRERA (1998 i 2000) quan 
diu que s’estableix una distinció entre pobresa i exclusió social en considerar que 
el terme pobresa queda reservat per a l’anàlisi de les situacions viscudes per a-
quelles persones els recursos econòmics de les quals són tan escassos que no 
arriben al mínim per poder dur una vida digna. Així doncs, la pobresa com a forma 
específica d’exclusió, en tant que exclusió econòmica, pot ser determinant a l’hora 
de generar altres exclusions. SÁNCHEZ (1999) exposa, també, que les persones 
que han fonamentat el seu modus vivendi en la supervivència, en situació de po-
bresa extrema i a les quals s’assigna elements de desviació, de segregació i de 
marginació social, han existit sempre. L’exclusió social destaca més el caràcter 
multidimensional dels mecanismes mitjançant els quals algunes persones són 
rebutjades i veuen limitades les seves possibilitats de participació social, política, 
cultural i econòmica. Segons TEZANOS (1999:41), l’exclusió és el resultat d’un 
procés en què intervenen moltes variables que es poden considerar a partir de 
factors de risc. El mateix autor exposa que el risc es pot trobar en les dimensions 
laborals, d’ingressos, d’habitatge i de relacions. Com més precària és una situació 
en cada una de les dimensions, més risc es corre que les altres empitjorin i més 
fàcil és quedar en situació d’exclusió. CASTEL (1995:15) va més enllà quan afirma 
que l’exclusió és immòbil, designa un estat o estats de privació. 

Avui, els grups que per les seves característiques socioeconòmiques i culturals 
es troben en risc de pobresa i exclusió són els mateixos que ho han estat al llarg 
de la història: les dones45, els ancians, els treballadors poc o gens qualificats, els 

                                                      

45 CARBONELL I ESTELLER (1997) estudia les dones dels segle XVIII acollides a la Misericòrdia i 
assenyala que les dones que demanaven caritat amb major assiduïtat eren les vídues, casades, donze-
lles recollides per la força del carrer. Prop de la tercera part tenien més de 60 anys i la resta es distribu-
ïa per totes les edats. La gran majoria eren originaris de fora de la ciutat. Les dones mendicants eren 
les que tenien més reingressos al centre, la meitat no tenien lligams amb l’exterior i no les recuperava 
cap parent. 
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malalts crònics, els immigrants i, en general, aquelles persones que provenen d’un 
entorn sociofamiliar poc afavorit o poc estructurat. Cal comptar també els margi-
nats en els processos de producció (FERNÁNDEZ, 1998), que inclouen una llarga 
llista de casos diferents, i els que es marginen voluntàriament de la societat 46 i no 
participen de forma equitativa en la vida social. El fet de no encaixar en l’ordre 
econòmic de producció o mantenir una conducta considerada desviada de l’interès 
comú, pertànyer a minories ètniques o religioses, el gènere, etc., són motius de 
marginació. Així, són marginats aquells que no reben del col·lectiu al qual perta-
nyen els béns que en justícia els correspon i aquells al quals no es permet o no 
volen participar en la vida social de què formen part. De fet, la marginació, com a 
procés d’exclusió, és la responsable última dels sentiments d’injustícia social, fet 
que dóna una dimensió més global al concepte de pobresa. 

Així, el terme marginació s’utilitza en els darrers decennis per referir-se a totes 
aquelles persones que d’alguna manera es troben fora de l’accés a les oportunitats 
vitals que defineixen la ciutadania social plena en els nostres dies (TEZANOS, 
1999). D’aquí a l’exclusió social només hi ha una passa. L’exclusió social implica, 
en el seu significat, la imatge d’una societat dual on hi ha un sector integrat i un 
altre d’exclòs. Malgrat que hi pot haver persones que s’autoexclouen de la societat 
en major o menor grau i que aquests casos es poden trobar al llarg de la història, 
generalment són els mecanismes socials de les persones integrades les que em-
penyen a l’exclusió social les persones i els col·lectius que tenen comportaments 
diferencials. La marginació i l’exclusió apareixen relacionades amb la pobresa 
sense que aquesta sigui una condició sine qua non, com s’ha apuntat anterior-
ment. El cas dels jueus a l’època medieval o el cas dels gitanos en l’actualitat po-
den ser els més clars. Però a la persona que presenta carències, la persona 
pobra, generalment se li posen entrebancs en el desenvolupament d’una ciutada-
nia plena. La falta d’un habitatge fix i en condicions, les dificultats per accedir a la 
cultura i a l’aprenentatge, la no-facilitat per a la integració en el grup veïnal, la pre-
carietat laboral, etc. són elements que actuen relacionant la pobresa i l’exclusió 
social. D’altra banda, els canvis socials i econòmics i les polítiques de benestar 
social (CABRERA, 2000) formen el marc general en el qual aquest procés es pot 
agreujar o es pot frenar. La valoració desigual de l’espai, que s’acompanya d’un 
conjunt de preferències i d’actuacions públiques i privades, conforma el marc local 
on s’experimenta el drama de la marginació. La concentració de persones amb 
determinades carències, generalment, però no únicament econòmiques, en un 
mateix espai, provoquen la seva exclusió de l’imaginari urbà i converteixen a-
quests espais en àrees de reproducció de les condicions de pobresa i de desigual-
tat d’oportunitats per als seus habitants. 

En aquest doble marc, general i local, és on es troba la màxima expressió de 
les situacions d’exclusió social: les persones sense llar. Aquestes persones han 
quedat absolutament excloses de les relacions socials, culturals, econòmiques i no 
                                                      

46 Cal entendre que la marginació pot ser voluntària i conscient. Hippies, bohemis i aquells que se-
gueixen modes i costums que s’allunyen dels models habituals de la societat i als quals poden tornar si 
ho desitgen. 



 

43 

 

tenen oportunitat de reintegrar-se sense rebre ajuts que afectin les diferents face-
tes de la persona. Cal diferenciar, però, entre les persones sense sostre i les per-
sones sense llar. Mentre que les primeres són, segons les defineix Càritas, 
aquelles persones que no tenen o no disposen d’un habitatge fix o estable, a les 
segones les caracteritza la falta de lligams d’afiliació amb la comunitat, recursos i 
un refugi adequat. Serien aquelles persones que viuen al carrer, que busquen 
refugi als edificis abandonats, al metro, als parcs, etc. i que poden allotjar-se als 
albergs i als centres d’acollida. Aquestes característiques, que són mencionades 
per altres autors, acostumen a anar acompanyades d’altres elements que deses-
tructuren la persona. FONTS (sd) resumeix moltes de les qualitats de les persones 
sense sostre quan exposa que “les persones que viuen al carrer i no tenen sostre 
acostumen a patir trastorns de la personalitat. Un trastorn de la conducta es mani-
festa principalment en la motivació i la desadaptació social, que inclou aspectes 
neuròtics i psicòtics. Segons diuen els educadors i psicòlegs que treballen amb 
ells, la majoria han tingut un entorn familiar no gaire bo, amb poca capacitat de 
tolerància a la frustració i amb una estimació poc sana. Molts d’ells han viscut en 
un ambient de violència, violacions, promiscuïtat sexual. Ningú els ha donat pautes 
clares d’actuació, ni ofert un ambient d’acollida i atenció. I un es pregunta, com es 
pot ser una persona normal en un ambient tan desestructurat?” A més, són perso-
nes que no tenen un suport social, de la família, els veïns o d’un grup d’amics 
(Cristianisme i justícia, 2000). 

Moltes de les definicions per a les persones sense llar fan referència a ele-
ments de pobresa, de trastorns psíquics, pèrdua de relació amb el seu hàbitat i a 
la incapacitat de poder sortir de la seva situació sense ajut extern47. El Consell 
d’Europa les defineix com “aquelles persones o famílies que estan socialment 
excloses d’ocupar permanentment un domicili adequat i personal. Són persones 
que no tenen una vida pròpia i que estan condemnades a viure al carrer o que 
estan allotjades temporalment en refugis o centres d’acollida especialment creats 
per les autoritats públiques o per associacions de voluntariat, que estan allotjades 
temporalment en el sector privat, en establiments per dormir i esmorzar (bed and 
breakfast), en hotels barats o altres refugis privats o amb amics i familiars amb els 
quals es poden veure forçats a cohabitar, ocupen legalment o il·legalment cases 
abandonades insegures, cabanes, etc., resideixen en institucions públiques i no 
tenen domicili en sortir d’aquestes institucions, que tenen habitatge però no es pot 
considerar adequat o socialment acceptable i que, per tant, es converteixen en 
persones o famílies mal allotjades”48. 

En general, totes les definicions impliquen una realitat complexa en què es tro-
ben immergides aquelles persones que, a més de no tenir els mitjans i recursos 
suficients per sobreviure de manera digna o socialment acceptada, tenen trencats 
els vincles amb la comunitat i no disposen d’un habitatge digne. Són persones que 
                                                      

47 Sobre les definicions de les persones sense llar, es pot consultar, entre altres, CÀRITAS (1998 i 
1999) i CABRERA (1998). Els treballs referenciats aporten un recull de definicions realitzades per altres 
autors. 
48 Extret de CÀRITAS (1997). 
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acostumen a tenir un conjunt de carències materials i afectives, de salut física i/o 
mental49 i que viuen en un procés d’exclusió i desarrelament. Al carrer s’hi arriba 
per un procés d’exclusió que neix amb la pobresa i amb la marginació. Les causes 
poden ser múltiples i diferents en molts casos, des de econòmiques fins a psicolò-
giques, des de malalties fins a consum d’estupefaents, des de relacions laborals 
fins a problemes familiars, etc. En aquest sentit, cal tenir en compte el recordatori 
que fa SÁNCHEZ MORALES (1999) quan diu que en ocasions s’ha relacionat 
parcialment les persones sense llar amb aquelles persones que van viure l’èxode 
rural a l’Espanya dels anys 50 i 60 del segle XX. Segons l’autor, la diferència bàsi-
ca es troba en el fet que mentre alguns d’aquells emigrants eren temporalment 
persones sense sostre, les persones sense llar han fet del carrer la seva manera 
de viure. 

Comprendre les causes d’exclusió és el primer pas per solucionar el problema. 
En conjunt, es pot afirmar que la persona sense llar es troba en la seva situació 
com a conseqüència d’un sistema social que reverteix de manera negativa en la 
seva vida i, per tant, és un producte multicasual de la societat. En aquest sentit, la 
societat manté la diferència històrica entre pobresa digna i indigna, i continuarà 
mentre la societat expressi la seva por amb actituds negatives davant la pobresa i 
la marginació (CABRERA, 1998). Per vèncer les pors que es generen en 
l’imaginari col·lectiu, cal trencar el qualificatiu que els agrupa i indagar en la casu-
ística particular per establir processos d’ajut, per conèixer les causes i intentar 
evitar que es tornin a produir. Malgrat que en el procés d’exclusió les causes in-
teractuen i s’entrelliguen, no acostumen a anar soles i de vegades es poden con-
fondre amb les conseqüències de la situació i, per tant, cal afinar en el procés de 
diagnòstic per tractar-les. No existeix una solució absoluta que resulti igual a cada 
persona que es troba en exclusió. No té el mateix grau de complexitat la situació 
d’una persona que fa poc temps, mesos, que és en exclusió absolta que la que fa 
un temps considerable o llarg que hi és. 

L’estudi de les persones sense llar ha portat diferents autors50 a establir un con-
junt de criteris i d’aspectes a analitzar. Des de criteris temporals i d’història perso-
nal fins a geogràfics, des de criteris de salut fins a criteris familiars i de gènere, hi 
ha un ampli reguitzell de situacions que es poden sotmetre a etiquetatges de cate-
gories. Cal observar aquests criteris per entendre com es produeix la situació i cal 
estudiar la societat per entendre la seva evolució i preveure l’aparició de noves 
causes que portin a l’exclusió. Les tendències del col·lectiu poden canviar en perí-
odes curts de temps, segons evolucionin les característiques o alguns aspectes de 
la política, de l’economia o de la cultura de la societat. De fet, en els darrers anys 

                                                      

49 Sovint s’ha relacionat l’augment de PSL amb la desinstitucionalització dels malalts mentals. Les 
reformes dutes a terme entre els anys seixanta i vuitanta al món occidental en l’entorn psiquiàtric no 
van preveure la possibilitat que molts d’ells acabessin al carrer sense poder valer-se per ells mateixos 
ni ser atesos per les seves famílies. Alguns d’ells no estan tan greus per ser hospitalitzats involuntària-
ment i són casos suficientment lleus per rebre només atenció ambulatòria i es perden definitivament pel 
sistema sanitari. 
50 En aquest sentit, es pot consultar CÀRITAS (1998) o CABRERA (1998). 
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han aparegut nous grups en situació de risc (joves, dones i immigrants) com a 
conseqüència dels canvis socials, culturals i econòmics que està vivint la societat 
espanyola. La seva inclusió en grups de risc es produeix quan es barregen ele-
ments com una situació familiar, una formació i una salut precàries i quan es tro-
ben més o menys allunyats de les xarxes bàsiques de relació social. De fet, 
SÁNCHEZ MORALES (1999)51 diferencia les persones sense llar tradicionals de 
les noves tipologies emergents. Les PSL tradicionals obeirien al prototipus d’home 
d’edat mitjana o elevada, solter, alcohòlic, d’origen social desafavorit amb un baix 
nivell formatiu i educatiu. Els nous tipus de persones sense llar suposa una major 
heterogeneïtat i hi inclou homes d’edat mitjana separats o divorciats, homes joves 
amb problemes familiars, homes i dones joves o d’edat mitjana, drogaaddictes o 
exdrogaaddictes, dones joves i de mitjana edat amb maltractaments, separacions i 
divorcis, malalts mentals, immigrants i s’observa un major nivell educatiu. El mateix 
autor exposa que les principals tendències detectades a Espanya sobre les PSL 
són la jovenalització, la feminització, la soledat legal, les toxicomanies, l’augment 
del nivell formatiu i educatiu i la internacionalització com resultat de les noves ona-
des migratòries. MOLINA (2001), en una primera aproximació a les PSL de Lleida, 
va definir el perfil sociodemogràfic de les PSL de la ciutat com majoritàriament 
homes, de mitjana edat amb una presència cada vegada més important de dones, 
amb un alt grau de desvinculació personal i amb una majoria d’immigrants o fills 
d’immigrants. 

D’altra banda, les PSL de Lleida s’inscriurien entre els sense llar ocults, és a 
dir, aquells que no són fàcilment identificables per una gran part de la societat. La 
ocultació és un altre efecte de l’evolució de les tipologies de les PSL. L’exemple 
més clar apareix en pàgines posteriors d’aquest estudi, en què s’analitza la res-
posta que més de 700 lleidatans ofereixen a la pregunta “quantes persones sense 
llar hi ha a Lleida?” 

                                                      

51 Citat a CABRERA (2000:11). 
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2. Espai i pobresa: una  
aproximació a Lleida 

Aquestes pàgines volen ser una reflexió sobre les relacions entre l’espai i la 
pobresa, amb especial atenció a les persones sense llar, que ha de permetre in-
troduir un marc general de l’espai de Lleida com a ciutat, que és on es desenvolu-
pa l’estudi. Així doncs, la finalitat d’aquest capítol és presentar algunes de les 
característiques de l’espai lleidatà, les que puguin tenir més relació amb les PSL, 
les infrastructures i els serveis destinats a les persones amb menys possibilitats i 
també observar algunes elements de la política que des de l’Administració pública 
se segueixen en relació a les persones sense llar. En definitiva, es tracta de con-
èixer els reptes que té la ciutat en relació a la pobresa i la exclusió i quines són les 
respostes que s’ofereixen des de la societat 

En principi, cal considerar que l’espai, en general, està organitzat per la societat 
que l’ocupa. L’organització de l’espai reflecteix les formacions i estructures socials 
dels grups que hi actuen52. Encara que la pobresa sigui una realitat social, com 
s’ha vist en pàgines anteriors, no es pot considerar que la pobresa sigui “una cua-
lidad inmanente del espacio físico, sino una cualidad conferida por el grupo social 
que lo modela en función de sus necesidades...”53. Així, poden existir espais que 
resultin poc atractius per la seva utilització, per no tenir els recursos necessaris per 
desenvolupar-hi activitats econòmiques i socials. En principi, aquests espais poden 
quedar representats per àrees més o menys àmplies de la superfície terrestre, on 
apareixen disperses amb una certa discontinuïtat geogràfica. Però quan un espai 
es considera pobre és perquè no proporciona el que l’individu espera obtenir-ne. 
La manca de recursos i de mitjans tècnics permet qualificar de “pobres” espais que 
no responen a uns criteris de productivitat. Aquests criteris tenen una base 
econòmica i també cultural, en què generalment juguen un paper destacat els 
esdeveniments històrics que han afectat la societat d’un territori determinat. 

Segons les característiques exposades, la pobresa de l’espai s’aplica a àrees 
geogràfiques, regions on s’apleguen un conjunt de característiques que les fan poc 
atractives per residir i per desenvolupar una activitat econòmica. La seva realitat 
ho és per comparació amb altres espais ocupats i per l’organització territorial, amb 
tot el que comporta, que reflecteix una estructura social aplicada a l’obtenció de 

                                                      

52 Entre els molt autors que analitzen l’espai com a formació social, convé citar aquí GARCÍA 
BALLESTEROS (1986a i 1986b). 
53 CÓRDOBA i GARCIA (1991:55). 
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beneficis. Es tracta, doncs, d’una pobresa relativa i quasi tots els països poden 
tenir àrees que reuneixen unes característiques que permeten aplicar el qualificatiu 
de “pobra” a una regió determinada o a una part del seu territori. Serveixi 
d’exemple la caracterització de “pobre” aplicada al medi rural per contraposició al 
medi urbà. En general, la pobresa actual que tenen alguns territoris, observats a 
diferents escales54 només es pot entendre a partir de l’anàlisi de les desigualtats 
introduïdes pels responsables de la gestió espacial en les seves múltiples facetes. 
Els efectes de pobresa que provoca la globalització econòmica es deixen sentir en 
àmplies zones del planeta i s’acusa repetidament a organismes internacionals, a 
grans empreses multinacionals i a gestors polítics dels propis territoris afectats i 
exteriors de ser-ne els responsables55. 

En un altre ordre de magnitud geogràfica, CÓRDOBA i GARCÍA56 es fan ressò 
de la qualificació que va realitzar Alcaide INCHAUSTI l’any 1988 quan analitzava 
la desigualtat territorial des d’una òptica econòmica. En la seva anàlisi es parla de 
quatre Espanyes: la que creix, on situa Catalunya a excepció de Lleida, la que està 
en crisi, la que sobreviu, on situa Lleida com a província i la que es despobla. En 
un cas semblant, malgrat la diferència en els criteris utilitzats, el Ministeri de Fo-
ment va publicar l’any 2000 una monografia sobre la desigualtat urbana a Espanya 
en què també es realitza una anàlisi de la diferenciació espacial a nivell provincial i 
de comunitats autònomes. Un altre bon exemple d’aquesta desigualtat és l’obra 
dirigida per OLIVER (2001), que analitza la pobresa a Catalunya i que en un segon 
lliurament OLIVER (2003) estableix el mapa de la pobresa a Catalunya amb dades 
del 1996. L’autor ofereix una anàlisi de dades referents a elements que actuen de 
manera decisiva en la pobresa a partir d’una visió comarcal i dels principals muni-
cipis del Principat, entre els quals es troba la ciutat de Lleida. Les dades que ofe-
reix de l’agrupació comarcal que anomena pla de Lleida, que inclou la Noguera, el 
Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i l’Urgell, mostren com un percentatge del 15,6% 
de les llars són considerades pobres. Les dades que ofereix sobre la ciutat de 
Lleida mostren com el pes de la pobresa és del 14,1% de les llars i del 10,7% de 
les persones de la ciutat57. 

Les àrees pobres acostumen a ser espais repulsius per a la població. Les per-
sones empobrides marxen cap a altres llocs on sembla que hi ha una major possi-
bilitat d’assolir un millor nivell de vida. Aquesta població s’encamina, sovint, a les 

                                                      

54 En aquest sentit, es pot aplicar el qualificatiu de “pobre” a determinades àrees de diferent magnitud 
geogràfica: des de l’Àfrica com a continent fins al sud d’Itàlia, com a part d’un país. 
55 Hi ha moltes diverses obres que analitzen aquests elements de desigualtat a partir de la globalització. 
D’entre els més propers, es poden citar VIDAL VILLA (1995); MONTES (1996) i FARRÉ i ALLEPUZ 
(2001), que mostren anàlisis de diferents facetes de la globalització i d’una desigualtat econòmica que 
actualment augmenta. Una altra obra que pot servir per exemplificar el paper d’algunes empreses 
multinacionals en la creació de pobresa és la de KLEIN (1999). 
56 CÓRDOBA i GARCIA (1991:236). 
57 OLIVER (dir) (2003). L’autor distingeix tres Catalunyes en relació a la pobresa. Les comarques de 
Lleida entrarien a formar part de les que tenen un major nombre de llars pobres en relació al total (pàg. 
58-62). Pel que fa a les dades sobre la ciutat de Lleida i altres ciutats del Principat, es pot consultar el 
capítol 5è de l’obra. 
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àrees urbanes58 on, d’inici, acaben engrossint bosses de pobresa i de marginació. 
A les ciutats es creen aquestes bosses de pobresa com un dels contrasentits del 
model de desenvolupament capitalista. La ciutat, en generar riquesa, genera tam-
bé uns espais que reuneixen unes condicions òptimes per acumular aquestes 
bosses de pobresa. La falta de serveis, la sobrepoblació de determinats barris i el 
deteriorament de l’entorn residencial, entre altres elements, són causa i conse-
qüència de l’actuació dels diferents agents socials que actuen en la ciutat i que 
tenen com a causa directa el preu del sòl, l’especulació immobiliària i una gestió 
no sempre dedicada a evitar aquesta problemàtica. Moltes ciutats espanyoles han 
passat pel procés de creació de barris d’autoconstrucció i barraquisme durant la 
segona meitat del segle XX que, en alguns casos, encara sobreviuen o en queden 
algunes conseqüències. El resultat d’aquestes bosses de pobresa urbana acostu-
ma a ser la desigualtat d’oportunitats per a les persones que hi viuen i que gene-
ren un procés que s’autoalimenta. Aquestes situacions, entre altres, empobreixen 
un espai que, en principi, podria resultar atractiu i el converteixen en un espai re-
pulsiu pel conjunt urbà. Moltes ciutats espanyoles, i Lleida entre aquestes, no 
s’escapen d’aquest procés de creació i manteniment d’espais que constitueixen 
veritables bosses de pobresa urbana. Si bé és cert que en principi aquests espais 
afectaven àrees de nova creació a la perifèria de la ciutat, també cal tenir en 
compte que en l’actualitat, i des de fa alguns decennis, aquest deteriorament afec-
ta principalment els centres històrics de les ciutats, o si més no una part. En relació 
a la creació d’aquests espais, la monografia del Ministeri de Foment mencionada 
anteriorment exposa amb rotunditat una radiografia d’aquest fenomen. Fent re-
ferència als barris vulnerables com a espais problemàtics, exposa: “La existencia 
de áreas donde se concentra el desfavorecimiento en las ciudades dificulta el de-
sarrollo económico, debilita la cohesión social y crea altos costes ambientales. 
Ningún país es inmune a la aparición y extensión de la áreas vulnerables, y ningu-
no puede estar seguro de que va a resolver este problema. La cuestión de los 
barrios vulnerables no es la pobreza en sí. Mucha gente pobre vive fuera de estos 
barrios y muchos de sus vecinos no son pobres. No es sólo la escasez de ingresos 
lo que caracteriza a estos barrios, sino el conjunto de circunstancias ambientales, 
sociales y económicas interrelacionadas y muchas veces agravadas por algunas 
actuaciones públicas, creándose una situación que desalienta la inversión y la 
creación de empleo y que potencia la alienación y la exclusión”59. 

De fet, la ciutat forma un espai complex on tenen cabuda un conjunt d’elements 
socials, culturals, econòmics, històrics. La ciutat és “una fuerza dominante en la 
organización de la población humana”60, i com a tal té efectes sobre el seu espai 
interior i l’espai que l’envolta, amb el qual manté un conjunt de relacions variables. 
                                                      

58 Una anàlisi interessant de les transformacions demogràfiques a l’Espanya actual es pot trobar a 
FERRER i CALVO (1994). 
59 Ministeri de Foment (2000:115-6). 
60 HAGGETT (1988:337). L’autor s’apropa a la ciutat al llarg de quatre capítols de l’obra. En cap d’ells 
defineix la ciutat i només fa una aproximació com la que s’exposa en el text. Diversos autors analitzen 
la ciutat i ofereixen una definició variant segons els aspectes del que volen estudiar o dels criteris que 
utilitzen per concebre l’espai urbà. Entre altres es pot consultar PACIONE (2001), RONCAYOLO (1988) 
o CARTER (1987). Sobre la sociologia urbana, es pot consultar BETTIN (1982). 
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Des d’aquesta perspectiva, la ciutat també és el resultat de l’acció canviant de 
diferents grups de pressió que malden per imposar els seus interessos i de les 
polítiques aplicades per part dels grups dominants en cada moment. De 
l’enfrontament d’aquests grups en sorgeix un entorn construït i unes relacions so-
cials, culturals i econòmiques que omplen els seus carrers d’uns continguts que li 
donen vida i que els diferencien d’altres espais urbans61. La ciutat també 
s’estructura a partir de la pràctica social de l’espai en què participen els seus habi-
tants i les persones que el visiten62. Els continguts de la ciutat canvien amb el pas 
del temps i amb la remodelació de les forces que intervenen en la constant cons-
trucció social de l’espai urbà. I entre aquests continguts hi ha la pobresa, la margi-
nalitat i l’exclusió que, a partir d’una situació socioeconòmica i cultural, ocupen un 
espai en el medi construït de la ciutat.  

La ciutat, per ella mateixa, no crea la pobresa, però hi viu pels seus carrers i 
places63. La ciutat no determina quina pobresa té, però l’entorn construït de la 
ciutat i els fluxos socioeconòmics i culturals que genera poden influenciar el seu 
desenvolupament i poden orientar unes àrees més o menys específiques 
d’exclusió. La pobresa i l’exclusió de Lleida no és específica d’aquesta ciutat, però 
de ben segur que en l’entorn urbà, i amb l’evolució d’aquest entorn, s’han creat 
unes bases adients per a la reproducció de les formes d’exclusió que es tracten en 
aquest estudi. Segurament no hi ha grans diferències entre la pobresa, entesa 
com a fenomen socioeconòmic, de Lleida i la d’altres ciutats semblants en el con-
junt del món occidental, o si més no de Catalunya i Espanya. Algunes de les ca-
racterístiques de la ciutat de Lleida, però, creen un marc particular. De fet, cada 
ciutat té unes característiques que generen un marc específic on es desenvolupen 
les seves relacions socials, incloses la pobresa i la marginalitat. Entre aquestes 
característiques pròpies de cada ciutat hi ha l’evolució de la trama urbana, 
l’evolució dels continguts socials que aplega, les relacions que manté amb el terri-
tori i les polítiques urbanes que s’hi desenvolupen. 

D’altra banda, cal tenir en compte el fet que les persones que viuen en situació 
de pobresa i d’exclusió s’adapten a uns espais més o menys concrets, on troben 
un “lloc” per realitzar les seves activitats quotidianes i passar més o menys desa-
percebuts. Es tendeix a crear circuits marginals que són coneguts i utilitzats, de 
manera quasi exclusiva, per persones en situació d’exclusió o properes a aquesta 

                                                      

61 Sobre la divisió social de l’espai urbà, es pot consultar GONZÁLEZ i PÉREZ (2000) i LARROSA 
(2000) sobre Lleó i Elx, respectivament. Un recull d’iniciatives interessants sobre la governabilitat de la 
ciutat es pot consultar a BAILLY et al. (2000). Un marc general de la segregació social urbana es pot 
consultar a VILAGRASA (1995 i 2000). 
62 DEPAULE (1983:184) analitza la pràctica social de l’espai i exposa: “La práctica, o mejor, las prácti-
cas concretas son el producto de una coyuntura; son la interacción de un sistema de disposiciones 
interiorizadas por un individuo a lo largo de su educación y de las experiencias de su historia con una 
historia determinada.”  
63 VILAGRASA (1998) destaca el caràcter urbà dels grups socials que es troben en situació de pobresa 
i d’exclusió, fent referència al concepte de “ciutat dual” proposat per CASTELLS. També FERNÁNDEZ 
DURAN (1993) fa referència al naixement del Quart Món com a fenomen metropolità i que està estre-
tament relacionat amb les “noves formes de pobresa”. 



 

51 

 

situació. Aquests espais i circuits es troben immergits en la trama urbana i experi-
menten un procés d’adaptació al qual es podria considerar una “nova” funció so-
cial. En algunes ocasions, en la intervenció amb persones sense llar o persones 
sense sostre s’ha contemplat, per exemple, la ubicació de centres i equipaments 
fora dels circuits habituals com una mesura encaminada a facilitar la integració en 
espais amb un entorn diferent64. Aquest tipus d’actuació afecta dues facetes. 
D’una banda, s’intenta extreure les persones que viuen en determinades condi-
cions d’exclusió dels seus circuits urbans habituals per proposar-los espais dife-
rents per adaptar-se a unes dinàmiques encaminades a processos de 
reestructuració social. De l’altra, s’intenta evitar que alguns espais acabin caracte-
ritzats per determinats comportaments socials que són causa i conseqüència de la 
marginació i empobriment d’un espai de la ciutat. Les PSL, o persones que viuen 
en altres situacions de marginació i d’exclusió, no són les responsables primeres 
del deteriorament i de l’entrada en un procés de segregació dels espais urbans. 
Els agents econòmics i polítics que actuen en la configuració de la ciutat generen 
aquests processos de segregació a través de la valoració dels preus del sòl, dels 
preus dels immobles i dels processos de reinversió en la fàbrica urbana i en el seu 
contingut funcional. Els grups menys afavorits de la població aprofiten els espais 
menys valorats per intentar trobar unes condicions de vida que els permetin satis-
fer unes necessitats bàsiques, i no sempre ho aconsegueixen. 

En conjunt, la problemàtica que afecta les persones en exclusió, i en especial 
les que s’ha caracteritzat com persones sense llar, presenta una multitud de face-
tes que impedeixen simplificar les solucions. D’entre els molts problemes que po-
den haver-hi, com poden ser salut, feina, relacions socioafectives, inserció dins 
d’un espai on siguin considerats iguals, etc., cal destacar-ne un que és especial-
ment greu perquè es produeix en un estat de dret i que ha sortit reflectit en algu-
nes de les entrevistes realitzades: la falta de domicili. En certa manera, la falta 
d’una adreça suposa molt més que la possibilitat de tenir un lloc on aixoplugar-se, 
descansar i gaudir d’una certa intimitat. Suposa el fet de no estar reconegut dins 
de la comunitat on una persona desenvolupa la seva vida quotidiana. Suposa el fet 
de no comptar a l’hora de tenir accés als serveis socials de base i de poder accedir 
a molts tipus d’ajudes socials. El fet de no tenir un domicili suposa, pràcticament, 
“no existir” per a l’Administració i per a la societat. L’empadronament, que segons 
el RD 2612/1996 és el registre administratiu on consten els veïns d’un municipi, no 
és fàcil d’obtenir per persones que viuen en exclusió. L’article 54 d’aquest reial 
decret especifica: “Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en 
el padrón del municipio en el que resida habitualmente.” I en el tercer punt afegeix: 
“La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio 
carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber 
puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbi-
to geográfico donde esta persona resida.”65 Quan administrativament un ajunta-
ment posa impediments per empadronar una PSL està afegint un altre obstacle a 
                                                      

64 L’exemple és citat a SÁNCHEZ (2000:67). 
65 Segons còpia del RD 2612/1996 de 20 de desembre, publicat al BOE del 16 de gener de 1997 (pàg. 
1665 i 1666). 
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la possible normalització i aboca una persona ja exclosa socialment a un procés 
d’exclusió territorial. De fet, la negació de l’empadronament, o el fet de posar-hi 
dificultats per realitzar-lo a les persones sense domicili, suposa augmentar encara 
més el procés d’exclusió i provocar que les persones sense llar, i també les perso-
nes sense sostre, no puguin gaudir de ciutadania i dels beneficis que comporta. En 
aquest sentit, al procés d’exclusió social i econòmica al qual es veuen sotmeses 
aquestes persones s’afegeix l’exclusió política que es realitza des de 
l’Administració pública. 

2.1. Lleida com a marc geogràfic 

La reflexió sobre la pobresa, l’exclusió i l’espai han de permetre observar 
l’espai de la ciutat de Lleida com a marc geogràfic de l’estudi realitzat. D’aquesta 
ciutat, referent urbà a les comarques de ponent de Catalunya, en destaca entre les 
seves característiques el fet de ser una ciutat mitjana, amb una població que se 
situa al voltant dels 120.000 habitants66 i que efectua funcions de centre de serveis 
a una població provincial que supera els 325.000 habitants. Pel que fa a l’activitat 
econòmica, cal destacar que, com a nucli vertebrador d’una àmplia zona agrícola, 
és una ciutat on el sector terciari té un paper fonamental, com a centre de serveis 
administratius, sanitaris, culturals i comercials. Mentre que l’activitat industrial està 
dedicada principalment al sector alimentari, l’agricultura té un gran pes, no només 
pel que fa a la població activa i a la seva aportació a la riquesa generada, sinó 
també com a factor d’atracció, si més no de temporada, d’un gran contingent de 
mà d’obra forana poc qualificada que en els darrers anys té una component molt 
important de persones extracomunitàries. Algunes d’aquestes persones utilitzen la 
ciutat com a centre de referència abans de desplaçar-se cap a altres poblacions de 
l’entorn per mirar d’aconseguir una feina temporal. 

Aquesta funció de redistribució des de Lleida cap a centres urbans i rurals 
veïns queda ressenyada en algunes de les entrevistes en profunditat efectuades a 
persones sense llar, especialment les realitzades al voltant de Santa Teresita. Una 
de les PSL entrevistades exposava que es quedava a Lleida “porque me han dicho 
que en Lleida era donde había más trabajo, porque a partir del mes de abril tienes 
trabajo fijo”, mentre que una altra reconeixia que “en Lleida se puede conseguir 
trabajo en la fruta”. Una altra PSL reconeixia: “Vine por el hecho de la recogida de 
la fruta... Una vez que termina (...) tienes un poquito de dinero, vienes a la capital y 
te lo gastas en pocos días. Y ya estás otra vez sin dinero y buscándote la vida.” 
També es reconeix aquesta funció en el document elaborat per l’Ajuntament de 
Lleida per participar en el Projecte Urban 2000. En aquest document s’exposa que 
molta d’aquesta població es queda a la ciutat, més concretament al Casc Antic67, 
                                                      

66 Segons dades municipals, la població a octubre de 2002 era de 119.258 persones. 
67 La utilització del terme “Casc Antic” al llarg del treball obeeix a un ús quotidià que rep a Lleida el 
centre de la ciutat, conegut com a Centre Històric. El terme “Casc Antic” no és correcte en català i a 
més a més, en el cas de Lleida va unit a una consideració negativa. Sobre el tema, es pot consultar 
FEIXA i PUERTAS (1998). 
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on disposen de “unas asociaciones emergentes que dan apoyo a los nuevos inmi-
grantes y contribuyen a fijar su residencia, a facilitar sus prácticas religiosas...”68. 

La relació entre la immigració i l’augment de PSL també queda reflectida en la 
entrevista efectuada amb el cap de la Guàrdia Urbana de Lleida, que assenyala 
que la presència de PSL a Lleida es comença a notar lleugerament a partir del 
1985 i, de manera més rellevant, a partir del 1994 “directament relacionat amb la 
immigració, si bé un percentatge mínim d’aquests sense sostre es queden després 
de la campanya (de la fruita) i continuen deambulant per la ciutat”. D’altra banda, 
en l’entrevista amb J. Mor, director de l’alberg municipal, el Centre d’Acollida la 
Panera, queda també explicitada aquesta relació: “Cada campanya de la fruita s’hi 
queden de 25 a 50 persones. Tot depèn si han ocupat un espai on es puguin que-
dar la resta de l’any”. També des de la direcció del cos dels Mossos d’Esquadra es 
reconeix que Lleida, a diferència d’altres ciutats petites o mitjanes, té un cert atrac-
tiu perquè hi ha uns “serveis socials que actuen de coixí per a aquesta gent”. A-
quest fet porta a una problemàtica important, segons el mateix J. Mor: “(...) mentre 
es mantinguin entre 300 i 600 PSL, toxicòmans o immigrants, el grau de tolerància 
de la població es manté. Quan s’arribi a 1.000, tot això explotarà. Per això ens 
preocupa tant l’estiu.” El problema es fa més patent quan es parla de la necessitat 
de mantenir una xarxa bàsica d’assistència que, d’una manera o altra, hauria de 
funcionar tot l’any: “(...) alguns s’han quedat aquí, (...) però ni institucions públiques 
ni privades podran mantenir econòmicament el cost social.” De fet, cal entendre 
que la problemàtica que pot generar l’arribada d’immigrants “és social i no policía-
ca”, tal com es reconeix en l’entrevista efectuada al cap del cos dels Mossos 
d’Esquadra. 

La funció de centralisme que realitza la ciutat sobre les comarques del seu en-
torn immediat queda reflectida, també, en el procés d’evolució històrica de la ciu-
tat, i principalment des dels processos d’expansió urbana que s’han produït a partir 
dels anys quaranta del segle XX69. Des dels seus inicis, la ciutat s’ha situat al turó 
de la Seu Vella, des d’on ha anat expandint-se de forma més o menys radial. 
L’evolució de la trama urbana ha generat que la ciutat s’articuli al voltant d’aquest 
turó, amb el riu Segre com a límit ja superat, i actualment creuat per quatre ponts 
per a persones i vehicles, un cinquè pont per a trànsit ferroviari i una passarel·la 
per a vianants. El nucli urbà s’ha anat expandint a costa de les terres agrícoles que 
formen part de la plana regada de Lleida i que han anat generant barris de diferent 
estructura i contingut socioeconòmic70. En els darrers decennis, l’obertura de la 
ciutat cap a la plana ha anat acompanyada d’un procés de buidament de la pobla-
ció del Centre Històric. Entre els aspectes més rellevants d’aquest barri hi ha la 
seva trama d’origen medieval, amb carrers estrets i pendents marcats pel turó on 
s’assenta, i el que de fet és un espai quasi tancat a la penetració dels grans eixos 
                                                      

68 Extret de l’informe del Plan Urban 2000 de la Paeria. 
69 Per conèixer l’evolució de Lleida, es pot consultar VILAGRASA (1990); GANAU (1992) BELLET 
(1995). Sobre la història de la ciutat, es pot consultar LLADONOSA (1972) i VIDAL VIDAL (1998). 
70 Sobre el contingut socioeconòmic dels barris de Lleida, es pot consultar BELLET i VILAGRASA 
(2000) i GIRÓ (1997). 
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viaris que organitzen la ciutat. De fet, el Centre Històric ha quedat aïllat. No hi ha 
permeabilitat social ni intercanvi entre aquest espai i la resta de la ciutat, ja que hi 
ha una espècie de corona que l’envolta i que no fa falta travessar. Un conjunt de 
serveis, i el buidament de la funció residencial en alguns dels seus límits actuen de 
barrera i separen un espai en procés d’empobriment de la resta de la ciutat. J. 
Mor, analitzant aquesta situació, diu que “hi ha uns murs de vidre que no exis-
teixen, però que hi són”. 

El Centre Històric ha experimentat un conjunt de canvis importants en els da-
rrers decennis71. Mentre que en un dels seus límits hi ha el carrer Major, la princi-
pal artèria comercial de la ciutat, noves actuacions han modificat part de la seva 
trama per edificar els edificis dels jutjats, o l’edifici de l’Auditori, en un altre dels 
seus límits, o per enderrocar edificis vells i en mal estat que han permès la creació 
de nous espais. Almenys una part d’aquestes actuacions s’emmarquen dins del 
programa ARI (Àrea de Rehabilitació Integral) que l’Ajuntament ha posat en marxa 
per al Centre Històric, l’objectiu principal del qual és crear “...un Centre Històric 
residencial, sense canvi de teixit social, rehabilitat tant en l’espai públic com en el 
privat, actiu econòmicament i comercial, accessible per als vianants i per a la circu-
lació rodada, i amb una qualitat de vida equivalent a la mitjana de la ciutat...”72. La 
pèrdua de les seves funcions tradicionals ha permès la ocupació d’aquest espai 
per grups socials amb poc nivell adquisitiu i ha convertit una bona part del barri en 
una bossa de pobresa al cor de la ciutat. Tal com es reconeix en l’entrevista al cap 
dels Mossos d’Esquadra: “La gent immigrant, gent de classe baixa, utilitza el Barri 
Antic per viure-hi, perquè els pisos barats són allí. No hi ha cap zona de Lleida que 
tingui el preu i les condicions que hi ha al Barri Antic. Per això no es produeix un 
desplaçament cap a altres zones de la ciutat.” De fet, malgrat les actuacions realit-
zades el Barri Antic segueix essent una àrea problemàtica de la ciutat, on la situa-
ció segueix sense millorar de manera perceptiva per part de la població. La 
vigència d’aquesta problemàtica queda reflectida en els objectius generals, núme-
ros 6 i 7, del pla Urban 2000, que exposen que es tracta d’aconseguir que “la po-
blación implicada tenga una actitud activa hacia la superación de las 
características individuales y colectivas que favorecen la aparición de la margina-
ción y de la exclusión” i també de “disminuir el número de personas y colectivos en 
situación de exclusión”73. 

Tots els barris de Lleida tenen la presència de persones arribades des d’altres 
països. La concentració de la immigració al Centre Històric, amb prop d’un 24% 
del total, és una mostra dels efectes de transformació que experimenta el barri 
més antic de la ciutat. Aquesta concentració va acompanyada d’un procés de bui-
                                                      

71 LLOP, J.M. (1986) ja aporta una anàlisi de la problemàtica del Centre Històric de Lleida i exposa 
l’estratègia d’operació urbanística seguides fins aquell moment. En la mateixa obra es poden consultar 
altres exemples d’intervenció en el Centre Històric. 
72 Aquest programa és una de les actuacions de política municipal més importants dels darrers anys pel 
que fa al Centre Històric. L’objectiu s’ha extret del programa ARI (pàg. 4). El mateix objectiu es repeteix 
uns anys després en el programa Urban (pàg. 22).  
73 Extret del document presentat per la sol·licitud de subvenció a la iniciativa comunitària per a zones 
Urbanes URBAN 2000 (pàg. 22). 
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dament de la funció residencial per part de la població autòctona i, a l’octubre de 
l’any 2002, quasi un 20% dels residents al barri eren d’origen estranger. La con-
centració, però, no deixa de ser un símptoma, una conseqüència, del procés de 
transformació i no una causa. Altres barris tenen una presència important 
d’immigrants, i no per això entren en procés de marginació. El segon barri on es 
concentra més població d’origen forà és Príncep de Viana-Clot, amb un 12% del 
total dels immigrants de la ciutat, i no és un barri que destaqui per ser marginal, 
com tampoc el de la Universitat, on residia el 10% dels immigrants74. 

Com a conseqüència de les transformacions viscudes al barri, el Barri Antic es-
devé un espai que els lleidatans han arraconant en el seu imaginari. És un espai 
que s’evita, en major o menor mesura, per no trobar els continguts socials que la 
ciutat hi ha anat abocant. Problemes de delinqüència, de tràfic d’estupefaents i de 
prostitució han acompanyat la presència d’aquest barri a les portades dels diaris. 
Com es veurà en capítols posteriors, la imatge que en tenen els usuaris de la ciu-
tat és negativa. Però el Barri Antic no és l’únic espai que és vist amb recel. El barri 
de la Mariola també ha viscut75, i viu encara, però amb menor intensitat, les con-
seqüències d’una imatge que es forma a partir dels continguts socials del barri. En 
aquest cas, la política seguida per l’Administració pública i per les empreses priva-
des ha donat un resultat que s’ha deixat notar amb el pas dels anys. 

Altres zones de Lleida, principalment cap a alguns barris de la perifèria, també 
es miren amb un cert respecte. La imatge que ofereix el públic de la perifèria acos-
tuma a ser negativa, o menys positiva, i va acompanyada d’un cert desconeixe-
ment tal com es pot observar en els resultats de l’enquesta efectuada a la població 
que viu o visita Lleida. De fet, alguns dels barris del que es considera perifèria són 
poc usats pel conjunt de la població lleidatana a causa d’una escassa atractivitat 
funcional i del desconeixement que comporta el seu no ús. Pel que fa a les perso-
nes sense llar de Lleida, segons es desprèn de l’entrevista efectuada al cap de la 
Guàrdia Urbana, es troben habitualment a la zona del Centre Històric, a 
l’anomenada Zona Alta i a l’Eix Comercial tradicional, mentre que als barris perifè-
rics no hi ha una presència permanent, ja que només hi van a practicar la mendici-
tat, amb el porta a porta o a l’entrada de les principals botigues. A part, per dormir 
també utilitzen la perifèria urbana, on hi ha antigues masies abandonades, així 
com algun espai més o menys discret a l’interior de la ciutat. En aquest sentit, la 
percepció de la perifèria coincideix entre la que tenen les persones sense llar i la 
resta de la població de la ciutat. 

Les situacions de pobresa, doncs, s’estenen per gairebé tots els barris de la 
ciutat en major o menor intensitat. En uns llocs s’hi instal·la de manera permanent 
al llarg del dia, mentre que en altres només s’hi pot veure durant unes hores, com 

                                                      

74 Dades facilitades per la Paeria corresponents a l’octubre de l’any 2002. 
75 El Grup d’Estudis Urbans, dirigit pel Dr. Vilagrasa, va analitzar la imatge la ciutat de Lleida l’any 1980. 
El barri de la Mariola era dels que tenia una menor preferència per ser un centre de residència pels 
enquestats (GEU, 1982). Altres treballs realitzats en els darrers anys per alumnes d’educació social de 
la UdL permeten afirmar aquesta canvi en la percepció. 
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si fos un lloc de pas o un espai per anar a buscar recursos i, en altres, només hi és 
visible durant la nit. La pobresa, i principalment les situacions d’exclusió, acom-
panyen aquestes imatges negatives de l’entorn urbà. Però no es pot considerar 
que en siguin les responsables, o si més no les úniques responsables. Hi ha dos 
elements que actuen en la creació d’aquestes imatges: d’una banda, les noves 
característiques de les PSL i, de l’altra, els elements que actuen i modelen l’entorn 
urbà. 

Pel que fa a les PSL, cal tenir en compte que són persones que es queden a la 
ciutat i que han perdut aquella moviment itinerant que els feia anar amb els seu 
equipatge al damunt tot el dia. S’han tornat “invisibles”, perquè ja no ofereixen una 
imatge estereotipada més pròpia de fa cinquanta anys. Tret de l’estiu, moment en 
què arriba gent nova a la ciutat a causa de la demanda de mà d’obra per la fruita, 
es fa difícil veure PSL portant les seves pertinences. Els resultat de l’enquesta de 
percepció efectuada a la població que viu o visita Lleida, i que s’analitza en un 
capítol posterior, ho mostra ben clar. Hi ha persones que diuen que no en veuen i 
d’altres que consideren que n’hi ha moltes, amb xifres que semblen exagerades. 
D’altra banda, el preu del sòl i dels habitatges, l’envelliment de la població76, 
l’abandonament dels habitatges per part dels seus propietaris i la posterior ocupa-
ció per part de persones sense recursos, i el buidament de funcions urbanes com 
el comerç o els serveis formen, entre altres, un complicat conjunt de situacions que 
de manera més o menys encadenada generen aquests espais d’exclusió. Les 
polítiques, municipals77 o d’altres nivells de l’Administració, per acció o inacció, 
acompanyen aquest procés. I també la circulació de les imatges dels ciutadans78, 
que acaben generant un rebuig a certs espais. Aquest conjunt de situacions con-
flueixen al Centre Històric de Lleida. 

Un problema afegit a les persones sense llar, i que s’ha comentat anteriorment 
a escala general, és la dificultat d’empadronament a la ciutat per als que no són de 
Lleida. Els serveis socials de base no ofereixen un domicili administratiu per als 
que són considerats transeünts, alguns del quals fa molt de temps que resideixen 
als carrers i places de Lleida. Aquestes persones són ateses per l’assistència so-
cial de l’alberg municipal, però queden excloses de tot un ventall d’ajudes, com les 
pensions per a les que necessiten tenir un domicili fix. Aquesta problemàtica que-
da reflectida al capítol següent, on es mostren els resultats de l’enquesta realitza-
da a les PSL, i on es veu que la major part de les PSL entrevistades no cobren cap 

                                                      

76 Segons que es fa constar als documents presentats per accedir al Projecte Urban 2000, entre el 
1975 i el 1991 el Barri Antic va perdre més del 50% de la població. A l’any 2000, les persones majors 
de 64 anys representen més del 30% de la població del barri. A aquestes dades cal afegir-hi el fet que 
una de cada tres persones grans del barri viu sola. 
77 A Lleida s’ha intentat, en dues ocasions, obtenir els ajuts comunitaris del Pla Urban. En la darrera 
convocatòria s’exposa que el Centre Històric té un conjunt de potencialitats importants que han de 
permetre la regeneració social i urbana del barri. Entre aquestes potencialitats, destaquen la major part 
dels monuments i edificis d’interès històric de la ciutat i estar en un important punt geoestratègic de la 
ciutat que, malgrat el seu aïllament, ha de permetre buscar perspectives de futur per generar funcions i 
prestacions d’un centre urbà. 
78 GAZZOLA i LONGONI (2001) analitzen les imatges i la percepció de seguretat en l’espai urbà. 
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tipus de pensió. D’altra banda, i com a fruit de la problemàtica que viu el Barri An-
tic, les actuacions de remodelació del barri han portat a desallotjar persones que 
ocupaven cases abandonades per derruir edificis que no presentaven gaires ga-
ranties. La població ha anat a dormir a altres llocs de la ciutat, però les caracterís-
tiques del propi barri generen un efecte de retorn durant el dia. El tràfic 
d’estupefaents, la convivència amb persones que es troben en situacions similars i 
el manteniment d’un espai que el poden considerar “propi” i que pocs lleidatans 
utilitzen els permet tenir un espai on no se senten observats constantment. 

La ubicació de centres d’atenció a persones en situació d’exclusió és un altre 
dels elements que també influeixen en la segregació que els ciutadans fan de 
l’espai. La proximitat d’un centre d’atenció, sigui quina sigui la funció, no agrada 
als veïns. En l’imaginari col·lectiu, les persones sense llar passen a ser actors del 
procés de marginació de l’espai i no es veu la seva presència com una conse-
qüència que es produeix com la suma d’un conjunt de factors que actuen des de fa 
temps. La recerca d’una espai assequible econòmicament per instal·lar-hi un cen-
tre d’atenció en pot ser un símptoma. De tota manera, la idea que la proximitat de 
persones en exclusió provoca inseguretat, fa perdre el valor del barri i, per tant, de 
la casa, és estesa entre la població. Però a Lleida els centres d’assistència, per-
manents o temporals, no sempre s’ubiquen al Barri Antic. Hi ha centres per diver-
sos punts de la ciutat, com es pot veure en el mapa que acompanya aquestes 
pàgines. 

Alguns es troben ubicats al costat o a l’interior d’altres centres que es destinen 
a altres funcions que no la d’atendre únicament exclosos socials. L’Hospital Arnau 
en podria ser un i el de Santa Maria, un altre. Altres només funcionen com a centre 
d’acollida en moments puntuals de l’any. Alguns, com Arrels Centre Obert, es va 
tancar al Barri Antic i es preveu tornar-lo a obrir en una zona propera, però fora del 
barri on es concentren més persones sense llar de la ciutat79. 

La lluita contra l’exclusió i contra la problemàtica que comporta l’empobriment 
d’una àrea concreta de la ciutat es pot realitzar de diverses maneres, encara que 
com s’ha referit en pàgines anteriors no resulta senzill. L’empresa ha de comptar 
amb la intervenció de diferents agents socials i de l’administració. L’intent 
d’aconseguir els ajuts del Pla Urban en pot ser un exemple. De fet, hi ha un con-
junt de ciutats espanyoles que s’han acollit al Pla Urban com una manera de fer 
front als problemes de barris o d’algunes parts del seu teixit urbà80. El fet de no 
tenir èxit en la convocatòria no ha impedit que es desenvolupessin alguns aspec-
tes del que s’havia programat. D’altra banda, el manteniment de serveis socials 
per a persones amb problemàtiques específiques ajuda a evitar un empitjorament 
de la situació. El Centre Municipal d’Acollida la Panera fa una feina específica en 
aquest camp, encara que, de ben segur, resulta insuficient. 
                                                      

79 De fet, l’oficina d’aquesta entitat es va tornar a obrir entre la realització de l’estudi i la seva publicació. 
Està situada al carrer Boters i realitza funcions d’assistència a les persones sense llar.  
80 VALENZUELA (2000) analitza i contextualitza els 29 projectes aprovats en les dues convocatòries 
del Pla Urban. 



 

 

 

 



 

59 

 

Altres funcions es troben desenvolupades per entitats privades, o semipúbli-
ques que, d’una manera o altra, treballen amb tots els mitjans que poden aconse-
guir per ajudar els que no tenen cap altre recurs. Diverses associacions s’estenen 
per la ciutat i aporten el seu gra d’arena per intentar arreglar una situació que té 
causes i conseqüències complexes. Pel que fa a les persones sense llar, només la 
Fundació Social Sant Ignasi de Loiola se n’ocupa de manera exclusiva, malgrat 
que es mantenen contactes amb altres centres per detectar i coordinar els casos 
que van sorgint. Aquesta fundació té diversos programes que es concreten a 
Arrels Centre Obert, i en dos pisos de reinserció per a persones sense llar que 
tenen la voluntat d’abandonar el carrer com a forma de vida. 

De totes maneres, a Lleida, com passa en general a totes les ciutats, fan falta 
més efectius per ajudar a frenar i arreglar una situació que, tot i canviant, es per-
llonga en el temps. Les condicions socioeconòmiques i polítiques de la nostra so-
cietat porten a l’evolució de la tipologia de les persones sense llar i sembla que, 
lluny d’acabar, aquesta situació pot agreujar-se en un futur proper. I com a conse-
qüència, cal una intervenció decidida que afecti, a més de les associacions i de 
l’Administració, la societat civil i els agents econòmics per aconseguir que l’espai 
urbà sigui un espai de tothom i per a tothom. 
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3. Les persones sense llar  
a la ciutat de Lleida 

En general, el col·lectiu de les persones sense llar presenta unes característi-
ques ben definides, tal com s’ha vist al primer capítol. Algunes canvien amb el 
temps: el seu origen, algunes de les causes que provoquen la seva situació 
d’exclusió social, l’estructura per gènere i edat, etc. Molts estudis81 dels que s’han 
realitzat sobre el col·lectiu tracten aquestes característiques i la seva evolució re-
cent. En les pàgines que segueixen es presenten alguns dels perfils de les PSL 
residents a Lleida que han de servir per emmarcar el col·lectiu abans d’entrar de 
ple en el coneixement del seu ús i percepció de l’espai. La informació s’ha obtin-
gut, bàsicament, a partir de la realització de l’enquesta a les PSL realitzada al ca-
rrer82. 

Per iniciar la presentació del perfil sociodemogràfic de les persones sense llar 
de la ciutat de Lleida s’analitzen els resultats obtinguts en qüestions referents a 
l’edat i el gènere, a l’origen geogràfic, el temps que fa que resideixen a Lleida, la 
intenció de quedar-s’hi i el moviment geogràfic dels membres del col·lectiu. A con-
tinuació, es tractaran les condicions de vida, centrant-se en el lloc on dormen i el 
temps que fa que viuen en exclusió, el nivell d’estudis, l’estat civil i la relació amb 
la família i amb altres persones, per acabar amb l’anàlisi dels elements bàsics de 
la seva subsistència. 

Pel que fa a les característiques de la mostra, s’observa un clar predomini 
d’homes, fins al 86% del col·lectiu que ha estat enquestat. L’elevat índex de mas-
culinitat del col·lectiu fa necessari observar que la diferència de gènere en aquest 
cas no suposa les mateixes implicacions que quan es tracta d’altres temes socials. 
Malgrat que en un principi es pugui arribar a pensar que hi ha poques dones que 
visquin en aquesta situació d’exclusió, la realitat resulta molt diferent, tal com es 
destaca, entre altres, a CABRERA (1998). L’enquesta, per les característiques de 
la seva realització, no reflecteix la diferència real que hi ha en qüestions relatives 
al gènere: es va passar al carrer i moltes dones no s’hi estan. En aquest sentit, és 
convenient recordar que el fet de disposar d’un lloc per dormir i per viure no impli-
ca que es pugui parlar de persones amb llar. Activitats com la prostitució amaguen 
una part d’aquesta realitat que no queda reflectida en l’enquesta. 

                                                      

81 Es pot citar, per exemple, CABRERA (2000). 
82 De l’enquesta se n’ha comentat alguns aspectes en la introducció i es pot consultar a l’annex final del 
treball. 
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La feminització de la pobresa és un fet recollit en diversos estudis. Un dels més 
recents sobre Catalunya, el d’OLIVER (2003), mostra els efectes dels canvis so-
cioeconòmics en les dones, que acaben essent un subgrup especialment sensible 
a les variacions socials en molts dels seus àmbits. Si bé cal mantenir la diferencia-
ció entre pobresa i exclusió absoluta, cal suposar que l’increment de la primera pot 
afectar un increment, no necessàriament proporcional, en la segona. De tota ma-
nera, dins del col·lectiu de les PSL, les dones segueixen essent el grup més invisi-
ble. Per tant, el fet que a Lleida només s’hagi comptat un 14% de dones sobre el 
total de les PSL pot resultar indicatiu del procés d’allunyament del carrer de les 
dones que viuen en aquesta situació. CABRERA (1998:121) ja indicava, recollint 
altres autors, que hi ha un augment de les dones, que en alguns casos poden 
arribar al 25% o més del total de les PSL. Pel que fa a Lleida ciutat, cal recordar, 
però, que aquest percentatge correspon aproximadament al del recompte que es 
va realitzar entre els dos centres que treballen més directament amb PSL. 

Pel que fa a l’edat de les PSL, la mostra obtinguda assenyala una importància 
relativa del grup d’entre 25 i 40 anys, amb un 55% del total de la població de PSL, 
en què el grup menys representatiu és el de més de 55 anys, amb un 4,6% sobre 
el total. Moltes raons poden influir en el fet d’aquesta diferenciació d’edat. La més 
bàsica és la diferència entre les categories que aquí s’han establert, que permet 
mostrar que hi ha una part important de població relativament jove. A aquests cal 
sumar-hi els menors de 25 anys, que representen l’11,5% de les persones enques-
tades. La situació social i econòmica del país pot ser una altra raó explicativa de 
les diferències entre els grups d’edats establerts. La immigració, que porta en al-
guns casos a la pobresa absoluta i que generalment es realitzada per persones 
joves i sanes, almenys en el principi del periple migratori, en pot ser encara una 
altra. També hi té molt a veure la duresa de la vida al carrer i els motius que han 
portat a l’exclusió. La taxa de mortalitat entre les PSL és molt elevada si es compa-
ra amb la de les persones amb llar, malgrat que no s’hagi comptabilitzat mai en el 
cas de Lleida83. Els més joves no arriben a vells o aconsegueixen sortir de la si-
tuació. L’addicció a determinades substàncies (alcohol, estupefaents, etc.), que pot 
ser causa i també conseqüència de la vida en exclusió, comporta relacionada un 
conjunt de malalties que no sempre són de bon tractar en una situació d’exclusió. 

Pel que fa a l’edat, també cal assenyalar que la presència de persones joves o 
molt joves en exclusió es deixa sentir en algunes ciutats, principalment a causa de 
l’arribada de nens immigrants. A Lleida, però, ara com ara no s’ha detectat el pro-
blema. Els anomenats “nens del carrer” es concentren en ciutats més grans, enca-
ra que cal preveure la possible aparició en entorns de ciutats mitjanes. De tota 
manera, el fet que l’11,5% de les PSL de Lleida tinguin menys de 25 anys fa pen-
sar que els processos d’exclusió comencen a afectar persones cada vegada més 
joves. Dificultats per emancipar-se, famílies desestructurades, dificultats per trobar 
una feina i un sou que permeti cobrir les necessitats mínimes acaben abocant a 
                                                      

83 No s’ha d’oblidar que hi ha moltes PSL que no tenen documents o que els han perdut. Tampoc s’ha 
d’oblidar que n’hi ha molts que no estan empadronats. Una càlcul, que no pot deixar de ser especulatiu 
i aproximatiu, apuntaria a una taxa d’entre el 20 i el 30 per mil durant l’any 2001. 
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situacions d’exclusió a persones cada vegada més joves. A aquests elements cal 
afegir-hi l’addicció a substàncies estupefaents que poden provocar el trencament 
dels vincles afectius que el jove té establerts. També cal tenir en compte que si 
abans es parlava de les malalties mentals com a causa d’exclusió, avui malalties 
com la sida poden ser un dels motius que desencadenen aquesta situació. Cal 
tenir present, però, que rarament hi ha una única causa que desemboqui en el 
procés d’exclusió extrema. 

D’altra banda, l’edat pot ser motiu de diferenciació en l’ús de l’espai i de les ruti-
nes diàries de les PSL. La causa es pot trobar en els motius que han portat a 
l’exclusió. Durant la realització del treball de camp s’ha pogut constatar que la im-
mensa majoria de les PSL de Lleida pateixen alguna toxicomania. I d’entre les toxi-
comanies caldria diferenciar, com a mínim, les que es relacionen amb l’ús de 
l’alcohol, que afecta totes les edats, però amb major incidència a les persones adul-
tes i les que es relacionen amb el consum d’estupefaents, que afecta més els joves. 
Mentre que l’alcohol es pot trobar en molts punts disseminats per la ciutat, 
l’aprovisionament d’altres substàncies s’acostuma a localitzar en punts concrets que 
poden anar canviant en relació amb l’activitat repressiva que s’exerceixi des de 
l’Administració. Malgrat que no s’ha entrat a analitzar els espais de distribució 
d’estupefaents a l’hora de realitzar l’estudi, s’ha conegut, a través de les entrevistes 
en profunditat, que els joves del col·lectiu presenten una major tendència al consum 
de substàncies prohibides i això afecta el seu ús de l’espai. D’altra banda, el consum 
d’alcohol és més barat que el d’altres substàncies i el període diari d’activitat per 
aconseguir els recursos per al consum és diferent. Mentre que una PSL alcoholitza-
da exposava que “cuando tengo 6 € paro. No necesito nada más”, un altre, addicte a 
la heroïna, relatava el seu cicle diari que consisteix a “pedir, ir a comprar la droga, ir 
a un sitio tranquilo, ponerme, y luego conseguir otra vez dinero para la dosis de la 
noche o del día siguiente”. L’edat, el tipus d’activitat de les PSL i l’estat en què es 
puguin trobar en un moment concret també pot afectar la percepció i l’ús de l’espai 
de les persones amb llar de la ciutat que poden arribar a evitar determinats espais 
per no trobar-se amb situacions que els poden semblar violentes. 

FIGURA 1: ELS ENQUESTATS SEGONS L’ORIGEN 
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Pel que fa a l’origen dels enquestats, els resultats mostren aspectes que resul-
ten d’interès: la confirmació de tendències sobre l’augment de PSL de fora de 
l’Estat espanyol, el paper que juga la ciutat de Lleida com a centre d’acollida de les 
persones sense llar de diversa procedència i la relació entre els espais de la ciutat 
i l’ús que en fa la part del col·lectiu de PSL que són de Lleida o de localitats veï-
nes. 

En referència a les noves tendències sociodemogràfiques, destaca que el 37% 
dels enquestats siguin d’origen estranger. La seva presència, el 92,4 % dels quals 
és d’origen africà, és una dada que resulta alterada per aquell 13% dels enques-
tats que representen els immigrants que feia pocs dies que eren a la ciutat, tal com 
s’ha mencionat anteriorment a la introducció. Si l’enquesta no s’hagués realitzat a 
l’estiu, segurament es trobaria un percentatge menys elevat d’estrangers en el 
col·lectiu de PSL. La campanya de la fruita actua com a reclam per a un nombre 
cada vegada més gran de persones sense feina, d’immigrants sense papers de 
residència i de persones que viuen en situació d’exclusió o de risc d’exclusió, a 
part dels immigrants que arriben contractats en origen. La campanya de la fruita 
demana una quantitat considerable de mà d’obra sense qualificar i, si fa uns anys 
hi havia estudiants que venien atrets per la possibilitat de treballar-hi, avui atreu 
membres de diversos col·lectius, alguns dels quals es troben en risc o situació 
d’exclusió. 

De tota manera, cal recordar que la immigració no és un fenomen nou, encara 
que en els darrers anys hi hagi un augment en la intensitat dels fluxos i hagin can-
viant les tendències pel que fa als focus emissors. Les entrevistes realitzades amb 
posterioritat a l’enquesta exposen clarament dos dels motius de l’arribada a la 
ciutat. Una persona comentava el periple familiar i indicava: “...(siendo de Badajoz) 
primero vino mi padre a buscar trabajo y después nos fue a buscar a nosotros, 
cuando ya tenía trabajo y piso. Y nos trajo a todos.” D’altra banda, una altra expo-
sava: “...de Francia bajé a Lleida. Como me habían dicho que aquí había trabajo 
en la fruta y tal...” Són exemples de dues onades migratòries diferents84. Cal ob-
servar que algunes de les persones que han declarat ser de la resta de Catalunya i 
de la resta de l’Estat espanyol ja viuen a Lleida des de gran part de la seva vida i 
que no ha estat la migració la causa de trobar-se en una situació d’exclusió, com 
es mostra en la primera cita. Altres, però, arriben a la ciutat en risc o en situació 
d’exclusió i s’acaben convertint en PSL. 

D’altra banda, la informació extreta tant de les enquestes com de les entrevis-
tes permet afirmar que l’origen, o el temps de residència a la ciutat, pot ser causa 
d’un ús diferenciador de l’espai per part de les PSL. Les repercussions en l’ús de 
l’espai són a escala individual si s’és de la mateixa ciutat o d’una localitat propera. 
La visita a coneguts i familiars, o l’interès per no trobar-los, pot condicionar l’ús de 
determinats espais de la ciutat. Com a exemple, un dels enquestats declarava 
                                                      

84 Sobre els processos migratoris que han afectat l’Estat espanyol durant el segle XX es pot consultar, 
entre altres, CAPELLADES i FARRÉ (1997); DOMINGO,A. (1997);  DOMINGO, J. (2002); PALAZON i 
BONMATÍ (1996), AV (1996) i FERRER i CALVO (1994). 
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evitar espais propers a l’Eix Comercial per evitar trobar persones del seu poble 
que els poguessin reconèixer. Destaca, en aquest sentit, la presència d’un 12% de 
persones que són de Lleida i la d’un 2% que són de la resta de la província, enca-
ra que moltes de les PSL enquestades vivien a la ciutat abans d’entrar en situació 
d’exclusió. 

En relació al que s’acaba de comentar, els resultats de l’enquesta mostren que 
la major part de les persones entrevistades acumulen una llarga temporada resi-
dint a la ciutat. Si bé sembla que el moviment itinerant pot ser una característica de 
les persones sense llar, a Lleida, com a la majoria de les ciutats espanyoles, hi ha 
un col·lectiu permanent de PSL85. La imatge de la PSL ha canviat també amb el 
pas dels anys. Ara, una bona part del col·lectiu passa inadvertit, ja que no porten a 
sobre les seves pertinences i, malgrat hi ha una certa mobilitat, com es veurà pos-
teriorment, acostumen a prendre una ciutat com a punt de referència i de residèn-
cia. De les dades de l’enquesta es desprèn que el 60% de les PSL entrevistades fa 
més de 2 anys que viuen a Lleida, xifra que augmentaria considerablement si no 
es tingués en compte el fet que al voltant d’un 20% dels enquestats són persones 
que arriben a Lleida atretes per la campanya de la fruita i que, en molts casos, no 
es quedaran a la ciutat. L’agrupació de les dades obtingudes sobre el període de 
residència diferent mostren que el 63% de les persones sense llar enquestades fa 
més d’1 any que són a la ciutat i que el 35% hi fa menys d’1 any. Així, doncs, la 
permanència es pot considerar una de les característiques que afecten una part 
considerable del col·lectiu de Lleida. 

Cal considerar que, generalment, la mobilitat es realitza en funció de les pers-
pectives de millorar una situació personal. La societat s’ha fet una imatge de les 
PSL com d’aquelles persones que anaven amb un farcell lligat a la punta d’un 
bastó i que anaven recorrent les localitats demanant almoina. D’aquesta imatge, 
s’ha passat a la d’una persona més o menys gran que va pels carrers de la ciutat 
arrossegant un carretó de la compra o un carretó de supermercat ple d’estris, so-
vint inclassificables. S’ha passat d’una imatge de l’itinerant, del vagabund que va 
de poble en poble i de ciutat en ciutat, a la del pobre que va recorrent els carrers 
de la ciutat amb una certa freqüència periòdica d’ús dels mateixos espais. Si la 
segona imatge es correspon més a l’actual, cal afegir que la PSL sovint deixa les 
seves pertinences en un lloc vigilat o amagat i que deambula pels carrers de la 
ciutat que ha escollit com a lloc de residència. Això, però, no treu que hi pugui 
haver un cert moviment itinerant que segueix un ritme estacional de feines del 
camp. Aquesta mobilitat afecta una part petita del conjunt de les PSL, sobretot dels 
que fa menys temps que es troben en el procés d’exclusió, segons es desprèn de 
les entrevistes efectuades. Aquesta tendència en relació a la mobilitat afecta la 
percepció que les persones amb llar tenen de les PSL. 

 

                                                      

85 En aquest sentit, es pot consultar SÁNCHEZ (2000). 
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FIGURA2: RELACIÓ ENTRE EL TEMPS QUE FA QUE SÓN A LLEIDA I LA I INTENCIÓ DE QUEDAR-S’HI (%) 

 

D’una manera coherent amb les dades anteriors, la resposta sobre la intenció 
de quedar-se a viure a Lleida és majoritària entre les PSL, ja que el 62% es mostra 
favorable a aquesta possibilitat enfront d’un 23% que declaren voler marxar. 

Si s’analitza la resposta sobre la intenció de quedar-se en relació al temps que 
fa que són a la ciutat, el resultat mostra que la part del col·lectiu que fa més temps 
que viu a Lleida manté la intenció de seguir vivint-hi. Aquí influeix la resposta dels 
que han nascut o s’han criat a la ciutat i els que són de comarques properes. Des-
taca que entre els que acumulen menys d’1 any de residència a la ciutat hi ha un 
percentatge elevat que, en principi, declaren no voler quedar-s’hi. De la mateixa 
manera, cal tenir en compte que un 30% dels que no s’hi volen quedar acumulen 
més de dos anys vivint a Lleida i, per tant, contradiuen, en principi, el que fins ara 
s’anunciava. La raó d’aquesta voluntat, segons es diu en les entrevistes en pro-
funditat, és que no els agrada la ciutat per les connotacions que té en el seu ritme 
de vida personal. Interessa, igualment, el gran nombre de persones que no contes-
ten la pregunta. En comentaris fets als membres de l’equip que realitzaven les 
enquestes, s’exposava l’alt grau d’inseguretat sobre el seu futur. Les condicions de 
vida comporten no tenir clar el futur immediat, i si surt una oportunitat en un altre 
lloc res no els impedeix marxar de la ciutat. Si es consideren les condicions de 
vida a què es troben sotmeses les PSL, els plans de futur poden quedar molt llun-
yans en relació a la necessitat de viure el dia a dia, fet que dificulta la presa d’una 
decisió com la de traslladar-se a un altre indret. 

Si s’observa la resposta segons el temps que fa que són a la ciutat, la diferèn-
cia entre els que s’hi volen quedar i els que pretenen marxar es pot observar d’una 
manera més clara: la majoria dels enquestats mantenen una opció de quedar-se a 
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la ciutat una vegada hi porten més de 6 mesos. També s’aprecia el fet que els que 
fa menys temps que són a la ciutat són els que declaren una intenció major de no 
quedar-s’hi. La utilització de la ciutat com a lloc de passada cap a altres destins, o 
com a punt de recerca d’una feina a la campanya de la fruita queda clara en 
aquesta resposta per part dels que fa menys temps que hi són. Sembla lògic, 
d’altra banda, que siguin aquestes persones les que menys utilitzen la resposta del 
“no ho sap o no contesta”. Pel que fa als que no contesten, la pregunta destaca la 
indecisió dels que fa entre 1 i 6 mesos que són a la ciutat. Molts d’aquest són els 
que han arribat a la ciutat i estan a l’espera d’oportunitats. Si n’hi ha i s’hi troben 
bé, s’hi quedaran. Si no s’acompleixen les expectatives mínimes, marxaran cap a 
altres indrets, ja que encara no han establert uns lligams prou forts amb la ciutat. 

D’altra banda, els percentatges sobre la intenció de quedar-se a Lleida varien 
segons l’origen dels enquestats. Entre les persones d’origen estranger, només hi 
ha un 48% que mostra la intenció de quedar-se a la ciutat. Alguns d’aquests ja fa 
temps que hi són, i d’altres en tenen la intenció, encara que la decisió depèn de 
diferents factors, com els papers de residència, les expectatives de treball, etc. Pel 
que fa a les persones sense llar de l’Estat espanyol, cal especificar que són majo-
ria els que tenen la intenció de quedar-s’hi a residir, principalment els que són de 
Lleida ciutat, en un 88%, i els de la resta de Catalunya, en un 75%. Una PSL de-
clarava: “Me quedé en la ciudad porque me gustó. Porque es pequeña y en las 
grandes ciudades te vuelves loco porque hay mucha gente.” 

Malgrat que els membres del col·lectiu mostren una tendència a assentar-se en 
una localitat trencant aquella imatge del vagabund, el moviment itinerant encara és 
un fet que afecta, o ha afectat, com a mínim el 53% dels enquestats, que declaren 
haver viscut en altres ciutats en situació d’exclusió. Aquesta dada pot mostrar una 
certa contradicció amb la referència expressada més amunt sobre el sedentarisme 
del col·lectiu. Tot i el nombre elevat dels que declaren haver viscut en altres ciutats 
en aquestes condicions, la realitat és que molts d’ells hi han estat poc temps, se-
gons es desprèn de les mateixes enquestes i de les entrevistes realitzades. Se-
gons el que contestaven i els comentaris realitzats als enquestadors, quasi la 
meitat de les PSL han estat en altres ciutats de passada mentre anaven a buscar 
alguna possibilitat de feina, etc., però dels que responen a la pregunta són menys 
del 15% els que han viscut més d’un any en un altre lloc que no sigui Lleida. Tam-
bé hi ha qui contesta que no ha viscut en altres llocs en aquests situació i, en can-
vi, viuen en canvi permanent. Entre aquests i dels que no contesten a la pregunta, 
hi ha el grup de 17 persones enquestades que feia pocs dies que eren a la ciutat. 

En relació a la resposta, cal considerar diversos elements que poden ser signi-
ficatius. D’una banda, hi ha un procés de desestructuració personal de la immensa 
majoria del col·lectiu que afecta la memòria i la percepció del temps. Pot ser causa 
i efecte de la vida al carrer i altera la percepció dels fets remotament llunyans en el 
temps. D’altra banda, hi ha la part del col·lectiu que és d’origen forà i que busquen 
una ciutat que els sembli adient fins que la troben. També cal considerar que algu-
nes PSL de les entrevistades declaren tenir Lleida com a punt de referència, enca-
ra que vagin a buscar feina a altres llocs durant la temporada. En aquest sentit, hi 
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ha persones sense llar que van recorrent l’Estat espanyol seguint les diferents 
collites de temporada, però que tornen a Lleida, que és la que consideren la seva 
ciutat. En una entrevista en profunditat, una PSL declarava: “Generalmente tene-
mos las fechas controladas (fruta, vendimia, oliva) de cuando empiezan (... )tene-
mos los números de teléfono de los payeses.” En aquest canvi, declaren que no 
viuen en la mateixa situació que la que tenen a Lleida. 

En la tria de la ciutat, les condicions de vida que hi puguin tenir no deixen de 
ser un factor important, malgrat no sigui l’únic a tenir en compte. L’enquesta reco-
llia diverses preguntes sobre les característiques en què es troben aquestes per-
sones, com el tipus de lloc on dormen, els serveis de què disposen aquests llocs, 
el temps que fa que viuen en situació d’exclusió i la percepció de quina és l’època 
de l’any en què pitjor es viu al carrer. Algunes d’aquestes preguntes poden ajudar 
a entendre alguns dels comportaments espacials de les PSL, referents a l’ús de 
determinats espais o dels centres d’assistència. En tot cas, mostren una de les 
facetes de la realitat en què viuen un conjunt important de persones a la ciutat de 
Lleida. 

Una de les preguntes que, a més a més, feia el paper de filtre a l’enquesta, és 
la que demanava on dorm habitualment. Cal tornar a recordar que el qualificatiu 
persona sense llar (PSL) inclou persones que tenen casa i, de vegades, fins i tot 
en propietat. Una de les diferències entre les persones sense llar i les persones 
sense sostre rau en el fet que mentre que les segones no tenen un lloc segur on 
aixoplugar-se, les primeres poden tenir el lloc, però els falta tot l’entramat físic, 
psicològic i social per ser considerada una llar. La utilització del qualificatiu sense 
llar afecta, a més, les condicions físiques de l’entorn humà de la persona, les con-
dicions emocionals. És en aquest sentit que sembla més correcta la seva utilització 
que la de persona sense sostre (PSS). Mentre que aquest darrer qualificatiu no-
més fa referència a la manca d’un espai íntim, propi, el primer inclou tot un conjunt 
de situacions que van molt més enllà de l’espai de la residència. Una persona que 
ocupa una casa abandonada pot tenir sostre, però li pot seguir faltant el que es 
considera llar. Si es té clara la diferenciació es pot entendre millor la resposta ob-
tinguda a la pregunta: “On dorm?” També cal tenir present que una part de les PSL 
canvien sovint de lloc de dormir. Fins que no s’aconsegueix un espai que reuneixi 
les mínimes condicions de seguretat, de tranquil·litat i d’intimitat, les PSL van re-
corrent diferents espais que no sempre reuneixen les condicions mínimes per al 
descans. En la pregunta es demanava el lloc de dormir en el moment de 
l’enquesta, la qual cosa originava comentaris per part dels enquestats que explica-
ven que en aquell moment es trobaven en una pensió per un parell de dies o que 
estaven a l’espera de poder anar a un lloc que els havien comunicat, etc. 

Cal considerar dos elements que han pogut afectar les respostes. D’una banda, 
l’enquesta es va realitzar durant l’estiu, que a Lleida acostuma a ser calorós i per-
met trobar llocs tranquils i arrecerats per dormir al carrer o als afores de la ciutat. 
De l’altra, cal considerar que moltes PSL no van contestar amb fidelitat sobre el 
lloc on dormien. El fet de disposar d’un aixopluc temporal no els fa canviar la idea 
que dormen al carrer, ja que allí on s’estan no ho consideren una casa. Per aques-



 

69 

 

tes raons, cal destacar que hi ha un 40% que declaren dormir al carrer, al qual cal 
sumar-hi el 22% que declara viure en una casa abandonada, sense els serveis 
mínims d’aigua, llum, gas, etc. La resta declarava que dormia en “altres llocs”, que 
molt sovint integraven espais de carrer: els parcs, les cases en obra, els caixers 
automàtics, un cotxe, el portal d’una casa, etc. 

En relació a les condicions d’habitabilitat dels llocs on dormen, només un 30% 
declara tenir aigua, mentre que la disposició d’electricitat, lavabo o bany només 
afecta un 27%. Només un 25% pot utilitzar elements com estufes o calefacció, 
cuina, etc. L’aigua i la llum sovint són captades amb connexions no oficials, però 
que els permeten disposar d’un augment considerable de comoditats temporals. 
De tota manera, cal fer patent que qualsevol situació de les recollides en aquesta 
resposta no ofereix les condicions mínimes ni unes garanties higièniques i de sa-
lubritat, mentre que va portant a qui l’experimenta a una situació d’exclusió cada 
vegada més profunda. En aquest sentit, es pot afirmar que la pràctica totalitat dels 
que es troben dormint en les situacions que s’especifiquen en les respostes són 
persones que viuen al carrer i que es troben sense llar. 

Al mateix temps, les condicions dels llocs on dormen obliguen a un itinerari i a 
una inestabilitat quasi permanents. El fet que moltes PSL hagin abandonat la pràc-
tica de la migració continuada per quedar-se el màxim de temps possible en una 
ciutat els obliga a disposar de petites pertinences, com mantes, sacs de dormir, 
una mica de roba, etc., que han de deixar en algun lloc segur durant el dia. El fet 
de passar molt temps en una mateixa ciutat permet, també, buscar un espai on 
deixar les seves pertinences, encara que aquest espai rares vegades es pot con-
siderar que sigui res més que un sostre ocasional. Les respostes que s’obtenen en 
les entrevistes en profunditat mostren que el fet de poder deixar les coses és una 
de les preocupacions: “Llevo dos mochilas con ropa y me las guardan en un bar 
mientras estoy pidiendo. Después las vuelves a cargar, vas al sitio donde duermes 
y te las pones bajo la cabeza y que nadie te las robe. Las guardo donde puedo. 
Ahora, en el castillo escondidas, porque los basureros te las tiran y si hay alguno 
que sube a pincharse, pues también te las ventilan.” Deixar les pertinences en un 
espai i quedar-se a viure en una mateixa ciutat afavoreix la creació d’una “invisibili-
tat” dels sense llar en relació a la resta de la població. Aquest fet es deixa notar en 
les enquestes efectuades a la població normalitzada, tal com es comenta en el 
capítol següent. 

En relació al temps que fa que viuen al carrer, les respostes permeten diferen-
ciar amb suficient aproximació les persones que eren a Lleida per la campanya de 
la fruita i les que fa més temps que hi viuen. Les respostes també permeten classi-
ficar les PSL segons els criteris aportats per CÀRITAS (1998) i per altres autors, 
dels quals ja es parla en el capítol primer. Un 44% de les PSL de Lleida fa més de 
dos anys que viuen al carrer, en el que es podria considerar el grup dels crònics, 
amb un important deteriorament físic i psíquic, la dificultat d’habituar-se a normes i 
la impossibilitat de fer front a la seva situació per ell mateix. D’altra banda, hi ha 
prop d’un 35% que fa menys de sis mesos que són al carrer, entre els quals des-
taca un 12% del total que declaren que fa menys d’un mes que hi viuen i un 22% 
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que declaren que fa entre un i tres mesos que hi viuen. El pes de la campanya de 
la fruita és evident i pot ser recorrent a l’hora d’analitzar la realitat. Cal no oblidar, 
però, diversos elements que es conjuguen en aquesta resposta. D’una banda, cal 
no oblidar el fet d’haver passat l’enquesta a 17 persones immigrades recents a 
Lleida, que afecten la variació de percentatges. Malgrat que hi ha un 37% del en-
questats que declaren ser d’origen estranger, cal considerar que la majoria ja feia 
una temporada que eren a Lleida i es trobaven integrats en els circuits habituals de 
les PSL. D’altra banda, cal tenir present que hi ha PSL que no reconeixen la seva 
situació, que consideren que el seu cas és temporal i que minimitzen el temps. 

Les característiques de la temporalitat econòmica de la campanya de la fruita, 
que afecta la ciutat i el seu entorn comarcal, alteren les dades obtingudes en dos 
aspectes. D’una banda, hi ha l’arribada de nous efectius atrets per la possibilitat 
d’una feina temporal, moltes vegades en condicions de pobresa extrema, però que 
no es poden considerar persones sense llar, o a les que no es pot aplicar aquest 
qualificatiu de manera generalitzada. Moltes d’aquestes persones són ateses per 
organitzacions, públiques i privades, principalment per repartir menjar, i aquest fet 
ha provocat conflictes puntuals amb les PSL de la ciutat, com es veurà més enda-
vant. D’altra banda, l’arribada de moltes persones atretes per la campanya de la 
fruita o per altres motius es confonen als ulls de la població normalitzada de la 
ciutat, que posen en un mateix sac els pobres, els immigrants i les PSL, i creen, 
per tant, una sensació que altera la percepció del problema. 

Per aquesta raó, analitzar la relació entre la manera de viure i l’origen dels en-
questats pot ajudar a entendre algunes de les característiques que acompanyen el 
procés d’exclusió. Pel que fa a les PSL d’origen estranger, destaca que són els 
que, percentualment i dins del seu grup, declaren que fa menys temps que es 
troben en aquesta situació. En aquest grup cal puntualitzar dos aspectes. El primer 
fa referència al fet que els estrangers són considerats, en l’actualitat, un grup de 
risc per entrar en els processos d’exclusió. Això afecta, de manera evident, els 
estrangers que provenen de països en vies de desenvolupament. D’altra banda, el 
estrangers, i principalment els que estan sense papers per obtenir una residència 
legal, poden mostrar una prevenció afegida a l’hora de ser preguntats sobre la 
seva situació. Dels estrangers que declaren que fa menys de 6 mesos que es tro-
ben en exclusió, caldria considerar que una part no ha respost de manera correcta. 
El que sí que sembla cert és que la major part feia poc temps que eren a Lleida 
quan es va realitzar l’enquesta, com s’ha pogut observar anteriorment. De totes 
maneres, el fenomen de la immigració s’ha de contemplar com un punt d’atenció 
important per intentar un treball destinat a evitar noves situacions d’exclusió. A 
partir de les dades obtingudes en l’enquesta es pot observar que la major part dels 
estrangers, un 57%, fa menys de sis mesos que viuen en aquest procés. Aquesta 
dada corrobora el que s’exposava anteriorment sobre la capacitat d’atracció de la 
campanya de la fruita i l’alteració en la percepció que aquest fet pot provocar. De 
tota manera, i com ja s’ha comentat anteriorment, l’arribada d’estrangers altera el 
resultat de les dades, ja que 17 de les persones enquestades no es poden consi-
derar PSL. Però la resta dels estrangers enquestats sí que són persones sense llar 
que ja feia com a mínim alguns mesos que vivien a Lleida i que amb major o me-
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nor freqüència utilitzaven els serveis que els oferien les diferents organitzacions 
d’atenció. De fet, entre els PSL d’origen estrangers hi ha un 28% que ja fa més 
d’un any que viuen al carrer. 

D’altra banda, la majoria de les PSL espanyoles enquestades ja fa més d’un 
any que viuen en exclusió. De les dades obtingudes, destaca que quasi un 60% 
dels que són de Lleida, un 68% dels que són de la província, un 83% dels que són 
de la resta de Catalunya i un 57% dels que són de la resta d’Espanya fa més d’un 
any que estan en aquesta situació i que gairebé tots viuen a Lleida la major part de 
l’any. De totes maneres, el que resulta preocupant és que entre un 20 i un 30% de 
les PSL catalanes faci menys de 6 mesos que són al carrer, fet que indica un cert 
augment de les condicions d’exclusió. El mateix es pot dir de les PSL que són de 
la resta de l’Estat espanyol. De tota manera, cal tenir en compte que encara que 
els percentatges es poden considerar elevats, les PSL catalanes representen el 
23% del total de les enquestades, mentre que les de la resta de l’Estat espanyol 
representen el 40% del total. 

D’altra banda, l’estacionalitat de la campanya de la fruita i les condicions de 
vida que pot oferir la ciutat de Lleida tenen una gran incidència en el 
comportament de les PSL. A la pregunta de quina època de l’any té més 
problemes per viure al carrer, la resposta, un 66% del total, mostra clarament la 
tardor i l’hivern com les opcions més escollides. Les respostes tenen molt a veure 
amb les característiques climatològiques de Lleida on es passa d’un estiu sovint 
calorós a un hivern fred i amb boires, que dificulta encara més la vida al carrer. 
D’una altra, la tardor és una època de poca feina, de menor necessitat de mà 
d’obra sense qualificar, i per contra no té l’efecte del Nadal, pel que fa a la caritat, 
ni els programes específics per ajudar a suportar la duresa de l’hivern, que 
igualment es considerada una estació problemàtica. Una PSL declarava: “El 
problema es cuando llega el invierno porque el trabajo se acaba y el tiempo es 
peor. En verano te puedes quedar dormido en una escalera y no pasa nada.” Una 
altra exposava: “Cuando hace mucho frío el albergue lo abren y aquellas personas 
que están durmiendo en la calle se pueden ir a dormir allí (...) Paco dijo que no iba, 
se fue a dormir a la Mariola, en una construcción, y allá amaneció muerto.” Els que 
consideren l’estiu com a pitjor època exposaven que era un moment amb 
problemes per l’arribada de molta gent de fora que altera el seu cicle normal de 
vida. L’arribada de la campanya de la fruita atreu moltes persones de fora que 
saturen els serveis generalment dedicats a les PSL locals. Malgrat que hi ha un 
procés de col·laboració entre diferents institucions per resoldre el problema, les 
PSL de Lleida han de renunciar a l’alberg durant l’estiu, ja que es destina a 
atendre els immigrants. La separació s’ha fet a causa dels problemes que es van 
detectar ja fa més de dos anys. S’ha comentat en pàgines anteriors els problemes 
que pot comportar una massificació dels serveis, però la política que s’ha seguit ha 
originat comentaris com: “Yo no soy racista, pero antes son los moros que 
nosotros o las instituciones podrían ayudar más a la gente de España que a los 
extranjeros.” En aquest sentit, cal observar que algunes de les característiques de 
Lleida generen que segons les diferents èpoques de l’any hi hagi un canvi en 
alguna de les rutines de les PSL. A les rutines que són habituals s’hi afegeix la de 
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canviar el lloc de dormir, per als que no tenen un sostre més o menys estable, 
canviar de lloc per rebre l’entrepà o altres petits canvis que alteren l’espai viscut 
per les PSL resident a la ciutat. També la possibilitat d’una feina esporàdica o la 
facilitat de moviment que ofereix l’estiu pot generar un contrast amb les activitats 
que es fan a l’hivern o a la tardor. 

En un altre ordre de coses, i per conèixer més algunes de les característiques 
de la població enquestada, s’han tingut en compte aspectes com la formació 
acadèmica, la relació familiar, la feina i els aspectes relacionats amb els centres 
d’atenció de la ciutat o els tipus d’ajut que reben. Aquest dades no informen, per 
elles mateixes, del tipus d’ús que aquest col·lectiu fa de l’espai de la ciutat, però 
indirectament poden ajudar a entendre més alguns detalls característics del 
col·lectiu i poden, en uns casos més que en altres, ajudar a confeccionar un ús de 
l’espai, ja que no deixen de ser aspectes molt relacionats amb la seva supervivèn-
cia. 

El nivell de formació és un indicador que pot permetre relacionar les PSL amb 
l’entorn social d’on han sorgit. En una societat que té en l’educació una de les 
senyeres de millora social, sorprèn que un 20% de PSL declari no tenir estudis i 
que la majoria dels que no tenen estudis siguin espanyols. Es pot pensar que ele-
ments com la desestructuració familiar, una mala infantesa, una situació de pobre-
sa familiar, etc., siguin causes que porten a una situació d’exclusió extrema. 
L’educació pot ser un indicatiu. Però no l’únic. Malgrat que la major part, prop d’un 
50%, de les persones sense llar enquestades declaren tenir una educació primà-
ria, hi ha un 16% que declaren tenir estudis secundaris i un 10% tenen estudis 
universitaris. L’educació, doncs, no es pot prendre com a indicador únic per expli-
car una situació personal.  

L’edat dels que viuen al carrer i el seu origen poden ser altres elements que 
poden ajudar a comprendre millor la varietat que hi ha al col·lectiu. Malgrat que les 
dades no ho reflecteixen, és fàcil pensar que les persones sense estudis tenen 
una edat més avançada, quan l’escolarització, tot i ser obligatòria, no era tan gene-
ralitzada com avui dia. De fet, en tots els grups d’edat hi ha persones que declaren 
no tenir estudis i, malgrat que el domini és més important en els grups d’edat que 
superen els quaranta anys, no deixa de sorprendre el fet que un 10% dels que no 
tenen estudis tinguin menys d’aquesta edat. El mateix passa amb els estudis supe-
riors. Tots els grups d’edat, amb l’excepció dels majors de 55 anys, tenen mem-
bres que han cursat estudis universitaris, encara que el domini es troba en els 
grups que tenen entre 30 i 44 anys. 

L’origen és un altres dels indicadors que es poden creuar amb els estudis. Els 
processos migratoris tenen raons que poden afectar a sectors de població amb 
diferents nivells d’estudis i de preparació. El fet de tenir estudis no implica estar 
exempt de la possibilitat o l’obligació d’emigrar, dins o fora del propi país. Quasi el 
50% dels que declaren no tenir estudis tenen com a origen l’Estat espanyol, sense 
comptar amb Catalunya. A aquest grup el segueix en importància el dels immi-
grants estrangers, amb un 30% sobre el total dels que no tenen estudis. En el grup 



 

73 

 

dels que només tenen estudis primaris, es tornen a repetir aquest percentatges, 
encara que el grup és el més nombrós d’entre tots els enquestats. El grup dels 
estrangers destaca en importància, més del 45%, entre els tenen estudis secunda-
ris, i els que tenen estudis universitaris, al voltant del 60% de la categoria. En el 
grup dels que tenen estudis universitaris no hi ha cap persona que declari tenir 
origen català.  

Pel que fa a l’educació, cal destacar, doncs, que hi ha una gran diversitat de 
dades. D’una banda, cal destacar que els que no tenen estudis, un 20% del total, 
superen als que tenen estudis secundaris i universitaris, i que el grup més nom-
brós és el dels que tenen estudis primaris, prop del 50% del total. D’altra banda, 
destaca el fet que els immigrants són els que tenen més estudis secundaris i uni-
versitaris i aquest fet permet reflexionar sobre la relació probable entre estudis, 
immigració i el fet d’estar sense llar, i els motius que porten a aquest procés 
d’exclusió. 

Malgrat que no s’ha analitzat en l’enquesta, el fet d’estar sense llar presenta 
causes diferents entre membres del col·lectiu. L’any 1998, CABRERA ja feia re-
ferència a la manera d’estudiar aquest aspecte referent a l’exclusió extrema. I si, 
seguint-lo, cal observar la interacció de diferents causes, cal tenir present que pel 
que fa a les persones sense llar que han emigrat del seu entorn sociogeogràfic, cal 
afegir les causes que han motivat aquest procés migratori i les condicions què 
s’han trobat al lloc d’acollida. Especialment, poden tenir significació aspectes com 
el xoc cultural, el desarrelament, les dificultats pròpies d’entrar a formar part de la 
infraclasse (VILAGRASA, 2000). L’educació, però, no es pot prendre com a re-
ferència per analitzar les causes que han portat a una situació d’exclusió. Si bé 
resulta fàcil pensar que les persones sense estudis poden provenir de llars amb 
pocs recursos i en procés de pobresa o desestructuració, no s’ha d’oblidar que, 
sovint, les causes que porten a l’exclusió extrema no es poden circumscriure a un 
únic fet. La mostra es pot trobar en les persones sense llar que tenen estudis su-
periors i que, en principi i per la mateixa falsa deducció no haurien de ser al carrer. 
Per analitzar aquest aspecte s’haurien de tenir en compte altres elements d’anàlisi 
com el temps que fa que són al carrer, l’origen, les causes personals de cadascun 
d’ells, etc., fet que allunyaria dels objectius del treball. 

Pel que fa a l’estat civil dels enquestats, la majoria, un 53%, es declaren sol-
ters, i un 28% diuen que són separats o divorciats. Només un 6% declara tenir 
parella estable, i juntament amb els que es declaren casats sumen un 14%. La 
soledat és una característica important dins del col·lectiu i que afecta el 86% dels 
enquestats. Cal tenir present que entre els que declaren que estan casats no hi ha 
vida en parella. La situació legal pot ser la de casat/ada, però la realitat és que hi 
ha una separació de fet. Només entre els que declaren tenir una parella estable es 
pot considerar que hi ha una certa convivència que allunya parcialment la soledat 
que es pot sentir en els membres del col·lectiu. Resulta interessant, també, obser-
var que el 22% de les dones declaren tenir parella estable, mentre que en els 
homes aquesta proporció disminueix fins al 3,5%. També destaca el fet que les 
dones responen que són casades en un 11,1%, mentre que els homes només ho 
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són en un 8%. El fet de tenir parella ofereix una certa tranquil·litat: “Siempre he 
estado acompañada con una pareja porque me da miedo estar sola.” O bé: “Desde 
que me junté con ella , sólo he vivido con ella.” 

L’aspecte de la soledat i de la falta de relacions estables de parella interessa 
pel que fa a la inexistència de lligams i a la disponibilitat que els membres del 
col·lectiu poden tenir per triar els llocs on van o on no volen anar. Les relacions 
afectives, per tant, tenen un pes sobre aspectes com la possibilitat de fer o no un 
ús específic de l’espai i de la seva mobilitat i l’establiment de rutines urbanes. Pel 
que fa a les PSL que tenen la família a Lleida o en localitats properes, aquest as-
pecte pot tenir conseqüències concretes en l’ús de l’espai. El fet de tenir família en 
un barri determinat de Lleida pot incidir en la visita ocasional al barri o al fet de no 
anar-hi mai per evitar trobar-se amb una realitat d’un altre temps per la persona 
afectada. El mateix passa amb les PSL que són de localitats properes a la ciutat i 
que en ocasions han declarat que eviten el carrer Major i altres carrers concorre-
guts habitualment pels visitants dels pobles veïns. Al mateix temps, el fet de no 
mantenir una relació afectiva pot suposar un entrebanc a l’hora d’intentar proces-
sos de reinserció que impliquin la família. 

En aquest sentit, els fills són un altre element que pot afectar l’estabilitat emo-
cional de la persona i de les seves relacions i poden actuar com a motiu per exer-
cir una atracció o rebuig a determinats llocs. No s’ha volgut entrar en profunditat en 
aquest aspecte. Conèixer l’edat dels fills, la relació que poden establir de manera 
particular amb cadascun d’ells, etc. són aspectes que s’han obviat i, com altres 
anàlisis de caire psicosocial, mereixerien un estudi més aprofundit. De tota mane-
ra, poc més del 50% dels enquestats declaren no tenir cap fill, mentre que només 
un 21% declaren tenir-ne un. El 54% dels homes i el 39% de les dones declaren 
no tenir cap fill. També són els homes els que tenen un major nombre de fills. No-
més una dona declara tenir 4 fills, quatre que declaren tenir dos fills i sis que de-
claren tenir-ne un. 

De tota manera, el fet d’estar o no casats i de tenir o no fills no sembla que tin-
gui un pes important en el quefer diari de les persones sense llar i difícilment es 
pugui utilitzar com un instrument de participació en el procés social i com a ele-
ment actiu a l’hora de confeccionar rutes d’ús en l’espai. Segons s’ha observat en 
les enquestes, i també en les entrevistes, una de les característiques d’aquest 
col·lectiu és la desvinculació amb tota la família. La relació amb l’entorn familiar, 
sigui parella, fills, germans, pares, etc. és inexistent en un 40% dels enquestats, 
mentre que un 38% declara que és esporàdica o irregular. Només un 21% reco-
neix que la relació amb la família és freqüent i entre aquests cal comptar que hi ha 
una part important del grups de les persones immigrades. 
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FIGURA 3: RELACIÓ AMB LA FAMÍLIA SEGONS EL TEMPS QUE FA QUE SÓN AL CARRER 

 

En aquest sentit, el temps passat en exclusió és un element important en rela-
ció amb el manteniment de relacions amb l’entorn familiar. Més de 40 persones de 
les que fa més d’un any que es troben en aquesta situació declaren que la relació 
és inexistent. Només entre els que declaren que la relació és irregular són més 
nombrosos els que fa menys d’un any que estan en aquesta situació que els que 
fa més temps que estan al carrer. De tota manera, cal advertir que a l’enquesta el 
grau de freqüència es deixava obert. La resposta es guiava per la percepció de 
l’enquestat. Així doncs, només el que contestava que la relació era inexistent res-
ponia a una situació objectiva, mentre que les respostes sobre irregular, esporàdi-
ca o freqüent, malgrat ser diferents entre elles, responen més a la percepció que té 
l’enquestat sobre aquestes relacions. D’aquesta apreciació s’escapa, en tot cas, la 
resposta “freqüent”, ja que malgrat que no indica cap índex temporal, suposa que 
hi ha un contacte més o menys regular. 

Destaca que les persones que fa més de 2 anys que es troben en situació 
d’exclusió són les que declaren en major nombre no tenir cap contacte amb la 
família. En aquest sentit, contrasta que d’entre els que tenen un contacte freqüent 
també són més nombrosos els que fa menys d’un any que són al carrer. 

La relació amb la família també es pot veure afectada, a més de la situació per-
sonal de la PSL, pel seu origen. En aquest sentit, destaca el fet que els estrangers 
són els que declaren mantenir una relació més freqüent amb l’entorn familiar. De 
fet, és el grup en què només un 18% del total diu que no hi té contacte. Es pot 
entendre que la situació de l’emigrant no comporta, necessàriament i a curt termi-
ni, un procés de desestructuració tan important com en el cas dels espanyols que 
es troben en exclusió i al voltant de situacions relacionades amb diferents trastorns 
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de la personalitat o de l’addició a determinades toxicomanies. Aquest fet explica 
com és que en el cas dels espanyols, en general, hi ha un percentatge tan elevat, 
sempre superior al 50%, que declara no tenir cap contacte amb la família. Això no 
treu, però, que en el cas de les PSL que són de Lleida ciutat o de la província hi 
hagi entre un 25 i un 30% de cada subgrup que declaren mantenir un contacte 
freqüent, ocasionat principalment per la proximitat. Aquest percentatge també és 
significativament alt, un 28%, entre les PSL de la resta de l’Estat espanyol. 

La relació, quan n’hi ha, és de tipus telefònic (50 casos) i es deixa la visita per-
sonal en una qüestió quasi anecdòtica (18 casos). Pel mateix cas, la relació amb 
els pares és més important, en nombre de casos, que la de la resta de parents. 
Destaca el fet que la relació amb només els fills es produeix en 9 casos, segons 
les respostes obtingudes, mentre que la relació amb més d’un grup de parents 
(espòs, pares, fills, altres parents...) es mantinguda per una quarta part dels en-
questats. 

La relació o la no relació amb la família és només una part de la vida de la per-
sona sense llar i, com s’acaba de veure, no és la més important en el seu dia a 
dia. Els membres d’aquest col·lectiu acostumen a mantenir relacions entre ells, 
amb col·legues, o amb centres d’assistència i els seus treballadors. Encara que 
aquestes relacions no sempre siguin satisfactòries, constitueixen un punt de con-
tacte amb la resta de la societat i poden arribar a convertir-se en una via de rees-
tructuració social. També poden ser un element més en l’estructuració de l’ús de 
l’espai quotidià, tal com es veurà més endavant. 

En aquest sentit, el lloc dins la ciutat on es produeix aquest tipus de relació pot 
ser un indicatiu de moltes vies d’actuació, encara que la meitat dels enquestats no 
han volgut respondre sobre el lloc on s’estableixen. És una pregunta que, en algu-
nes ocasions, els pot haver semblat òbvia i en altres els pot haver semblat una 
agressió a la seva intimitat. El Barri Antic destaca com a lloc primordial de contacte 
de la ciutat, encara que hi ha PSL que declaren mantenir aquest tipus de relació 
en diferents llocs de la ciutat. Cal tenir en compte que la major part de les enques-
tes s’han realitzat al carrer i que el Barri Antic ha estat el lloc més trepitjat per 
l’equip que les ha fet. Cal assenyalar que al Centre Històric és on es troba una part 
important dels serveis que més utilitzen, principalment, l’alberg, i en el moment de 
l’enquesta moltes de les PSL encara recordaven el centre que el programa Arrels 
Centre Obert havia tingut fins no feia gaires mesos en aquest barri86. També cal 
tenir present que el procés de degradació social i econòmic del Centre Històric, 
que va més enllà de la presència de les PSL, ha afectat la percepció que en té la 
població normalitzada, que, com es veurà amb major detall en el següent capítol, 
evita passar pels seus carrers. Aquest fet ofereix a les PSL un marc espacial on no 
se senten observades i on han pogut construir un espai de relació. Les declara-
cions realitzades en dues entrevistes en profunditat poden ser una mostra del que 
s’acaba d’exposar: “Me muevo siempre por el barrio (Barri Antic), conozco a mu-
                                                      

86 En el moment de redactar aquestes pàgines, el programa Arrels ha tornat a obrir el mateix espai, 
però amb funcions diferents a les que havia tingut. 
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cha gente del barrio... Conozco a mucha clase de gente, a gente normal que va 
haciendo, a gente que trafica y a gente que está mucho peor que nosotros. Me 
relaciono con amigos del casco antiguo que he conocido desde siempre y viven en 
el barrio.” 

En les qüestions referents al lloc de relació, es pot observar, i de manera més 
detallada en el capítol següent, els espais principals d’ús. Si les vies per establir un 
pont de contacte entre aquest col·lectiu i la resta de la societat passen per les rela-
cions amb la família i per les altres relacions segons el lloc on es produeixen, els 
ajuts socials també són un aspecte a afegir. Els ajuts acostumen a ser de dos tipus 
diferents. D’una banda, hi ha els centres assistencials, que generen unes dinàmi-
ques que permeten marcar unes pautes de comportament i generen els usos d’uns 
espais específics de relació amb altres persones del col·lectiu i persones que hi 
treballen. D’altra banda, hi ha els ajuts econòmics on s’agrupen les pensions, les 
PIRMI87, els subsidis d’atur i el d’invalidesa o ajuts familiars. Aquests ajuts que 
poden rebre les persones sense llar, quan els reben, també són una dada a tenir 
en compte, ja que tenen dues funcions complementàries. D’una banda, ajuden a 
fer més suportable una situació econòmica precària i generalment suposen alguna 
cosa més que un ajut per sobreviure. D’altra banda, els ajuts no deixen de ser una 
via de relació amb la resta de la societat, sobretot a partir dels contactes amb 
l’assistència social que podrien o haurien de permetre, sota determinades condi-
cions, un cert seguiment de cada cas. Els ajuts podrien complementar una altra via 
de possible inserció, com la de la família, que pot generar una dinàmica específica 
en la persona sense llar. De tota manera, no es pot considerar que els ajuts 
econòmics, per ells mateixos i com a única proposta, siguin cap solució definitiva. 
Els ajuts haurien de complementar altres actuacions, com per exemple l’obtenció 
d’una feina, que incidissin en les seves capacitats i en l’augment de la seva auto-
estima mitjançant programes d’educació social. 

De tota manera, i segons han respost a l’enquesta, una gran majoria de les 
PSL no reben cap tipus d’ajut econòmic. La invalidesa i el PIRMI són dues de les 
prestacions que reben més PSL, i en cap cas no arriben mai al 10% del total dels 
enquestats. En aquest cas, i sense entrar a valorar els mecanismes que porten a 
la percepció d’un ajut econòmic, que són diversos i complexos, es pot comprendre 
que en l’actualitat aquesta és una possible via d’inserció no aprofitada que, a més, 
obliga la PSL a buscar de manera quotidiana els mínims per subsistir. Aquest fet 
situa en una posició molt precària una part important de les PSL, més del 70% a 
Lleida, no tant pel que fa als diners necessaris per sobreviure, sinó com a accés a 
una via que, com s’ha exposat anteriorment, podria servir per crear o acompanyar 
unes dinàmiques que anessin encaminades a sortir dels processos d’exclusió. 

                                                      

87 El Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) és una prestació conjunta 
dels departaments de Treball i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. Aquest programa supo-
sa un compromís per part de la persona candidata a rebre la Renda Mínima d’Inserció (REMI).Aquesta 
persona s’ha de comprometre a seguir programes de formació laboral, social o d’habilitats i d’aptituds 
socials. La renda mínima és de 317,41euros i la màxima és de 603,08 euros. 
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Una altra via de percepció d’ajuts són els centres d’assistència. Les PSL dispo-
sen de diferents serveis a la ciutat de Lleida, alguns de caràcter específic. L’alberg 
municipal, Arrels Centre Obert, el CAS, la Fundació Mercè Fontanillas etc. són part 
d’una xarxa pública i privada d’entitats, algunes de tipus religiós i altres de tipus 
laic, que es distribueixen per la ciutat i que es converteixen en punts de trobada de 
les persones sense llar. La seva existència i la seva funció, diferent en cada cas, 
suposen la creació de punts on les PSL es troben, genera uns itineraris i obliga a 
fer ús d’uns espais concrets en detriment d’altres. Es pot considerar que 
l’existència d’aquests centres, o almenys d’una part, pot participar activament en la 
creació de petits punts foscos dins de l’entramat urbà que no són utilitzats, o que 
cada vegada són menys utilitzats, per la resta de ciutadans. D’aquesta manera, es 
pot participar en la creació d’àrees on la gent que hi viu i la gent que s’hi mou que-
den cada vegada més fora de la vida social de la ciutat. Però si es té en compte 
aquesta suposició, cal observar que la major part d’aquests centres es troben fora 
del Centre Històric de la ciutat, que és el barri que les PSL, i que declaren usar 
preferentment com a espai de relació. De tota manera, aquests centres són vistos 
com un espai de relació només pel 3% de les respostes. 

El coneixement i la utilització dels centres varia segons les funcions que hi de-
senvolupen cada un i la casuística dels usuaris. En el coneixement, destaca per 
damunt dels altres l’alberg municipal, el Centre Municipal d’Acollida la Panera. 
Aquest és un centre que només 4 PSL declaren no conèixer. Arrels Centre Obert 
és força conegut entre el col·lectiu per la seva especialització en el camp de les 
persones sense llar. L’activitat d’aquest centre es va veure alterada en tancar el 
local de què disposava al Barri Antic, encara que segueix funcionant en els diver-
sos programes que desenvolupa. Càritas és el segon centre més conegut, potser 
per formar part d’una xarxa assistencial que arriba a moltes localitats de l’Estat 
espanyol, encara que a Lleida no s’ocupa de manera específica de les PSL. La 
resta d’altres centres, entre els quals hi ha el CAS, l’Associació Antisida, la Funda-
ció Mercè Fontanillas i altres, no realitzen una funció específica en relació a les 
PSL i són més les PSL enquestades que declaren no conèixer-los que els que en 
declaren el seu coneixement. 

L’ús que la gent del col·lectiu fa d’aquests centres és molt divers. Les causes 
principals d’aquesta diversitat es troben en dos elements diferents: d’una banda, 
els interessos i necessitats de cada persona sense llar i, de l’altra, les funcions i 
disponibilitat de cada centre. Cada centre té una normativa pròpia i disposa d’uns 
horaris i dies concrets per realitzar la seva feina. Durant la campanya de la fruita i 
amb l’arribada d’un grup important de persones, moltes de les quals són estrange-
res, els centres de Lleida s’organitzen i es distribueixen activitats assistencials per 
donar una major cobertura a les necessitats que es creen88. 

                                                      

88 En l’entrevista realitzada al director de l’alberg municipal s’exposa que hi ha una tasca de coordinació 
amb altres centres que afecta l’Associació Antisida, Arrels, els hospitals Provincial i Arnau de Vilanova, 
el Centre de Planificació, ADRA, RETO, ALDEBARAN, Creu Roja, etc. En la mateixa entrevista es feia 
referència a la diferenciació dels espais entre els PSL de Lleida i els immigrants per la fruita, ja que 
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Aquesta xarxa es reforça amb l’obertura temporal del Centre Maranyosa, de la 
Creu Roja i del de Santa Teresita. De tota manera, només un 33% de les PSL 
declaren usar sovint els centres, mentre que la majoria, un 60%, en fa un ús oca-
sional, malgrat que els criteris “sovint” i “ocasionalment” depenen de la percepció 
que en tenen els usuaris. Aquest fet pot indicar que si bé són acceptats, hi ha PSL 
que no volen dependre exclusivament dels centres: un 7% dels enquestats decla-
ren no utilitzar-los mai. 

L’opinió que tenen dels centres també es troba afectada per les disposicions 
que es prenen en relació a la campanya de la fruita i les seves conseqüències i, 
molt probablement, per l’època de l’any en què es va realitzar l’enquesta. De tota 
manera, un 42% de la mostra en té una opinió bona. Les respostes d’un 17% dels 
enquestats incloïen comentaris que, sense deixar de ser bons, suggerien alguna 
cosa per arreglar o presentaven una petita queixa en el que es considerava una 
opinió de “regular”. Un 16% en feia una valoració dolenta, en part a causa de 
l’època de l’any. Les queixes exposades són relatives al menjar i al fet que els 
centres no satisfan completament les necessitats que consideren prioritàries: 
guarda-roba, rentadora, pocs dies per dormir, pocs àpats calents, etc. D’altra ban-
da, cal insistir que l’enquesta va ser realitzada durant l’estiu i que l’alberg municipal 
es dedica, en aquesta època de l’any, de manera quasi exclusiva als immigrants 
estrangers. Per aquesta raó s’ha realitzar un agrupament sota l’epígraf “racista” 
que cal afegir a les respostes negatives. El qualificatiu l’exposen les PSL espanyo-
les i inclou aquells comentaris que són de tipus xenòfob i que es produeixen a 
causa de l’atenció que, especialment l’alberg com a centre més usat, es dedica a 
la població estrangera que arriba durant la campanya de la fruita, amb tot tipus de 
mancances i que, a més, no coneix l’entorn urbà on s’ha de moure. 

De fet, quan es pregunta que es troba a faltar en els centres, la població en-
questada demana millores, principalment en el servei. Dins d’aquest apartat 
s’inclourien més dies d’atenció89, serveis per rentar i guardar roba, espais d’ús 
comú, etc. Crida l’atenció de demanda de més humanitat (un 9%) i d’igualtat en el 
tracte (14%), que fa referència a la qüestió dels immigrants. Destaca el fet que els 
que demanen igualtat en el tracte són els espanyols que, sempre en època estival, 
se senten desplaçats en favor dels estrangers. En certa manera, s’observa una 
contradicció en referència a l’ús que es fa dels centres, les demandes que presen-
ten i la no-dependència que mostren o que volen demostrar d’aquest tipus d’ajut. 

L’ús dels centres obeeix, generalment, a la necessitat d’obtenir algun tipus 
d’ajut puntual que permeti suportar millor la duresa de les condicions de vida al 
                                                                                                                                       

l’any 2000 hi va haver problemes entre ells. Per aquesta raó, es va habilitar Santa Teresita com a local 
d’atenció a les PSL espanyoles per ser un espai diferenciat i més difícil de localitzar per part dels immi-
grants. 
89 L’alberg, com a centre més utilitzat per les PSL, ofereix dues nits per dormir cada tres mesos, sis 
àpats calents per mes i entrepans diaris. A part, l’alberg, que compta amb 35 llits, té programes 
d’acollida i atén persones convalescents que acaben de sortir de l’hospital i programes de reinserció 
amb estades de fins a un any. La demanda de més dies d’atenció es refereix a la població que es 
considera en trànsit. 
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carrer. Aquest ús té relació amb el temps que la PSL fa que és a la ciutat, amb el 
temps que fa que viu en exclusió i també segons l’origen, encara que els criteris 
d’ús tenen més a veure amb la realitat de la persona i el moment en què es troba 
que amb qualsevol de les variables que es puguin creuar. Destaca, però, que els 
que declaren no usar els centres són els que fa menys d’un mes que són a Lleida, 
un 11% del total90. Entre aquests, hi ha els que no reconeixen la seva situació com 
a PSL i es resisteixen a acceptar-la i els que no usen els centres perquè fa pocs 
dies que han arribat a la ciutat i no coneixen els centres ni les característiques per 
fer-ne ús. L’altre subgrup que declara no usar els centres són els que fa més de 2 
anys que són a la ciutat, un 9% del subgrup. Entre aquests, es pot trobar els que 
han obtingut altres mitjans per sobreviure i no els necessiten o per ser crítics amb 
aquests establiments. En canvi, els que més ús en fan són els que fa entre un i sis 
mesos que són a la ciutat, com si encara no haguessin trobat una altra manera de 
sobreviure i necessitessin d’aquests centres per tirar endavant, almenys pel que fa 
al menjar. D’altra banda, els que els usen de manera ocasional són molts més que 
els que els usen de manera continuada i sovint, i la proporció entre els que els 
usen de manera ocasional augmenta com més temps fa que són a la ciutat. En 
aquest sentit, sembla que el fet d’aclimatar-se a l’entorn urbà que els acull fa que 
esdevinguin menys dependents d’aquests serveis, ja que només un 29% dels que 
fa més de 2 anys que hi són declara utilitzar-los sovint. 

Resulta evident que la ciutat ofereix alternatives als recursos que ofereixen els 
centres. D’altra manera, la dependència de les institucions seria absoluta. Sobre-
tot, algunes de les PSL que fa més temps que són al carrer troben qui les ajuda o 
troben com reunir diners suficients per satisfer les seves necessitats més immedia-
tes. El fet de portar temps en un lloc pot facilitar unes relacions que poden establir 
amb algun veí o amb alguna persona que els ofereix una petita feina esporàdica a 
canvi de menjar calent o de dormir en algun lloc a canvi de vigilar-lo a la nit. En tot 
cas, els centres ofereixen un recurs que en principi només hauria de ser d’ús oca-
sional, segons els mateixos criteris que estableixen les institucions. De tota mane-
ra, cal remarcar que hi ha centres de diferents tipologies i finalitats. Mentre que el 
centre dispensari de metadona és entès com d’un ús freqüent, un lloc com l’alberg 
és concebut com un espai d’ús ocasional per a transeünts, encara que en algunes 
funcions pot ser utilitzat diàriament (com a lloc dispensador d’entrepans, per 
exemple). 

Unes dades similars les ofereix l’encreuament entre el fet d’usar els centres i el 
temps que fa que es viu en exclusió. Tanmateix, només un 3% dels que fa menys 
de 6 mesos que viuen al carrer declaren no usar els centres, i un 13% dels que fa 
més d’un any que viuen en exclusió tampoc els usen mai. La freqüència d’un ús 
sovintejat va baixant segons augmenta el temps que fa que es troben en exclusió. 
Així, d’entre els que fa menys de 6 mesos que hi són hi ha un 42% que declara 
usar-los sovint, mentre que els que fa entre 6 mesos i un any que hi són ja només 
                                                      

90 Entre aquests, no es poden comptar el grup d’immigrants al qual es feia referència a la introducció, ja 
que estaven atesos a Creu Roja i va ser un intèrpret coordinat per aquest centre qui va facilitar les 
entrevistes. 
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és el 40%, i d’entre els que fa més d’un any, només són un 29% del subgrup. L’ús 
ocasional es manté entre el 55 i el 60% de cada subgrup. 

Les xifres reforcen el que s’exposava anteriorment sobre la necessitat d’ús dels 
centres entre les PSL. Segons sembla, els centres poden ser entesos com un 
recurs d’ús ocasional per la majoria dels enquestats, encara que segons algunes 
de les demandes que feien hi havia la d’increment de servei. 

En relació a l’origen dels PSL, és en el grup dels estrangers on hi ha un percen-
tatge més elevat dels que utilitzen els centres de manera “sovint”, mentre que en el 
grup dels nascuts a Lleida és on hi ha un percentatge més elevat dels que decla-
ren no utilitzar-los mai. De tota manera, l’ús ocasional dels centres és la tendència 
més general, ja sigui observant-ho per origen o per temps d’estada en procés 
d’exclusió. De fet, l’origen no s’ha de prendre com una dada absoluta, ja que, com 
s’ha comentat anteriorment, moltes PSL declaren ser d’origen espanyol (és a dir, 
de fora de Catalunya, segons els grups que es van establir per a l’anàlisi), però ja 
vivien a Lleida abans d’entrar en processos d’exclusió absoluta. D’altres són 
d’origen estranger, però també fa anys que viuen a Lleida o a la resta del territori 
de l’Estat. De tota manera, cal incidir en el fet que entre els subgrups d’origen, són 
els estrangers els que, en conjunt, tenen una major dependència dels centres, 
mentre que entre els de la pròpia ciutat aquesta dependència disminueix. La pos-
sibilitat d’obtenir altres recursos paral·lels sembla més important per part de les 
persones del país i genera una menor dependència dels centres, com a recurs 
sovintejat. 

Per comprendre el conjunt de les preguntes sobre els centres, s’ha d’explicar 
que la resposta es deixava oberta, sense especificar cap centre en concret, però 
que una immensa majoria dels enquestats es referien bàsicament a l’alberg, que 
és el centre més conegut i el que més usen91. La resta dels centres apareixen 
citats ocasionalment en les respostes, generalment quan hi ha un ús especial com, 
per exemple, el consum de metadona o el fet d’anar a buscar un entrepà a Santa 
Teresita. Per tant, moltes de les respostes que s’han ofert sobre ús, opinió i man-
cances dels centres es refereixen, generalment, a l’alberg, tot i que no és el lloc on 
s’hagin realitzat més enquestes. Cal suposar que en l’imaginari de les PSL les 
funcions que exerceix l’alberg són més significatives que el fet d’intercanviar xerin-
gues o entendre com a centre el dispensari de metadona, que es pot interpretar 
més com un espai de funció mèdica. 

D’altra banda, cal considerar els centres com a llocs fixes en l’espai urbà que, 
d’una manera o altra, condicionen o estructuren, almenys en part, l’ús que les PSL 
fan de les diferents rutes urbanes. La localització i la tipologia de les funcions dels 
centres poden portar a una certa concentració d’ús d’un determinat espai, barri o 
carrer que pot quedar marcat en l’imaginari de la resta de la població. El fet que hi 
                                                      

91 L’alberg municipal és el centre que fa més temps que funciona i està obert durant tot l’any. L’alberg 
es va obrir a partir d’una donació particular l’any 1957 i va funcionar com a alberg des de l’any 1963. 
Des de principis dels anys noranta va començar a acollir les PSL de la ciutat. 
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hagi espais que quedin marginats en l’imaginari col·lectiu de la ciutat pot respondre 
a una quasi exclusivitat d’ús d’aquests espais, fet que portaria a la necessitat de 
plantejar-se una diversificació d’usos per evitar convertir espais d’atenció de les 
PSL en espais marginals dins de la trama urbana. També cal considerar que els 
centres són espais de relació entre les PSL. Són lloc d’intercanvi, de comunicació i 
d’establiment de xarxa social, tant pel que és entre les PSL com entre el col·lectiu i 
les persones que les atenen. Els centres són, per tant, espais que tenen una doble 
funció: la de satisfer un conjunt de necessitats i la de creació d’espai de relació, de 
vegades un dels pocs, que serveix per establir ponts de contacte amb la resta de 
la societat. 

Un altre dels elements que actuen en el procés d’establir una relació amb la 
resta de la població és la feina. El fet de tenir un lloc de treball, encara que sigui 
ocasional, marca un conjunt de pautes de comportament, una dinàmica social, i 
pot generar un procés d’augment de l’autoestima de la persona que viu en exclu-
sió. Tres de cada quatre enquestats declaren tenir una professió i només un 7% no 
contesta a la pregunta. Ara bé, quan es pregunta quina professió tenen, les res-
postes apunten a més de 50 oficis diferents i la majoria són oficis de poca o baixa 
necessitat de qualificació: “Pedía y el domingo trabajaba en el rastro (Rambla de 
Ferran) montando y desmontando el chiringuito de uno de Barcelona.” “Repartía 
butano y dormía en la calle.” “Hago remiendos.” “Me dedico a la prostitución y a 
veces limpio alguna casa del Casco Antiguo.” 

La subsistència és un dels principals problemes de les PSL. Només 25 dels 
enquestats declaren sobreviure a partir d’alguna ajuda familiar, social o de 
l’Administració. La resta de les respostes indiquen formes de vida que tampoc 
suposen una solució a la seva problemàtica: 31 declaren que demanen almoina, 
altres declaren que roben o que es prostitueixen. Les feines esporàdiques són una 
sortida temporal a la situació, però acostumen a durar pocs dies i no ofereixen una 
solució de continuïtat, i més quan el 86,3% dels enquestats declaren que en el 
moment de realitzar l’enquesta no treballen, tot i que es va fer en època estival, 
que és quan hi ha demanda de mà d’obra no qualificada a la campanya de la frui-
ta. Cal recordar, sobretot pel que fa a les PSL que fa més temps que viuen al ca-
rrer, que les característiques psicològiques i d’estat físic tampoc són les més 
òptimes per demanar feina o poder treballar de manera continuada. La desestruc-
turació social i mental a què ja s’ha fet referència anteriorment és un element que 
cal no perdre de vista al llarg de l’anàlisi. Tanmateix, les persones sense llar so-
breviuen de diverses maneres i no sempre mercès a l’ajut de l’Administració. 

Pel que fa a l’espai, interessa destacar que la diversitat de situacions i de les 
actuacions que poden fer per sobreviure es poden realitzar en molts llocs diferents. 
Els llocs on declaren subsistir es generalitzen al voltant del centre de la ciutat, l’eix 
comercial i la zona alta, els supermercats, els semàfors de determinades cruïlles 
importants i les esglésies. Les PSL ocupen, per tant, el conjunt de la ciutat i també 
es desplacen a altres localitats del voltant per demanar almoina o treballar esporà-
dicament. La pregunta de l’enquesta (on subsisteix?) era oberta i els enquestats 
sovint van contestar amb poca precisió. De tota manera, cal observar que els llocs 
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on demanen almoina, cosa que no tots reconeixen, acostumen a ser els més fre-
qüentats per la població que viu o visita la ciutat, i que aquest fet ja marca, en cer-
ta manera, un ús de l’espai, com a mínim a determinades hores del dia, forma part 
del paisatge urbà i és un element més dels que participen en la creació de les 
imatges urbanes. 

En conjunt, aquest capítol ha ofert unes dades en relació a aspectes bàsics de 
la població enquestada. Ha permès un apropament a algunes de les característi-
ques dels enquestats, tot i que en cap cas s’ha pretès realitzar un estudi de tipus 
social. Però les dades sorgides de l’enquesta permeten fer-se una idea d’alguns 
aspectes del col·lectiu i permeten introduir alguns aspectes relacionats amb l’ús de 
l’espai de la ciutat que fa aquest col·lectiu que, cal recordar una vegada més, no 
és uniforme ni homogeni. De fet, les dades analitzades permeten una aproximació 
a alguns dels trets que caracteritzen aquest col·lectiu i de les tendències recents 
que s’hi observen. L’increment d’immigrants, una població rejovenida, l’ús de 
substàncies estupefaents o de toxicomanies varies es poden trobar més o menys 
reflectides en aquestes pàgines, que han permès conèixer algunes de les caracte-
rístiques principals de les PSL que viuen a Lleida. A partir d’aquest coneixement 
es pretén realitzar un apropament a l’ús que fan de l’espai de la ciutat. 
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4. L’espai dels que no en tenen 

La convivència de diferents persones i diferents interessos és una constant en 
l’espai en general i de manera més densa en l’espai urbà. L’evolució de la ciutat, 
però, mostra que al llarg de la seva història hi ha hagut uns processos de segrega-
ció de l’espai en relació a les funcions socials i econòmiques i hi ha hagut una 
segregació social a partir dels nivells de renda i/o de l’origen geogràfic de les per-
sones. Aquests processos s’han produït a totes les realitats urbanes, sigui quina 
sigui la cultura o l’àmbit geogràfic on la ciutat s’ha desenvolupat92. A més, l’espai 
de la ciutat està caracteritzat per diferents elements que l’omplen, li donen signifi-
cat i orienten els usos que els habitants en fan93. En general, les persones tenen, 
en els espais que habiten, uns punts de referència que els permeten participar 
d’un procés d’identificació amb el propi espai, amb els seus veïns i que permeten 
la diferenciació amb la resta de la ciutat i amb les altres localitats. Hi ha, però, 
persones que ocupen l’espai i que no tenen aquests referents o, com a mínim, no 
identifiquen els mateixos punts de referència que la major part dels habitants de la 
ciutat. 

El coneixement dels punts de referència i el fet d’assumir-los, o no, com a pro-
pis és un dels elements bàsics que influeixen en la percepció de l’espai i dels ele-
ments que l’omplen94. La percepció que cada persona o que un col·lectiu té de 
cada part de la ciutat està influenciada per l’assumpció d’aquests punts de re-
ferència. I cada persona i cada col·lectiu busca, en principi, un espai on els refe-
rents li resultin còmodes per a la realització de les seves activitats. En aquest 
capítol es vol analitzar l’ús de l’espai de les PSL a Lleida i la percepció que aquest 
ús genera en aquest col·lectiu, així com en el de les persones amb llar. Per analit-
zar la presència de les persones sense llar en els diferents espais de Lleida, s’ha 
utilitzat quatre fonts d’informació: les enquestes als PSL i a les persones amb llar, i 
les entrevistes en profunditat a PSL i a responsables d’algunes institucions que 
treballen amb aquest col·lectiu. Mentre que les enquestes ens poden informar de 
                                                      

92 Es poden destacar alguns estudis que mostren la segregació social urbana pel que fa a l’Espanya 
actual, com els de GONZÁLEZ i PÉREZ (2000) i MINISTERI DE FOMENT (2000). En referència a 
Lleida, es pot consultar BELLET i VILAGRASA (2001). 
93 VALLENTINE (2001:205) inicia el capítol sobre la ciutat en què exposa: “Millions of people live in 
cities around the world. They are thus hugely significant spaces.” Sobre els elements que són presents 
en l’espai urbà i el seu significat, es pot consultar, entre altres, a CERASI (1990) i DOMINGO (2002b). 
94 Hi ha tot un conjunt d’elements que influeixen en la percepció que les persones tenen de l’espai. A 
les que ofereixen GAZZOLA i LONGONI (2001) caldria afegir-hi el context de la persona pel que fa a la 
seva evolució personal, cultural econòmica i de formació. Les característiques del medi construït i les 
informacions rebudes es barregen amb una dimensió personal per identificar els punts de referència 
que actuen en la percepció de cada persona. 



 

86 

 

manera quantitativa de la percepció i de l’ús de l’espai per part de les persones 
sense sostre, les entrevistes ofereixen una informació complementària, més per-
sonalitzada, sobre aquests aspectes. A continuació, es presenten els resultats de 
les informacions recollides incloent-hi algunes de les frases més significatives ex-
tretes de les entrevistes. 

Com s’ha vist en el capítol anterior, les persones sense llar que hi ha a la ciutat 
de Lleida ocupen aquesta ciutat, l’usen, hi aconsegueixen els medis per sobreviure 
i, com es veurà en el present capítol, hi troben el seu espai amb els elements que 
els permeten tenir punts de referència per a la seva identificació. Aquest és un 
espai que s’han fet propi a partir d’entrar en un procés de marginació en relació a 
la resta dels habitants de la ciutat. De tota manera, les persones sense llar que 
viuen a Lleida usen la resta de la ciutat per als seus interessos, tal com fa el con-
junt de la població. Aquest ús selectiu de l’espai, segons les necessitats i el con-
junt dels elements que hi són presents, queda reflectit en l’afirmació que fa una 
PSL sobre l’ús del carrer Major quan diu: “En la calle Mayor los mejores días para 
pedir son los fines de semana porque no pasa la Guardia Urbana y los Mossos 
d’Esquadra no te dicen nada.” L’ús de l’espai varia durant el dia i al llarg de la set-
mana, segons un conjunt complex d’interessos i situacions que són significatives 
per a les PSL, mentre que per a altres persones poden no tenir un interès mani-
fest. 

L’ús selectiu de l’espai a la ciutat de Lleida ha creat una dicotomia espacial95. 
En els darrers decennis, el procés expansiu de la ciutat cap a la seva perifèria ha 
anat acompanyat d’un procés de deteriorament social i econòmic del Barri Antic, 
del qual la població, els mitjans de comunicació i l’Administració s’han fet ressò96. 
La presència policial, reforçada amb la creació fa pocs anys d’una comissaria de la 
policia municipal i acompanyada d’un conjunt d’actuacions de la policia autonòmi-
ca en els darrers dos o tres anys, de les quals la premsa s’ha fet ressò en diferents 
ocasions, s’ha incrementat amb l’augment de la pobresa i d’activitats considerades 
delictives que s’ha anat concentrant en aquesta àrea de la ciutat. Segons es decla-
ra des del cos dels Mossos d’Esquadra, les intervencions es van realitzar per ac-
tuar contra el tràfic d’estupefaents, però el resultat de les actuacions, d’aquestes i 
de les de patrulla de carrer, ha estat un recel per part de les PSL, tal com exposa 
un dels entrevistats: “A veces se pasan. Porque teóricamente los que se pasan 
son niños muy jóvenes y se les ha dado una pistola y no saben lo que es todavía 
lo que llevan. Y claro, se creen el sheriff...” 

                                                      

95 Aquest procés de diferenciació de l’espai urbà es pot trobar en moltes de les ciutats mitjanes i grans. 
Alguns exemples es poden consultar a GONZÁLEZ i PÉREZ (2000), LARROSA (2000) i MINISTERI 
DE FOMENT (2000). Pel cas de Lleida, es pot consultar VILAGRASA (1995). A escala general es 
poden trobar referències a la divisió espacial a VALLENTINE (2000), SASSEN (2001). De fet, la divisió 
espacial de la ciutat a partir dels usos econòmics i socials ja queda ben explicitada quan ENGELS 
analitza la ciutat industrial de Manchester a mitjans del segle XIX. 
96 Aquest fet es pot comprovar amb la presentació, per part de l’Ajuntament, de dues propostes per 
acollir-se als Plans de la Unió Europea per a la rehabilitació d’àrees urbanes deteriorades, els plans 
Urban. Sobre el tema, es pot consultar, també, VILAGRASA (1995) i PUERTAS i FEIXA (1995). 
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Com a resultat de la situació, només cal citar que part de la població normalit-
zada, una part molt important, declara no usar els espais que corresponen al Barri 
Antic. Però la majoria, quan són preguntats on es localitzen les persones sense 
llar, responen que al mateix Barri Antic. Una part reconeix que no té relació amb 
persones sense llar, els reconeixen, alguns amb confusions pròpies de l’ús especí-
fic de la terminologia97 i, malgrat entenen que poden conviure a la mateixa ciutat, 
no els agrada la seva presència. Això porta a una divisió de l’espai entre els dos 
col·lectius. Mentre que la ciutadania sembla acceptar l’existència d’un espai urbà 
quasi exclusiu per a les persones sense llar, oblidant-se d’usar una part de la ciu-
tat, les persones sense llar usen una gran part de l’espai de la ciutat per cobrir les 
seves necessitats de subsistència, és a dir, sortir dels que sembla que hagin estat 
definits com els seus “límits” espacials. L’explicació que fa una PSL entrevistada 
és prou gràfica: “Por la mañana, pues, intentaba, pues, por la calle Mayor y pues 
me iba hacia arriba, la calle Viñas, donde encuentras gente que viene a trabajar, 
que entra, o a los semáforos. Los primeros tiempos así cuando no me conocían 
(...). (Luego) cambiaba de zonas y últimamente, mira, sinceramente, hasta me he 
llegado a poner de rodillas.” Una altra PSL entrevistada mostrava que es fa un ús 
generalitzat de l’espai segons les necessitats que es tenen quan explicava: “Yo 
pedía por Cappont, Balafia, todas estas zonas alrededor de Lleida. Nunca aquí, en 
el centro, nunca pedí porque aquí en el centro estaba muy quemao, era mucha la 
gente que estaba pidiendo (...) iba a pueblos, que también iba.” 

Les PSL també usen una part de la ciutat per al que es pot considerar el seu 
oci. Aquest oci s’ha d’entendre que no correspon en absolut al concepte “normalit-
zat” que d’aquest terme té la resta de la població, més abocada a unes activitats 
de tipus consumista. I aquesta part de la ciutat és la que no usa la resta de la po-
blació, almenys en un percentatge que es pot considerar molt significatiu. Els mo-
tius d’aquest “no ús” es poden identificar amb percepcions d’inseguretat que 
porten a sensacions de por i perill en espais ocupats per “mala gent”, etc. Per tant, 
sembla que la dicotomia de què es parlava anteriorment porta a pensar en 
l’existència d’una ciutat oculta, d’un espai diferent del que s’usa “normalment”. 
Aquest espai d’inseguretat és un espai on la població normalitzada de la ciutat no 
troba els elements identificadors als quals es feia referència al principi del capítol. 
És un espai sense els recursos als quals ells estan habituats. És un espai on no 
existeix, per part seva, un domini, un control de les situacions que s’hi produeixen. 
Una part de la població amb llar no hi té referents i consideren aquest espai un 
medi hostil, una àrea fosca. Aquesta percepció d’inseguretat comporta por i unes 
pràctiques encaminades a evitar-lo98. 

                                                      

97 Consulteu el darrer apartat del capítol 1 sobre la definició de PSL. 
98 En relació a la por, es poden consultar obres ja clàssiques com YI FU TUAN. Un altre cas pot ser el 
de GAZZOLA i LONGONI (2001). 
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Aquest procés sobre percepció d’una part de l’espai de la ciutat va acompanyat 
d’altres elements. Les actuacions dels agents de la producció de l’espai urbà99, els 
processos socials i econòmics en què es veu implicada la ciutat, i fins i tot aspec-
tes constructius de la ciutat, relacionats amb la pròpia orografia que poden dificul-
tar l’accés a alguns barris o algunes parts100. GAZZOLA i LONGONI (2001) 
expliquen que la formació de la percepció social dels fenòmens socials o naturals 
es troba influenciada, entre altres elements, pel context geogràfic, cultural i socioe-
conòmic, les experiències pròpies i dels altres, les informacions difoses per qual-
sevol mitjà i les llegendes urbanes101. Tots aquests elements es poden trobar a 
Lleida i han participat, i segueixen participant, en el procés de marginació de diver-
ses zones de la ciutat. El resultats es tradueixen en espais que queden com d’ús 
restringit per part de la població en general. Es pot observar, per exemple, amb 
l’assentament de determinades activitats, l’ús de l’espai públic i el mateix preu dels 
habitatges. L’ús de l’espai urbà es realitza, a escala personal, per consonància 
amb un conjunt d’interessos que va ordint cada persona. En aquest conjunt 
d’interessos es troben els aspectes assenyalats anteriorment, i afecten el conjunt 
de les persones que habiten o visiten una ciutat determinada. En el cas de les 
persones sense llar, l’ús de l’espai obeeix a les mateixes premisses: ocupen i usen 
l’espai seguint els seus propis interessos tal com s’ha vist en algunes de les refe-
rències anteriors de les entrevistes realitzades a aquest col·lectiu. 

Les persones sense llar, com s’ha vist en capítols anteriors, formen un col·lectiu 
heterogeni, amb interessos diferents per cadascun dels seus membres i amb ne-
cessitats d’usos de l’espai que són diferents. Això fa que es pugui notar la seva 
presència al conjunt dels carrers de la ciutat, amb intensitats diverses segons les 
hores dels dies. La conjunció d’interessos entre les PSL provoca un repartiment de 
l’espai amb altres membres del col·lectiu per evitar una sobreexplotació d’un ma-
teix lloc. Això provoca, per exemple, que els que viuen de la caritat es reparteixin 
les àrees d’actuació, és a dir, tinguin el seu lloc. I la resta del col·lectiu ho sap i el 
coneix i el respecta. Un dels entrevistats explicitava: “Hay una norma, nosotros 
tenemos una norma y cada uno tiene su zona. Y entonces respetamos totalmente 
la zona de cada uno. Si uno pide en un Plus de Balafia se va a poner en ese Plus. 
Si cualquiera está pidiendo y pasa por allí y ve a otro (en su sitio) ya se lo va a 
decir. Es como una ley hecha entre nosotros para que nunca te quiten el sitio. Si te 
pide permiso, y tu le dejas, se puede poner las horas que tu no estés.” Un altre 
exemple prou significatiu mostra que el repartiment dels llocs no sempre es res-
pecta. “De vez en cuando iba ya que había alguien pidiendo y, bueno, llegaba y lo 
echaba: ‘Este es mi sitio y aquí pido yo todo el día o sea que espabila y márchate.’ 
Y el tío lo entendía porque toda la gente sabia que yo pedía ahí. O sea que tienes 

                                                      

99 Els agents de la producció de l’espai urbà són, bàsicament, els promotors immobiliaris, els propietaris 
del sòl, l’Administració i els agents socials, com poden ser partits polítics, associacions de veïns i al-
guns moviments veïnals esporàdics. 
100 En aquest sentit, el Barri Antic de la ciutat de Lleida és un exemple de barreres arquitectòniques i 
morfològiques pel que fa a l’accés des de la resta de la nova ciutat. Sobre barreres arquitectòniques a 
la ciutat, i especialment als centre històrics, es pot consultar OLIVERA (2000). 
101 GAZZOLA, A; LONGONI, L. (2001:41 i 42). 
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tu territorio, ¿entiendes?. ‘Aquí pido yo y aquí mando y ya estas buscándote otro 
sitio, búscate un Mercadona, búscate otro Plus, lo que sea pero aquí pido yo y ya 
está’. Bueno, la gente respetaba esto, ¿entiendes?. En este aspecto la gente era 
muy entendida. Era muy comprensiva porque, bueno, todos tenemos ese proble-
ma y todos tenemos que conseguir dinero y cada uno consigue su territorio y sus 
personas, sus conocimientos (...)”. També indica que les persones d’aquest 
col·lectiu tenen els seus referents en l’espai on es mouen: el saben llegir, el saben 
identificar, se l’apropien de manera que la resta dels membres l’identifiquin a partir 
d’una mena de codi ètic que la resta de la població, la població amb llar, desconeix 
i no sap llegir i interpretar. 

D’altra banda, els membres de qualsevol col·lectiu s’acostumen a trobar més a 
gust en un entorn determinat, que han fet propi i on no se senten sotmesos a mi-
rades inquisidores de la resta de la població. El Barri Antic ha proporcionat aquest 
entorn a moltes de les persones sense llar. Un dels entrevistats explicava: “En los 
demás lugares me siento marginado porque todo el mundo me mira con mala ca-
ra. Me siento fuera de lugar.” I afegia: “La ciudad es muy pequeña. Yo no me sien-
to marginado sino que me hacen sentir...” De tota manera, el Barri Antic no és un 
espai exclusiu per a les persones sense llar. És un lloc on a més s’hi apleguen 
altres col·lectius, o part d’altres col·lectius, que viuen en situació de marginació 
social i econòmica. I és un lloc on la resta de les persones que habiten o visiten 
Lleida tendeix a evitar. De tota manera, cal observar que no és l’únic espai utilitzat 
per la gent sense sostre. A més, hi ha PSL que eviten el Barri Antic. N’hi ha que 
prefereixen altres espais més discrets i sense una problemàtica afegida i sovint 
relacionada amb delinqüència, tal com exposen algunes PSL en les enquestes 
efectuades. 

En conjunt, la ciutat de Lleida és una suma d’espais amb diferents característi-
ques socials, econòmiques, funcionals i fins i tot culturals. Alguns d’aquests espais 
estan en un procés de marginalitat, amb unes condicions d’habitabilitat i d’entorn 
que reflecteixen un procés de deixadesa per part dels seus propietaris, com a mí-
nim, i de la resta de la societat en general. Aquests espais estan ocupats per un 
conjunt de funcions que no atreuen el públic de la ciutat per fer-ne un ús social que 
sí que s’aplica a la resta d’espais normalitzats. I els espais que pertanyen a la 
marginació, tot i trobar-se concentrats principalment en un determinat barri, 
s’estenen pel conjunt dels espais públics i privats del seu entorn construït i de la 
perifèria urbana102. 

Malgrat que es caracteritzen les PSL de Lleida com de “pobresa invisible”, la 
seva presència es fa patent en el conjunt dels espais de la ciutat. És per aquesta 

                                                      

102 BELLET i VILAGRASA (2001:37) conclouen: “La diferenciació social dins de l’espai urbà lleidatà pot 
resumir-se en els trets següents: a) Obsolescència física i concentració de la pobresa urbana al Centre 
Històric, especialment en les seccions de districte més excèntriques a l’àrea comercial. b) Persistència 
d’indicadors desfavorables a les àrees perifèriques, especialment en algunes seccions de districte de la 
Mariola, i als barris dels Magraners, del Secà de Sant Pere i, en menor grau, a la Bordeta, Pardinyes i 
Balàfia (...).” 
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raó que les persones amb llar de Lleida responen afirmativament a la pregunta si 
hi ha PSL a la ciutat (un 95% dels homes i un 97% de les dones). Els residents a 
Lleida responen afirmativament en un 97% a la pregunta, mentre que entre els que 
només la visiten la resposta afirmativa és d’un 93%. Una explicació possible a 
aquesta diferenciació en la percepció és el fet que els no-residents vénen a la 
ciutat a fer unes feines puntuals i es mouen per espais molt determinats en funció 
dels seus interessos. Malgrat que la diferència d’apreciació no és gaire significati-
va, ja que oscil·la entre el 94% dels que vénen a diari al 89% dels que visiten Llei-
da menys d’un cop a la setmana, la percepció sobre l’existència de PSL varia 
segons la freqüència de visita. S’observa que els que vénen més sovint a la ciutat 
són els que tenen una percepció més semblant als residents. En aquest context, 
cal advertir que s’ha apreciat un cert nivell de barreja de termes entre les persones 
amb llar al ser preguntades sobre les PSL: s’acaba posant tot el que sembla po-
bresa en un mateix sac, on van a parar les PSL, els immigrants, els pobres, etc. 
Aquest fet pot ajudar a explicar una percepció tan elevada sobre la presència de 
persones sense llar. De fet, en les preguntes comentades a continuació es fa pale-
sa aquesta confusió de termes. 

Si la percepció sobre l’existència de PSL és quasi unànim entre la població 
amb llar s’observa una major diferenciació en la percepció sobre la consideració 
del nombre de PSL que hi ha a la ciutat. La pregunta no especificava la quantitat 
per cada categoria i, per tant, la resposta es refereix a la percepció de la persona 
enquestada, que ofereix tres possibilitats de resposta: molts, bastants o pocs. Cal 
observar, també, que no es tracta d’una percepció numèrica sinó del que la perso-
na enquestada entén a partir de la seva experiència quotidiana. El 41% de les 
persones amb llar enquestades exposen que n’hi ha moltes, mentre que un 37% 
troben que hi ha bastants PSL. Només un 17% responen que n’hi ha pocs. Les 
dones consideren amb major percentatge que són molts o bastants, mentre que 
entre els que consideren que són pocs, hi ha un major percentatge d’homes. El 
factor residència, si són de Lleida o d’altres localitats properes, en aquest cas no 
mostra cap gran diferència, ja que de les 276 persones que consideren que són 
molts, 51 són residents fora ciutat. En canvi, només 21 dels que no viuen a Lleida 
pensen que són pocs, enfront dels 95 lleidatans. 

Una vegada preguntats sobre el nombre concret de PSL, les diferències en les 
respostes són molt més observables. D’entrada, cal tornar a considerar que moltes 
persones no coneixen la terminologia específica que s’aplica a aquest qualificatiu i 
compten els temporers i immigrants com a persones sense llar. L’intent d’evitar 
una falsa percepció sobre el nombre de persones d’aquest col·lectiu va portar a 
realitzar l’enquesta a les persones amb llar a la primavera, un temps que es consi-
dera que no és el moment àlgid de presència d’immigrants i de temporers per la 
campanya de la recollida de la fruita. D’altra banda, la pregunta era completament 
oberta i moltes vegades, un 42% dels enquestats, els costava dir un nombre apro-
ximat. Així, mentre consideraven que n’hi havia, i fins i tot consideraven que n’hi 
havia molts, no eren capaços d’oferir una xifra aproximada, cosa que denota que 
hi ha una disfunció entre la percepció i el coneixement de la realitat. Per aquesta 
raó, la categoria dels que no contestaven la pregunta és tan elevada en el conjunt 
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dels resultats, un 44% del total, malgrat que aquí s’hi ha de comptar les 29 respos-
tes que no consideren que hi hagi PSL a Lleida. És curiós constatar que les res-
postes més nombroses, en l’agrupació que s’ha fet per a l’anàlisi, són o bé que n’hi 
ha molts més dels que s’han comptabilitat per a l’estudi o és una xifra que es que-
da molt per sota. Poc més de 25 persones de les enquestades van oferir una xifra 
molt similar a les dades obtingudes per l’equip de treball i que han servit de guia 
per elaborar aquest estudi. En l’apreciació que fan els lleidatans i les persones que 
visiten la ciutat destaquen el 23% que situen la xifra de PSL per sota del centenar i 
el 20% que la situa per sobre de les 300 persones. Mentre que per les primeres es 
pot considerar que entenen el que són les PSL, per les segones, les que conside-
ren que n’hi ha més de 300, és fàcil considerar que hi ha una barreja de criteris. Hi 
ha hagut respostes que situaven el nombre de PSL en un 10% o més de la pobla-
ció total de la ciutat, fet que indica el desconeixement de la realitat de les PSL. 
D’altra banda, la percepció que les persones tenen del seu entorn és un mecanis-
me que funciona de manera inconscient. En aquest sentit, cal considerar que si bé 
és cert que oferir una dada a l’atzar no deixa de ser arriscat, no deixa de ser un 
compromís, tampoc deixa de sorprendre que només un 13% dels enquestats situ-
en entre les 101 i les 300 les persones sense llar que hi ha a Lleida. Cal recordar 
que la xifra que es va prendre com a punt de partida era de 173, tal com s’exposa 
en la introducció del present treball i, malgrat ser conscients que les persones no 
caminen per la ciutat comptant persones sense llar, és possible realitzar un senzill 
càlcul mental a partir de l’experiència quotidiana. 

Aquestes dades permeten observar diverses facetes d’interès. D’una banda, la 
“invisibilitat” de les persones sense llar, que passen parcialment desapercebudes 
per una part important de la població. D’altra banda, hi ha una barreja de termes 
en què es posen en un calaix de sastre un conjunt de situacions que, si bé tenen la 
pobresa com a denominador comú, no deixen de ser gaire diferents en les seves 
causes, les seves conseqüències i l’estructura de les característiques dels 
col·lectius que hi intervenen. El fet d’oferir unes dades tan elevades per part d’un 
20% dels enquestats orienten cap a aquesta visió del problema. També, i en el 
mateix sentit, es pot entendre com un manca de percepció del problema, fet que 
podria formar part d’un cert desinterès sobre la pobresa en general. L’alt percen-
tatge de persones que no responen a la pregunta i l’ampli ventall de xifres ofertes 
orienta sobre una manca de reflexió sobre una problemàtica que es viu al costat 
de casa i pels mateixos carrers on es viu. 

D’altra banda, la percepció de la ciutat i dels elements que la composen en ge-
neral, i de l’existència o no de les PSL en concret, està molt relacionada amb la 
diferència de comportament, amb l’ús quotidià de l’espai, de les persones103. En 
aquest sentit, el gènere de les persones enquestades, el nivell de renda i altres 
variables poden influir, i de fet són presents en la percepció de l’entorn on es mo-
uen. L’ús que fan les persones de l’espai pot ser una resposta per explicar que hi 
hagi més dones que veuen PSL que no homes, ja que en determinats moments 

                                                      

103 En aquest cas, es pot consultar, entre altres, DEL VALLE (1997). 
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del dia les PSL ocupen un espai que encara avui es pot considerar majoritàriament 
femení: les àrees de compres. Les PSL entrevistades exposen ben clarament una 
tendència a visitar les àrees de compres per obtenir els recursos necessaris per 
viure. Un d’ells exposava: “Mendigo en los mercadillos y en las tiendas de la calle 
Mayor.” Per la seva part, una altra persona exposava: “Pedíamos en el Plus de 
Prat de la Riba, teníamos el Plus fijo y los fines de semana en la calle Mayor. Aho-
ra no pedimos nada porque si no nos echarán del albergue y no podemos pedir.” 

La dispersió de PSL arreu de Lleida durant el dia és un dels motius que va por-
tar a realitzar l’enquesta en determinats punts de la ciutat que, sense ser especi-
alment a l’interior del Barri Antic, són llocs, espais públics, per on es poden trobar 
sovint persones sense llar. A més, l’ús específic de l’espai pot portar a observar-lo 
de manera diferent. Les persones que no viuen a Lleida, malgrat que declaren 
veure PSL en un 76%, presenten un percentatge inferior als residents a la ciutat. 
També en aquest cas es pot comprendre que la definició de la PSL i la imatge que 
generalment pot portar implícita aquest terme no és del domini comú. Cada perso-
na té una imatge feta del “pobre”, l’imagina amb una determinada manera de ves-
tir, amb un determinat comportament i avui els patrons han variat. Aquest fet té a 
veure amb aspectes de la moda104 i té relació amb la presència de persones nou-
vingudes que alteren, segurament sense voler-ho, la imatgeria popular a partir dels 
elements implícits en la seva cultura d’origen. És per aquesta raó, segurament, 
que, entre altres, hi ha persones que declaren que no veuen persones sense llar 
per la ciutat105. Al voltant d’un 20% dels enquestats declara no veure persones 
sense sostre, sense comptar en les respostes els que d’entrada declaren que no 
n’hi ha. Aquestes dades mostren, però, que la “invisibilitat” de les PSL és només 
relativa, ja que un 79% declara veure’n habitualment, en major proporció els resi-
dents a Lleida. 

D’altra banda, la percepció sobre la presència de les PSL canvia al llarg de 
l’any. De fet, la mateixa presència de persones sense llar varia amb les estacions. 
A l’hivern, més fred, la ciutat és més per a les PSL, amb una menor presència 
d’immigrants i temporers que a l’estiu envaeixen els carrers i les places de Lleida a 
causa de la campanya de la fruita. A més, els mitjans de comunicació a l’estiu van 
plens de notícies referents als nouvinguts per trobar una feina a la campanya de 
recollida que converteix Lleida en un centre d’atracció per a moltes persones que 
des de la capital es mouen per altres localitats de les comarques veïnes. Si bé 
com s’ha vist anteriorment no tothom pot entrar en la categoria dels sense sostre, 
en l’imaginari popular tota la pobresa tendeix a ser el mateix i l’alteració del con-
cepte es trasllada als espais de percepció. Les respostes a la pregunta mostren 
com és l’estiu quan es veuen més PSL, 340 dels enquestats, seguit pels que cre-

                                                      

104 KLEIN, N. (2001:93) cita una frase que el modista Ch. Lacroix va dir a la revista Vogue l’any 1994: 
“Es terrible decirlo, pero muchas veces los atuendos más interesantes són los de los pobres.”. 
105 Es van produir comentaris per part d’algunes de les persones que realitzaven l’enquesta al carrer 
sobre el fet que hi havia persones que declaraven que no en veien, mentre que a la mateixa plaça o 
carrer en passaven al mateix moment de la realització de l’enquesta. El que xocava als enquestadors 
era que moltes d’aquestes persones mostraven interès i responien correctament tota l’enquesta. 
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uen que en més d’una estació o al llarg de tot l’any, 115 dels enquestats. L’hivern, 
amb 109 respostes és la tercera opció escollida. 

Les dades que s’obtenen a l’hivern poden indicar dues possibles causes. La 
primera, una capacitat de distingir les PSL de les que no ho són, i la segona, 
l’augment de sensibilitat que es relaciona amb les festes de Nadal. Una de les PSL 
entrevistades deixa clar aquesta influència nadalenca, ja que al mateix temps afir-
ma que se surt menys: “En invierno se está menos tiempo, aunque cuando llega la 
época de las navidades y tal sales más porque la gente, no sé, parece que se 
solidarice más.” Això, però, no és problema per destacar, també, el fet que hi ha 
persones enquestades que declaren veure’n de manera igual en més d’una esta-
ció o que al llarg de tot l’any hi ha una presència similar de PSL als carrers de la 
ciutat. L’alteració que produeix en l’imaginari popular els efectes de les recents 
onades migratòries pot afectar aquesta resposta en el sentit de dir que veuen im-
migrants, i alguns diuen que molts, durant tot l’any. Cal tenir present que un cert 
nombre de les persones que han arribat a Lleida, així com a altres ciutats i locali-
tats de determinades parts de l’Estat i que vénen d’altres cultures i orígens, s’han 
establert a la ciutat i hi desenvolupen una vida, ocupen un espai i es relacionen 
amb la resta, o almenys una part dels seus habitants. Encara que una part 
d’aquesta immigració visqui en condicions de pobresa, però, no es pot considerar 
que pertanyin al col·lectiu dels sense llar. 

Segons es desprèn de les entrevistes realitzades tant a les PSL com a perso-
nes relacionades amb la seva assistència, l’estiu és precisament quan menys per-
sones sense llar hi ha pels carrers de Lleida. Les possibilitats de trobar una feina 
esporàdica o de temporada i també, segons es desprèn de les enquestes i entre-
vistes realitzades a PSL, la competència pels serveis d’atenció els empenyen a 
desplaçar-se cap a altres indrets de la ciutat i fins i tot a abandonar-la temporal-
ment, almenys a una part del col·lectiu. La manera de veure les possibilitats de 
feina estival varia segons qui sigui la PSL entrevistada, però en general coincidei-
xen en la major facilitat de trobar feina i en el fet de sortir de la ciutat, de tenir un 
casa durant la temporada. Un dels entrevistats deixa clar, però, que no els serveix 
per solucionar el problema de tot l’any: “Cuando sales de una campaña siempre 
sales sin un duro, porque tu fumas, porque a ti te gusta ir, bebes unas cervezas, 
se junta la peña toda y cuando te das cuenta, no pienses que ganes mucho allí en 
la campaña...” Un altre exemple explica la mobilitat de l’estiu: “En verano me voy a 
la fruta... entonces te dan una casa... los 2 ó 3 meses que tienes de recogida sales 
fuera. El problema llega cuando llega el invierno aquí en Lleida ... porque el trabajo 
de temporada se acaba...”. Aquestes sortides de la ciutat posen de manifest que hi 
ha una certa estacionalitat, principalment estival, en la presència de les PSL als 
carrers de Lleida. La competència amb els immigrants de la fruita per l’assistència 
pública o privada també es deixa sentir entre les PSL, fet que provoca, en una 
certa mesura, la sortida de la ciutat d’algunes de les PSL habituals als carrers de 
la ciutat. 
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D’altra banda, tot i que alguns estudis ja han posat en relleu que la pobresa és 
un fet que augmenta106, que la immigració moltes vegades també contribueix a 
l’augment del nombre de persones que queden per sota del llindar de la pobresa, 
la percepció que s’ha recollit sobre els canvis que ha experimentat aquesta situa-
ció indica que s’ha notat un increment de la situació de precarietat a la nostra soci-
etat. De tota manera, i malgrat les informacions que apareixen de manera 
periòdica en els mitjans de comunicació i les respostes que ofereixen en altres 
preguntes de l’enquesta, només un 56% dels enquestats creu que en els darrers 
anys el nombre de PSL ha augmentat, mentre que un 29% creu que no ha canviat. 
Al mateix temps, poc més d’un 6% creu que el nombre de persones sense llar ha 
disminuït en els darrers anys. 

A part de quin sigui el procés que han seguit el nombre de PSL, el que interes-
sa destacar és el fet que més de la meitat dels enquestats perceben aquest incre-
ment. I aquesta percepció té la seva transcendència en l’espai urbà. A partir de les 
percepcions sobre la pobresa i a partir dels aspectes relacionats amb la margina-
ció de l’espai que ha experimentat una part de la ciutat, el Barri Antic s’ha convertit 
en un espai de victimització. Malgrat que a la ciutat de Lleida, tal com també es 
produeix a la resta de les ciutats, hi ha una certa dispersió, o una localització múl-
tiple d’espais on els efectes de la pobresa i la marginació es deixen sentir en el 
teixit funcional urbà, el Centre Històric és el que en els darrers anys s’emporta la 
pitjor part en la percepció dels habitants i dels visitants de la ciutat. 

De les enquestes i de les entrevistes efectuades a les persones amb llar de 
Lleida es desprèn la idea del Centre Històric com a espai de reunió o punt de tro-
bada de les PSL. Moltes persones d’aquest col·lectiu fan evident també aquesta 
resposta, com es veurà més endavant. Per la seva part, la resta de la ciutat, amb 
especial incidència al carrer Major, és entesa com un conjunt d’espais usats pels 
membres d’aquest col·lectiu. La resposta mostra, en part, el que s’anunciava al 
començament del capítol sobre l’ús de l’espai per part de les PSL: utilitzen els 
espais que necessiten per satisfer les seves necessitats, com qualsevol altre veí o 
visitant de la ciutat. La tria d’un lloc per demanar almoina o per trobar recer per 
dormir, per exemple, fa desplaçar una part important de PSL fora del Centre Histò-
ric a determinades hores del dia. D’altra banda, la política que s’ha desenvolupat 
en els darrers anys en determinades àrees del Centre Històric ha obligat a despla-
çar cap a altres indrets de la ciutat part de les activitats que s’hi desenvolupen, fet 
que suposa un seguiment itinerant d’algunes PSL per satisfer les seves necessi-
tats107. La dispersió d’activitats per diversos espais de la ciutat fa que les persones 
amb llar declarin que en veuen no només al Centre Històric, espai percebut com el 
de major concentració, sinó per l’Eix Comercial, especialment per les dones, per 

                                                      

106 Entre altres autors, es pot consultar OLIVER (2001) i també MORELL (2002). 
107 Una de les activitats que, si més no en determinats moments i de forma parcial, s’han vist desplaça-
des del Centre Històric és la venda d’estupefaents i altres substàncies prohibides. En aquest sentit, ja 
s’ha fet menció en capítols anteriors que un cert nombre de PSL de Lleida són considerats toxicòmans 
o politoxicòmans. Altres aspectes que afecten el Centre Històric és la renovació de la seva fàbrica 
urbana, que en ocasions obliga les PSL a buscar un altre lloc per passar la nit. 
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les estacions de Renfe i d’autobusos, i pels barris dels afores. Algunes persones 
enquestades declaren veure’n arreu de la ciutat, i d’altres, als ponts del riu i als 
semàfors, on algunes PSL se situen per vendre mocadors de paper o per demanar 
almoina. De fet, i com s’ha apuntat anteriorment, les PSL es desplacen per tota la 
ciutat, tot i que, com es veurà més endavant, eviten alguns espais on se senten 
incòmodes. Aquesta dispersió, que respon a necessitats específiques del seu que-
fer diari, permet que puguin ser observats en diferents espais i barris a determina-
des hores del dia o de la nit. 

La presència de PSL arreu de la ciutat i en alguns llocs on es concentren, o es 
percep una certa concentració, porta implícita una percepció d’inseguretat i 
d’incomoditat. Aquesta percepció d’inseguretat es converteix en un referent corro-
borat per les respostes que ofereixen els enquestats. Més d’un 77% dels enques-
tats declaren no anar mai al Barri Antic. Si s’hi sumen les referents al centre, que 
en part de les respostes es pot considerar ocupat parcialment pel Barri Antic, 
augmentaria en més d’un 10% aquest percentatge. La pregunta era oberta i per-
metia respostes múltiples, fet que ha premés detectar com un dels llocs que vint 
anys enrere, i encara avui, era considerat un barri perillós108, surt en un cert nom-
bre de respostes (poc més del 5% de les obtingudes). Resulta evident que una 
gran part de la població lleidatana, o dels seus visitants, no passen per tots els 
barris de la ciutat cada dia. Alguns barris existeixen en el seu imaginari i en el seu 
mapa mental de la ciutat, però la manca d’interès o el fet de no tenir cap punt de 
referència o necessitat de passar-hi, fa que quedin en un segon terme dins de la 
seva ciutat. Segons les respostes que oferien quan es preguntava la raó del per 
què no anaven mai on declaraven no anar, la inseguretat, sota diferents qualifica-
tius era un dels elements dominants. Respostes com “por”, “perill”, “mala gent”, 
“immigrants”, “droga” s’han repetit en manta ocasions, acompanyant aquelles que 
exposaven que “els havien dit que no era prudent”. Com es veurà a continuació, 
pel que es desprèn, en part, de l’anàlisi efectuada, aquest “m’han dit que...” fa el 
seu efecte en la victimització del barri tal com s’assenyalava anteriorment. 

En el cas de les persones que no viuen a Lleida, la informació rebuda sobre el 
Barri Antic actua com un dels elements de dissuasió al seu ús. Altres elements que 
influeixen en la decisió poden estar relacionats amb aspectes generals del procés 
d’expansió de la ciutat des del seu nucli originari. En l’actualitat, el Centre Històric 
és un barri degradat, abandonat per una gran part de la població que hi residia fa 
uns decennis. Altres espais de la nova ciutat s’oferien com més atractius, fet que 
comportà un procés de marginació i de buidament de les funcions que anterior-
ment es concentraven al Centre Històric. Avui, el centre és un espai en transfor-
mació que encara viu en un procés de marginació de l’estructura urbana, quedant 
aïllat en alguns aspectes. Si bé és cert que hi ha alguns edificis que allotgen funci-
ons de l’Administració pública, moltes de les funcions administratives s’han situat a 

                                                      

108 La Mariola havia estat considerat un barri “poc recomanable” que la gent de Lleida no freqüentava. 
De fet, BELLET i VILAGRASA (2001) citen el barri com un dels espais socialment desafavorits de la 
ciutat, encara que només en determinades parts, tal com es pot llegir a la nota 103 en aquest mateix 
capítol. 
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la perifèria de l’antic centre i moltes botigues han buscat un altre indret de la ciutat 
seguint la creació de nous pols d’atracció comercial i els seus clients, o han tancat 
per raons diverses. En relació a aquests fets, es pot observar com les persones 
que visiten Lleida, ciutat que compleix una funció de centralitat administrativa i 
comercial per les terres de Ponent, eviten també aquest barri. De fet, com major és 
la freqüència de visita, major és la resposta negativa a visitar aquest barri, fet que 
reforça la idea que el barri no manté una capacitat d’atracció cap als visitants que 
vénen a Lleida a realitzar les seves gestions. 

De fet, la sensació d’inseguretat ve produïda, principalment, per una imatge 
creada en l’imaginari popular. La “por”, la “inseguretat”, el fet d’haver-hi “mala gent” 
són expressions que circulen entre la població i que reforcen de manera constant 
la victimització d’un espai i de la població que hi fa vida, fet que contribueix a man-
tenir un cercle viciós que aboca aquest espai a un procés de degradació del qual 
només pot sortir amb una intervenció decidida per part de l’Administració i amb la 
participació dels agents que participen en la producció de l’espai urbà. Una mostra 
de l’efecte del “m’han dit que...” es pot trobar en la resposta que s’ofereix quan es 
pregunta si ha tingut algun contratemps o alguna molèstia amb les PSL. Només el 
15% de les persones amb llar enquestades responen afirmativament. I per la com-
paració de les dades la major part d’aquestes molèsties han de ser, obligatòria-
ment, fora del Centre Històric, ja que només un 20% del enquestats declaren anar 
al Barri Antic. De tota manera, el percentatge es pot considerar baix, sobretot si es 
té en compte el que s’ha exposat repetidament en aquestes pàgines: hi ha una 
certa confusió a escala popular sobre el que s’entén per PSL i hi ha una tendència 
a posar tot el món de la pobresa en un mateix sac. Des de la Guàrdia Urbana i el 
cos dels Mossos d’Esquadra, per exemple, s’ha declarat que el nivell de denúncies 
per molèsties, atracaments o altres contratemps relacionats amb PSL és molt poc 
significatiu pel conjunt de la ciutat. Les queixes que originen les PSL estan relacio-
nades amb el fet de demanar per l’Eix Comercial, al voltant de les botigues, més 
que en relació a fets que es puguin considerar delictes i quan aquests fets es pro-
dueixen es troben en relació al consum i venda de substàncies estupefaents. 
També cal considerar l’efecte de la por i interpretar, per exemple, l’acostament 
d’una PSL per demanar alguna cosa com un acte d’agressió o un contratemps, 
quan si qui s’acosta té un “aspecte normal” generalment no hi ha lloc a aquesta 
consideració. 

La por, les molèsties que es pot pensar que ocasionen les persones en procés 
de marginació social i les repercussions que la seva presència pot tenir sobre un 
barri, en un edifici, etc. en relació al seu valor de cara a una possible venda té molt 
a veure amb una idea de ciutat i de ciutadania. En relació al fenomen de la por i 
del desig de no presència també, però, per copsar la impressió de les persones 
amb llar, es va realitzar una darrera pregunta en l’enquesta. Es preguntava als 
residents o visitants de Lleida sobre on ubicarien espais assistencials per a les 
PSL. Encara que en les primeres respostes recollides la tendència era a expressar 
en un primer moment: “en qualsevol lloc, però lluny de casa”, la diversitat de dades 
obtingudes en una pregunta oberta ha deixat lloc a un agrupament força significa-
tiu. 
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Alguns comentaris fets per persones enquestades han deixat clar, però, que en 
les respostes que s’agrupen sota un mateix identificador s’hi amaguen diferents 
raons, algunes de les quals estan en consonància amb l’expressió mencionada 
més amunt. Així, per exemple, les respostes que ubicarien els centres assistenci-
als al Barri Antic, un 24,7% del total mostren dues raons de tipus contraposat: 
d’una banda, hi ha qui exposa que l’ubicaria allí perquè és on es troben les PSL, 
mentre que altres exposen que l’ubicarien allí perquè així no rodarien per la resta 
de la ciutat. De fet, la major part dels que posarien els centres assistencials al Barri 
Antic són els que declaren no passar mai per aquest barri. Aquesta actitud mostra 
una idea de ciutat, amb l’existència d’un espai que es pot considerar “prescindible” 
per als usos quotidians i on es pot mantenir una borsa de pobresa sense que “mo-
lesti” la resta de la ciutadania. En consonància amb la intenció de mantenir aïlla-
des les PSL de la resta de la societat hi ha una bona part de les respostes que 
ubicarien els centres als afores, la segona opció més escollida pels enquestats 
amb un 17,3%. D’altra part, la ubicació dels recursos en el que es considera “el 
centre” de la ciutat, exposada per un 11,6%, pot portar a una certa confusió pel fet 
que, com ja s’ha comentat anteriorment, el centre de la ciutat inclou el Barri Antic. 
Cal destacar, també, el 9% de les respostes que, amb un ànim d’igualar la ciutat, 
posarien un centre a cada barri, mentre que només un 1,2% declara que no en 
posaria enlloc, i en aquestes respostes no s’hi compten els que declaraven que no 
hi havia PSL. Les respostes que fan referència als altres llocs recullen una gran 
diversitat d’opinions entre les quals s’amaguen, fins i tot, algunes crítiques de tipus 
polític. També es pot destacar, en relació al que s’ha comentat en pàgines anteri-
ors, que hi ha una part de la població que o no s’ha plantejat mai el problema o hi 
resta del tot indiferent, o tenen una idea de ciutat que no tenen possibilitat 
d’exposar en el marc d’una enquesta pautada. Un 10,8% de les respostes deien 
que els és indiferent el lloc, però que cal posar-hi centres d’assistència. 

De fet, la resposta sobre la ubicació d’un centre assistencial implica la percep-
ció i la idea de ciutat que cada persona té, com s’ha plantejat més amunt. Es fàcil 
resseguir a la premsa les queixes de veïns cada vegada que es parla de posar un 
centre d’aquestes característiques en un determinat carrer o barri, de Lleida o de 
qualsevol altra ciutat. Però al mateix temps, cal considerar la idea, expressada per 
una de cada quatre persones enquestades, de mantenir una borsa espacial de 
pobresa en un espai determinat de la ciutat, que en el cas de Lleida es troba al bell 
mig de la ciutat, des d’on es pot considerar que la ciutat s’ha expandit de forma 
més o menys radial. Cal considerar que les respostes més nombroses sobre la 
ubicació d’un centre al Barri Antic són realitzades per persones que no passen mai 
per aquest espai. Es pot entendre que cada ciutadà desitja un entorn urbà sense 
mostres de marginalitat i, pel que s’ha vist anteriorment, si n’hi ha d’haver, sembla 
preferible que siguin en un lloc determinat, per on no faci falta passar. La seva 
ubicació al Barri Antic i als afores són respostes que exemplifiquen aquesta idea i 
que mostren l’existència d’un doble espai que conviu, en certa manera, dins de 
l’entramat urbà. Aquesta idea del doble espai mostra l’existència d’una ciutat “ocul-
ta”, que se sap que hi és però per on no es vol passar ni d’on es vol conèixer res. 
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Si l’enquesta als habitants i visitants de la ciutat de Lleida mostren quina per-
cepció es té de l’espai que utilitzen les PSL, les respostes que van oferir els matei-
xos membres del col·lectiu a l’enquesta que se’ls va realitzar acaben de dibuixar el 
que es pot considerar aquesta dicotomia, l’existència d’una “altra” ciutat, oculta, en 
l’espai urbà lleidatà. Cal advertir, però, que les PSL formen un col·lectiu a qui no 
interessa explicar segons quines coses de les que fan referència a la seva vida 
quotidiana. Hi ha una certa reserva que es tradueix en un buit d’informació fins que 
no agafen confiança amb l’interlocutor. En aquest sentit, les entrevistes en profun-
ditat han ofert una informació que complementen necessàriament les dades obtin-
gudes en l’enquesta. Un dels exemples en què la dificultat d’obtenir informació és 
més gran és, precisament, a l’hora de conèixer els llocs per on es mouen i on dor-
men. 

Aquesta és una de les explicacions possibles que permeten entendre que la 
meitat dels enquestats no contestin a la pregunta sobre l’espai que utilitza per 
establir relacions. D’altra banda, hi ha la possibilitat que no entenguin que es pre-
gunti sobre una cosa que per ells és evident, o que no tinguin relacions, o el que 
aquestes persones consideren relacions. El Barri Antic, però, serveix a més d’una 
tercera part de les PSL com a marc funcional de relacions. Com declara una de les 
PSL entrevistades, el Barri Antic és converteix en un món ple de referències on, 
d’una manera o altra, hi ha una relació múltiple que acaba constituint la xarxa so-
cial bàsica per mantenir una comunicació diària. Aquesta PSL exposa: “Me muevo 
siempre por el barrio (Barri Antic). Conozco a mucha gente del barrio. Conozco a 
muchas clases de gente: a gente normal que va haciendo, a gente que trafica y a 
gente que está mucho peor que nosotros.” Hi ha dos aspectes que cal destacar 
d’aquesta explicació. D’una banda, el plural “nosotros” implica la pertinença a un 
grup específic dins de la situació de pobresa, però sobretot a tenir una consciència 
de pertinença. L’altre aspecte a destacar és el coneixement profund de la realitat 
de les persones del barri. I és aquest coneixement profund el que, a més de per-
metre una valoració de l’estat o la situació d’altres persones, indica que el Barri 
Antic forma l’escenari d’un marc de relacions que esdevé familiar per a algunes de 
les PSL. 

Un altre lloc per relacionar-se són els centres assistencials, la majoria dels 
quals es troben al Centre Històric o en llocs propers, segons s’ha vist en capítols 
anteriors. Un 3% situa els centres com a lloc de relació i aquest fet mostra un ele-
ment de diferenciació en la concepció de l’espai i dels elements que hi són pre-
sents, principalment pel que fa al Centre Històric. Hi ha PSL que van a l’alberg o a 
l’assistència social, però que eviten endinsar-se en el que és el món del Barri An-
tic109. Les raons poden ser un procés de desintoxicació o la diferenciació que exis-
teix entre els que pateixen alguna toxicomania i els que específicament pateixen 
alcoholisme. Els segons, principalment, rebutgen tenir contactes amb els primers i 
eviten compartir els mateixos espais sempre que poden. Aquests aspectes queden 
reflectits a les entrevistes realitzades que mostren, també, l’aspecte d’espai marc 
                                                      

109 Cal recordar que la major part de les enquestes i quasi la majoria de les entrevistes a les PSL s’han 
realitzat en el marc del Barri Antic, tal com s’ha vist anteriorment. 
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de relacions que es comentava anteriorment. Una de les PSL entrevistades explici-
tava: “No quiero ir al casco antiguo porque conozco a mucha gente. Y toda aquella 
gente me conocen, y cuando me ven me llaman: «Vamos que te invito a beber una 
cerveza, venga.» Y para no decirles que no, y que no, y que no, y que no...”. Un 
altre exemple l’aporta una PSL que també evita el centre: “¿El casco antiguo? 
Paso de lejos. Pero aunque pasara me daría asco, me daría asco porque me a-
cordaría por lo que he pasao y veo, veo los camellos.” Aquestes dues entrevistes 
mostren la opinió del Barri Antic de dues persones que han entrat en un procés de 
reinserció o, com a mínim, de desintoxicació. Per elles, el Centre Històric és el 
centre de relació en què el mateix ambient pot implicar un tipus de consum i supo-
sa un tipus de vida. Un tercer exemple mostra el que es podria anomenar el con-
flicte entre els alcohòlics i els toxicòmans que viuen en el mateix entorn: “Me 
relaciono con amigos del Casco Antiguo que he conocido desde siempre. Pero a 
los drogadictos siempre he tratado de evitarlos. Negarles la palabra no se les pue-
de negar porque son personas. Pero yo en mi sitio y ellos en el suyo.” D’aquesta 
intervenció també es poden destacar dos aspectes. D’una banda, el fet que hi ha 
un tret d’humanitat malgrat la persona, l’altre, que no t’agradi i que en moltes oca-
sions les PSL no reben de la resta de la societat. I d’altra banda, el fet de marcar 
un territori, un “sitio”, diferencial per cada patologia o grup de persones que tenen 
gustos i preferències distintes, encara que sigui dins d’un espai que globalment 
forma part de l’imaginari col·lectiu i de la realitat de la marginació. 

Cal constatar que hi ha un cert nombre de PSL, un 9%, que declaren utilitzar 
diversos espais de la ciutat per relacionar-se amb amics, coneguts i, fins i tot, pa-
rents. La creació i el manteniment d’una xarxa de relacions és un dels elements 
més importants per diversificar l’ús que els membres d’aquest col·lectiu fan de 
l’espai urbà. Al mateix temps, és un dels elements bàsics per actuar en relació a 
un procés de reinserció. Entre aquests espais diversos també hi compten el Barri 
Antic, on generalment s’estan algunes hores del dia. A aquestes PSL que declaren 
utilitzar diversos llocs de relació cal sumar-hi un 7% que declaren mantenir altres 
espais que no són el Centre Històric com a lloc de relació. De fet, en una de les 
respostes obtingudes de les entrevistes, exposada més amunt, ja es fa evident 
que el Barri Antic no és l’únic lloc de relació i que hi ha PSL que l’eviten, o bé per-
què els recorda altres èpoques o bé perquè no els agrada l’ambient que hi ha. 

La reserva a l’hora d’informar quins són els llocs on estableixen aquestes rela-
cions es posa en evidència sobretot per les persones que fa menys temps que són 
al carrer i per les persones que són d’origen estranger. Si es pren l’origen com a 
referència en relació als llocs que utilitzen per establir la seva xarxa de relacions, 
les dades obtingudes mostren que hi ha poca variació entre els components del 
col·lectiu. El Barri Antic segueix essent el lloc més citat en cada grup segon 
l’origen, sense que es mostri, però, una diferenciació clara en l’ús de l’espai urbà 
segons l’origen de l’enquestat. Potser entre els d’origen espanyol, exclosos els que 
són de Catalunya, hi ha una major diversitat en les respostes i mostren una major 
diversificació de l’espai usat amb aquesta finalitat. 
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D’altra banda, el temps que les persones en exclusió fa que són a la ciutat pot 
influenciar en l’ús o no ús d’un espai concret, generalment a partir de les xarxes de 
relacions anteriors a trobar-se en una situació com la que els qualifica de persones 
sense llar, o per les circumstàncies que els van portar a estar en aquesta situació. 
Destaca el fet que el grup que utilitza més el Barri Antic és el format per PSL que 
fa més de dos anys que són al carrer. Així mateix, resulta significatiu el fet que els 
grups formats per les persones que fa menys temps que són al carrer tinguin el 
Barri Antic com un referent, mentre que els que fa entre un i dos anys que es tro-
ben al carrer no mencionin el barri en les seves respostes. 

De tota manera, es pot considerar que són poques les PSL que eviten el Cen-
tre Històric. Responent a la imatge que en té la ciutadania de Lleida, el Barri Antic 
és un espai degradat socialment on les PSL han trobat el que es pot considerar un 
“espai refugi” que els serveix per escapar de les mirades de la resta d’usuaris de la 
ciutat. Com s’ha vist anteriorment, el Barri Antic actua com a marc de relacions i 
fins i tot per les PSL que no volen mantenir una relació estreta amb el seu entorn 
més o menys conflictiu, acudeixen en alguna ocasió a alguns dels espais del barri, 
encara que sigui per rebre algun servei puntual. En aquest sentit, i remarcant la 
importància del Centre Històric, o una part si més no, no hi ha respostes que ex-
posin clarament altres espais de relació. El fet d’indicar “altres llocs” resulta inte-
ressant per observar el que resulta una petita diversitat, però en cap cas es 
mencionen espais concrets, com un altre barri, un carrer o altres espais que sí que 
són usats de manera més o menys periòdica, almenys per una part dels membres 
del col·lectiu. 

A part dels espais de relació, hi ha altres espais usats de manera quotidiana 
per a la resta d’activitats que desenvolupen les PSL. A l’enquesta, la pregunta 
quedava estructurada en sis possibilitats de resposta oberta (vegeu la pregunta 29 
de l’enquesta a l’annex). El Barri Antic segueix quedant com a referent clar, ja que 
el 77% declaren moure-s’hi habitualment i en què un 66% de les respostes són 
escollides en primera opció. Cal tenir en compte el fet que la segona opció de res-
posta ja no la contestaven un 23%, la tercera un 55% i la quarta no era contestada 
per un 80% dels enquestats, i que en la primera opció van contestar tots els en-
questats menys un. Aquest fet mostra alguns aspectes a comentar. D’una banda, 
el fet de deixar la resposta oberta i oferir diverses possibilitats sense citar-ne cap, 
fa que la persona enquestada respongui en primer lloc el que per a ella és l’espai 
més significatiu dels que usa, i deixi altres espais usats habitualment com a llocs 
que no tenen interès si més no per l’enquestador. D’altra banda, posa de relleu 
aquest mateix fet que no es diferenciï entre espais més concrets. L’ús del carrer 
Major i de la rambla d’Aragó, que són els dos límits principals del Centre Històric, 
és general per a totes les PSL, i mentre que la rambla no en surt esmentada en 
cap cas, el carrer Major ho és en quart lloc. Un altre aspecte a destacar és el con-
trast entre la resposta generalista i l’especifica. Així, es parla de Barri Antic i de 
l’alberg, que es troba situat dins del barri, o de Santa Teresita, que és un espai que 
a l’estiu es va dedicar a atendre les persones sense llar, mentre que l’alberg es 
dedicava a atendre els temporers de la fruita, separant-los per evitar les confronta-
cions que hi havia hagut anteriorment. 



 

101 

 

A més del Barri Antic, en la relació d’espais més usats destaca el barri de 
Cappont, amb un 27% de les respostes totals, i la Mariola, amb un 15% de les 
respostes. A part d’aquests espais més generalistes, que com a barris engloben 
un conjunt de subespais, destaquen llocs concrets com les estacions d’autobusos i 
la de Renfe, amb un 22% de les respostes i el carrer Major, amb un 21%. 

Un aspecte que sorprèn en les respostes és que el carrer Major surt citat al dar-
rere del barri de Cappont i de les estacions dels autobusos i de la Renfe. El fet de 
ser un espai de pas i que no es consideri d’ús específic pot respondre al reparti-
ment de l’espai que es mencionava unes pàgines més amunt. Altres espais, com 
l’alberg municipal, que es troba ubicat al Barri Antic són citats de manera específi-
ca per poc més del 10% dels enquestats, com també és el cas de Santa Teresita, 
fora del Centre Històric i citat per poc menys del 10% dels enquestats. En el ma-
teix sentit pot actuar l’avinguda de Madrid on, en el moment de realitzar l’enquesta, 
hi havia les oficines del Programa Arrels del qual s’ha parlat anteriorment. En a-
quest sentit, sorprèn el fet que essent espais de referència obligada per una part 
important de les PSL tinguin un nombre petit de respostes, tenint en compte que 
algunes de les enquestes s’han realitzat prop d’aquests centres. Les respostes 
ofereixen, a més a més, altres aspectes a destacar. D’una banda, cal considerar 
que en ser una resposta oberta es contesta la percepció de l’ús que en fa la per-
sona. No s’oferia cap orientació, ni en forma de llista de barris ni en forma de llista 
d’espais concrets. D’altra banda, la resposta torna a posar l’accent sobre l’ús ge-
neral de molts espais de la ciutat i permet entendre que l’ús de l’espai de les PSL 
no es concentra en un únic espai de la ciutat. El Barri Antic segueix essent un 
referent bàsic en les seves activitats, però no és l’únic, ja que les necessitats 
d’obtenir els seus recursos els porten fins i tot a visitar els pobles de la rodalia, 
declarat en un 8% de les respostes. Els barris que surten representats en les res-
postes són espais on o bé hi van a demanar o bé hi van a dormir, ja que és on han 
trobat algun refugi. Hi ha altres barris que pel fet de ser molt poc representatius en 
el nombre de respostes han quedat englobats en “altres llocs”. 

De tota manera, la importància del Barri Antic queda reflectida en la resposta i 
es pot considerar que forma part de l’imaginari habitual de les PSL, essent un es-
pai de relació, d’aïllament de la resta de la ciutat, on es troben a gust i on se sen-
ten entre iguals, sense cap tipus de discriminació en aquell entorn. Com declara 
una PSL: “En los demás lugares me siento marginado, porque todo el mundo me 
mira con mala cara. Me siento fuera de lugar.” De fet, és aquell espai on han ela-
borat tot un sistema de punts de referència que els permet sentir-se identificats 
amb l’entorn i integrats a aquest. El preu que es paga, però, és convertir-se en una 
part activa d’un espai marginat per la resta de la població. Pel que fa a les estaci-
ons de transports públics, l’estació d’autobusos i la del ferrocarril són llocs anònims 
en els quals les PSL poden trobar un cert descans o les utilitzen per desplaçar-se 
als pobles on van a treballar, buscar feina o demanar almoina. Un cas semblant, i 
que no surt en cap de les respostes, és l’ús que es fa de la Biblioteca Pública per 
part d’un nombre reduït de PSL, i que s’ha contrastat amb comentaris realitzats per 
persones properes al grup de treball. La seva utilització pot ser puntual i per motius 
que no tenen a veure amb el sentiment de marginalitat. Ho deixa clar una de les 
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PSL entrevistades, que forma part d’una parella, quan compara la seva situació 
anterior al procés de desintoxicació: “(Abans) No iba a ningún lado. Estaba metida 
siempre aquí, en el Casco Antiguo. Cuando estaba pillada estaba siempre metida 
aquí. No salía para nada. Ahora salimos y nos vamos a la estación de autobuses, 
a la estación de trenes... Pues allí, a leer un libro. Se pone a leer él y yo, pues, me 
echo encima a dormir un poco... por lo menos no pasamos frío en la calle.” 

Pel que es veu en les respostes, les PSL utilitzen el conjunt de la ciutat, encara 
que no sempre la seva imatge queda patent en la percepció de la població “norma-
litzada” de Lleida. De fet, la comparació de les respostes obtingudes de les dues 
enquestes mostra una coincidència bastant significativa. Cal, però, diferenciar els 
llocs per on es mouen habitualment i els llocs que són considerats de relació amb 
altres persones. Si bé hi ha coincidències, el lloc de relació és un espai significatiu 
i important, ja que és on desenvolupen un conjunt d’habilitats socials, de pont amb 
altres membres del col·lectiu i amb la resta de la societat. I en aquest cas, el Barri 
Antic torna a ser un element important com a espai de reunió, d’atenció social i de 
contacte amb les institucions assistencials. De fet, l’alberg municipal és un lloc 
significatiu, ja que com s’ha vist en el capítol anterior és conegut i utilitzat, sovint 
amb major freqüència de la declarada, per un nombre important de PSL. Però no 
és l’únic espai d’assistència i la mobilitat dels membres del col·lectiu pel conjunt de 
la ciutat és prou important per pensar en alguna alternativa a la situació del Barri 
Antic, i més si es té en compte que altres centres assistencials es troben fora del 
barri. Basti com a exemple el centre dispensari de metadona que es troba fora del 
Barri Antic i d’on alguns de les persones sense llar en són usuaris. S’hi desplacen, 
quan fa falta, a l’igual que es desplacen fins el lloc on tenen les coses per dormir, 
que sovint implica anar a altres barris i fins i tot als afores dels límits de la ciutat. 
De la mateixa manera, es desplacen per la ciutat per obtenir els recursos de su-
pervivència. La repartició de l’espai “de treball”, al qual s’ha fet referència anteri-
orment, suposa un control i un domini dels punts de referència que fan servir per 
escollir un lloc determinat i saber buscar els mecanismes per satisfer les seves 
necessitats. El coneixement de l’espai es realitza a partir d’informacions aportades 
per altres membres del col·lectiu i tenint en compte els interessos que els empe-
nyen a moure’s. La manera d’escollir els llocs per dormir, la possibilitat de deixar 
les seves pertinences, sovint només les coses de les quals disposen per dormir, 
amb una certa garantia de retrobar-les a la fi del dia, el fet de trobar un lloc “de 
treball” i la necessitat de tenir un lloc, un espai on se sentin més o menys còmodes 
durant algunes estones del dia, formen un entrellat de punts de referència social 
en l’entorn on es mouen. Han hagut d’aprendre a llegir els elements que els són 
significatius i han de conèixer alguns dels elements que omplen l’espai d’una ciutat 
normalitzada. Han de tenir la capacitat d’entendre un espai, on sovint són mal 
volguts, per saber aprofitar-ne les opcions que els ofereix per sobreviure. 

Les raons per les quals utilitzen els llocs que declaren habituals formen part de 
les seves necessitats. Les respostes podrien ser les ofertes per qualsevol ciutadà, 
amb l’excepció de l’almoina. La pregunta era oberta i sense cap guia de resposta 
sobre possibles motius. Les persones enquestades tenien la possibilitat d’oferir 
una resposta múltiple. Cal dir que només un 5% no va respondre la pregunta en la 
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primera opció, i que aquest percentatge va anar augmentant fins al 29% en la se-
gona opció, el 58% en la tercera i el 81% en la quarta opció de resposta. Les res-
postes es van agrupar en grups de motius amb una suma general de cada opció, 
fos quina fos l’opció en què la persona enquestada respongués. Així, el motiu des-
cans o dormir és el principal, en un 54% del total de les respostes, dels quals ex-
posen per utilitzar els llocs que havien indicat anteriorment. A continuació, hi ha els 
amics o parents, amb un 47%, fet que indica una major importància d’aquest tipus 
de relacions que no la que havien assenyalat anteriorment. Els serveis assistenci-
als, amb un 41% i la feina, amb un 37% de les respostes indiquen altres raons 
d’aquesta mobilitat. Destaca l’opció de feina, quan una gran majoria havien decla-
rat no treballar. En aquest sentit, el terme “feina” pot amagar aquella activitat diària 
desenvolupada per obtenir els recursos necessaris per a la seva subsistència i 
satisfer les seves necessitats quotidianes. El fet de trobar-se a gust en un espai, 
sigui per les relacions, per ser un lloc amb referents per sentir-s’hi identificat o per 
la llunyania de mirades que poden molestar, agrupa un 25% de les respostes. 
Finalment, hi ha la almoina, que amb un 22% de les respostes marca una realitat 
que és present en moltes de les PSL de Lleida i d’arreu. 

La diferència d’aquestes respostes, amb les quals podria oferir qualsevol altre 
ciutadà, és que les PSL són persones excloses socialment, que es troben per ra-
ons molt diverses en un dels punts més allunyats dels processos socials utilitzats 
per la resta, una immensa majoria dels components, de la societat. I per aquesta 
raó, l’ús que fan de l’espai és marginal. Entre els espais no marginals, i on sovint 
estableixen un contacte no sempre positiu segons la seva percepció amb la resta 
de la societat, destaquen alguns dels espais de serveis assistencials, els que ells 
declaren “de feina” i els espais de l’almoina, que no deixa de ser, també, una feina 
en relació a la seva situació. La resta de la població utilitza els espais en relació a 
les seves necessitats, les seves capacitats econòmiques i socials, però són es-
pais, que, amb una gradació qualitativa important, són considerats espais social-
ment integrats. Les PSL han d’utilitzar espais per a les seves funcions bàsiques, 
com dormir, on trobar-se a gust, o on relacionar-se, però aquests espais són els 
que sovint la resta de la població rebutja, margina i deixa de banda en les seves 
activitats quotidianes. La declaració de “no passa mai pel...” Barri Antic, en un 
percentatge tan elevat com el que s’ha vist en pàgines anteriors, suposa un procés 
de marginació d’un espai que ara, en l’actualitat i des de fa uns anys, la població 
lleidatana ha anat excloent del seu imaginari i de les seves funcions quotidianes. 
És a partir de l’abandonament d’un espai per part de la ciutat que les PSL, i altres 
col·lectius que queden fora de la “normalitat” social, poden iniciar un procés de fer-
lo seu, de construir-hi el seu imaginari i on s’organitzen, en una feina col·lectiva i 
canviant, els elements que els permeten d’identificar-lo com a seu. I aquest espai 
queda, de manera progressiva, fora de l’ús de la resta de la població, que ja no hi 
troba els elements de control que els permet identificar-s’hi i sentir-lo com a propi. 
Aquest espai queda marginat fins que un conjunt d’actuacions, sovint empeses per 
l’Administració pública no el torna a revalorar, no hi torna, de fet, a instal·lar els 
elements que serveixen perquè la resta de la població el torni a integrar dins del 
seu imaginari quotidià. 
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És fàcil trobar persones a les quals no agrada anar a un lloc determinat de la 
ciutat. A part del Barri Antic en el cas de Lleida, tothom coneix algú a qui no agra-
da anar a tal local, a tal botiga, a tal carrer o a tal barri. Els motius són diversos, 
però generalment són motius que guarden relació amb el fet de sentir-se còmode 
en aquell espai determinat. Les PSL també tenen la mateixa sensació. Hi ha llocs 
determinats en els quals no se senten a gust, on en definitiva no tenen els ele-
ments que els permeten una identificació mínima amb aquell espai i el seu contin-
gut. La pregunta “per on no va mai?”, resposta per un 74% de les PSL 
enquestades, mostra que malgrat que la mobilitat implica tota la ciutat, al ser un 
col·lectiu heterogeni hi ha espais que molts d’ells no utilitzen. Els barris, indicant 
principalment els de la perifèria, són els menys visitats pel col·lectiu, amb un 34% 
que declara no anar-hi mai. D’altra banda, hi ha els que pràcticament no es mouen 
del Barri Antic i els seus voltants, que en un 30% declaren no anar a la resta de la 
ciutat. Però per mostrar que el Barri Antic no és un espai únic per a totes les PSL, 
hi ha un 14% que declara no anar mai a aquest barri, incidint novament amb el que 
s’ha explicat en pàgines anteriors. La resposta no és del tot certa, ja que van a 
l’alberg, però cal tenir en compte el que per al col·lectiu significa “anar al barri”. 
Això vol dir que van a l’alberg municipal, per exemple, però que eviten endinsar-se 
en el barri i establir-hi relacions. Altres destins que alguns eviten són algun barri en 
concret, com Cappont o la Zona Alta i altres espais que obtenen mencions poc 
representatives. De tota manera cal remarcar el fet que hi ha moltes PSL que no 
van a determinades zones i no les especifiquen. Per exemple, el fet que només un 
5% de les respostes declari no anar a la Zona Alta no vol dir que l’altre 95% dels 
enquestats en faci un ús normal. Senzillament no entra en el seu imaginari i no el 
consideren ni per oferir una resposta. 

Les raons de no anar mai a determinada part de la ciutat es troben en conso-
nància amb les que utilitzaria qualsevol persona en ser preguntada pel mateix. 
“Drogues i mala gent” pel que fa al Barri Antic i amb certa consonància amb algu-
nes de les respostes obtingudes a l’enquesta realitzada a les persones amb llar, 
“llunyania” pel que fa a la perifèria, “no interessa” o “no hi tinc amics” per a qualse-
vol espai, o el fet de “no trobar-se a gust” per determinats espais on els elements 
de l’entorn social no ofereixen punts d’identificació. Les PSL, per les raons expli-
cades anteriorment, també poden marginar espais, com de fet fa a la pràctica tot-
hom en tots els medis humanitzats. Aquest fet posa de manifest, una vegada més, 
l’existència d’un espai identificador per ells que s’allunya de l’espai ocupat per la 
resta dels habitants de la ciutat. 

En definitiva, l’ús de l’espai de la ciutat queda repartit a partir de la dualitat so-
cial que l’habita. La part marginada de la societat conviu amb la part que al llarg 
d’aquestes pàgines s’ha qualificat de “normalitzada”. Els espais queden repartits 
de manera que cada col·lectiu els utilitza o no en relació als seus interessos parti-
culars, però al mateix temps s’evita, en la mesura del que és possible, la convivèn-
cia de les dues parts. La societat lleidatana sembla haver renunciat a l’ús de 
l’espai del Barri Antic que des de fa una vintena llarga d’anys ha entrat en un pro-
cés de marginalitat cada vegada més important. Malgrat les actuacions públiques, 
la reestructuració del barri a partir de l’enderrocament d’edificis en mal estat i la 
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construcció de nous edificis, aquest barri encara queda fora de l’imaginari col·lectiu 
de la societat “normalitzada”, mentre que s’ha convertit en un dels principals refu-
gis de les PSL. Hi ha altres espais que experimenten una marginació d’ús sem-
blant, principalment als afores de la ciutat. Aquests són espais que són utilitzats 
per dormir, però no per mantenir les relacions socials entre les PSL. Són espais 
que experimenten un aïllament d’ús a causa de la pèrdua de funcionalitat per a la 
qual van ser creats i que temporalment han estat refugi d’aquestes persones que 
no disposen ni d’un lloc decent per passar la nit. La gran diferència entre aquests 
espais i el que configura el Barri Antic és que mentre que els primers poden ser 
fàcilment reconvertibles econòmicament i social, el del centre urbà ha de superar 
el procés de marginalitat no només pel que fa a les condicions de vida que hi ha, 
sinó també en l’imaginari popular. Mentre que el Barri Antic fa una funció d’espai 
de relació que es troba en el referent de les PSL, fins i tot per evitar passar-hi, la 
resta dels espais de marginalitat és un espai d’ús puntual, generalment nocturn. 

Cal pensar, però, que si des de l’Administració o altres agents de la producció 
de l’espai urbà es redibuixa el Barri Antic, s’haurà de buscar la manera de trobar 
un espai de llibertat, no marginal, que acompleixi les funcions que ara es concen-
tren en aquest espai de marginalitat. És un espai on els pobres en general i les 
PSL, en particular, queden al marge de mirades inquisidores. Representa aquell 
espai de privacitat, malgrat sigui públic, que la societat normalitzada troba en dife-
rents espais de la ciutat. Cal plantejar-se el fet que per recuperar la totalitat dels 
espais urbans no es permeti la creació de nous espais de marginalitat fora dels ulls 
i dels usos habituals de la resta de la societat. 
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5. Un pas endavant 

Seguint els objectius marcats al principi de l’estudi, l’aproximació a les perso-
nes sense llar de la ciutat de Lleida ha volgut aportar un coneixement de les prin-
cipals característiques que presenta el col·lectiu, principalment les referents a 
l’espai que utilitzen i les raons que guien aquest ús. Aquesta aproximació ha 
permès analitzar alguns aspectes de la pobresa, de la ciutat i de la percepció que 
les persones tenen de l’espai que usen diàriament, així com de la relació que 
s’estableix entre les PSL i la resta de la societat. L’anàlisi ha permès arribar a un 
conjunt de conclusions que poden obrir la porta a altres estudis, a altres anàlisis i a 
tot un conjunt d’actuacions. Algunes d’aquestes conclusions es poden aplicar a la 
societat en general, mentre que altres s’han d’observar en el marc geogràfic, urbà i 
polític de Lleida i el seu entorn territorial i administratiu. En les pàgines que se-
gueixen, es presenten les idees principals a les quals l’anàlisi efectuada permet 
arribar i s’aporta una proposta d’actuació en el marc de les persones sense llar. 

Una primera conclusió, a la qual s’arriba a partir de l’observació històrica del 
fenomen de la pobresa i dels comentaris que s’han recollit durant el procés del 
treball, és que en la nostra societat encara perdura una actitud dividida sobre la 
manera de tractar les persones que tenen menys possibilitats de dur una vida en 
consonància amb la de la societat on viuen. La contraposició entre la caritat i el 
càstig és una constant que, si bé en l’actualitat queda alterada per un tractament 
professional i amb una base científica de la problemàtica social de la pobresa, 
perdura en el quefer diari de la població. A part d’actituds generades per una visió 
política, religiosa i/o econòmica de l’entorn social, quan una persona es troba cara 
a cara amb una persona sense llar es genera tot un conjunt d’actituds moltes ve-
gades contradictòries. Moltes vegades es dóna almoina, i massa vegades és per 
marxar ràpidament del lloc, sense parar-se a pensar en el rerafons d’un gest que 
pot perjudicar més que beneficiar, que barreja la caritat amb el rebuig. La idea 
d’apartar la presència d’aquestes persones de les nostres activitats quotidianes 
porta a participar en la creació d’espais oblidats dins de l’entramat urbà que seran 
ocupats per les persones sense recursos. En la creació d’aquests espais hi actuen 
tot un conjunt de factors, com s’ha vist en pàgines anteriors, però la manera de 
veure’ls i de viure’ls del conjunt de la població està relacionada amb aquesta idea 
del rebuig, de no conviure amb la pobresa en l’entorn que s’utilitza més sovint. 

La constatació d’aquestes actituds és una mostra d’un dèficit cultural per part 
de la població en general que afecta, necessàriament, les entitats que treballen 
amb els menys afavorits. Aquestes entitats es nodreixen de treballadors i de volun-
taris que s’han educat en un entorn cultural on domina la divergència entre la cari-
tat i el rebuig. I malgrat es fan esforços personals per analitzar la situació i 
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entendre què cal fer, el pes de la tradició, del procés de formació com a persona, 
suposa una forta inèrcia contra la qual és fa difícil lluitar. L’Administració pública es 
troba afectada pel mateix fenomen i les actuacions que es generen moltes vega-
des van més encaminades a arreglar la urgència immediata que a atacar l’arrel del 
problema: el número de PSL segueix augmentant, encara que sigui de manera 
lenta, o si més no, no disminueix. Cal buscar maneres imaginatives per suplir a-
quest dèficit cultural, solucions que permetin implicar el conjunt de la població en la 
resolució d’un problema amb el qual no hi ha altra opció que conviure-hi. Crear 
mecanismes d’inserció que posin en relació les dues parts de la societat pot ajudar 
a suplir la manca de cultura d’assistència i al mateix temps pot ajudar a prevenir 
algunes de les vies per les quals s’arriba a l’exclusió. En aquest sentit, cal enten-
dre que la solidaritat és parcial i no és suficient per atacar la problemàtica de 
l’exclusió. 

D’altra banda, cal considerar, també, que la tipologia de les persones sense llar 
ha anat canviant amb el pas dels anys i el col·lectiu experimenta les tendències 
que es generen a partir dels canvis socials, econòmics i culturals. Dins del 
col·lectiu de les PSL s’hi han anat integrant persones que han arribat a l’exclusió 
extrema a partir de problemàtiques que fa vint o més anys no existien o tenien 
poca repercussió en el conjunt social. L’exclusió social és una situació a la qual 
s’arriba a través d’un procés més o menys llarg en el temps i que pot tenir moltes 
portes d’entrada. L’exclusió és un fenomen multicasual, en què es barregen dife-
rents problemàtiques que afecten un mateix individu. D’entre aquestes problemàti-
ques destaquen les malalties mentals, l’abandonament de la llar, l’alcoholisme i 
altres toxicomanies (que no sempre són causa de l’entrada en el procés 
d’exclusió), l’arribada de persones d’altres cultures (en situació econòmica precària 
i sense papers legals de residència, que comporta la creació d’un nou grup de risc 
de caure en exclusió) i algunes situacions de la societat que aboca a formar part 
d’aquest col·lectiu a dones desafavorides, a joves amb dificultats d’integració i a 
persones de la tercera edat amb escassesa de recursos econòmics. Cal conside-
rar, a més a més, que l’exclusió va acompanyada d’un procés de deteriorament 
físic i psíquic que dificulta qualsevol intervenció socioeducativa. Les persones sen-
se sostre o les persones sense llar ja no responen, només, a aquella imatge de la 
persona sola, que de vegades parla amb ella mateixa pel carrer i que porta un 
farcellet penjat d’un bastó. Avui, hi ha persones sense llar que formen part d’una 
pobresa invisible, que no porten les seves pertinences a sobre, que no dormen al 
carrer, en qualsevol banc o qualsevol caixer automàtic. Les persones en exclusió 
busquen, i troben, aquells racons que la societat deixa d’usar, i els aprofiten. 

Davant d’aquest canvi, lent però constant, de les condicions socials que porten 
a l’exclusió i de les característiques dels que s’hi veuen abocats, cal realitzar més 
estudis encaminats conèixer les causes, les conseqüències i les possibles soluci-
ons a la problemàtica que es planteja. El coneixement profund de les condicions 
de la pobresa i de l’exclusió ha de permetre orientar polítiques socials coherents i 
adaptades a les necessitats específiques del col·lectiu a qui es dirigeixen. 
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En relació amb les causes i les conseqüències de la marginació i de l’exclusió, 
també cal considerar que la societat, en el seu propi procés de creació i modifica-
ció constant de l’espai urbà, permet el deteriorament físic i social de determinades 
parts de l’entorn urbà. Algunes vegades, la creació mateixa d’una part de la ciutat 
ja genera un espai de contingut social i funcional on es produeixen moltes condici-
ons que poden portar a situacions d’exclusió. D’altres vegades, l’entorn físic de la 
ciutat pot generar una certa incompatibilitat amb els nous mitjans que els ciutadans 
utilitzen per gaudir d’una millora en la seva comoditat. Sigui com sigui, algunes 
parts de l’espai urbà, i en els darrers decennis massa sovint són una part dels 
centres històrics, cauen en desús, es converteixen en espais amb poca inversió 
econòmica i poca atractivitat funcional. Aquests espais, i en el cas de Lleida és 
una realitat reconeguda, queden ocupats per les persones que viuen en exclusió, 
que viuen al marge de la societat. S’acaba per formar aquella ciutat oculta que les 
persones amb llar no utilitzen, que aparten del seu imaginari urbà, i on es realitzen 
els drames de la vida per part d’aquelles persones que no tenen, o de vegades no 
poden tenir, recursos per habitar altres espais. S’entra, doncs, en una espiral 
d’abandonament social en la qual l’espai té una importància, té una significació a 
l’hora de convertir un lloc en un gueto social, econòmic i cultural. 

Les persones sense llar, que formen una part del contingut social d’aquests es-
pais desafavorits, usen també la resta de l’espai urbà. De la mateixa manera que 
la resta de la societat, aquest ús ve marcat per les necessitats d’aconseguir els 
mitjans per satisfer les seves necessitats. I en aquest ús de la resta de l’espai ur-
bà, d’aquell espai on no sempre se senten còmodes, hi ha un repartiment de llocs, 
hi ha una assignació de funcions, de temps i es crea una territorialitat que divideix 
l’espai urbà entre uns propietaris que intenten aconseguir un rendiment de la seva 
localització. Aquesta divisió també queda oculta per a les persones amb llar. La 
senyalització dels llocs, la compartimentació de l’espai, respon a codis no escrits 
de les persones sense participació en l’altra societat. En aquest repartiment, la 
participació per aquella part de la societat que té llar es produeix generalment a 
partir del control policíac, que posa restriccions a determinats usos i activitats. 

La presència de les persones sense llar en els espais que la societat amb llar 
segueix ocupant i utilitzant és detectada per aquesta societat i genera una percep-
ció i unes actituds que poden modificar l’ús de l’espai, i poden generar la demanda 
d’una actuació. Si la presència es considera important i l’actuació, generalment de 
control policíac, no es considera suficient, algunes parts d’aquests espais poden 
caure en desús a causa d’un sentiment de por i d’inseguretat. Si la presència de 
pidolaires o d’exclosos socials queda dins del que es pot considerar tolerable per 
part de les persones amb llar, es manté una coexistència i un ús compartit de 
l’espai. 

L’aspecte espacial de la pobresa i de l’exclusió social en la trama urbana afecta 
el conjunt de la societat i els mecanismes que aquesta té per reproduir les funcions 
i les formes urbanes. La societat, entesa com un conjunt de diferents sectors soci-
als amb interessos específics per a cada cas, ha de coordinar els diferents aspec-
tes que afecten l’ús de l’espai per intentar evitar la creació d’espais on la pobresa 
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és la característica dominant. En aquest sentit, l’Administració pública, encarrega-
da de gestionar la política urbanística, ha de mantenir un procés de coordinació 
d’aquesta política amb els aspectes socials, els continguts dels espais que es di-
buixen sobre el plànol. La creació de nous espais aptes per a la urbanització no 
pot deixar de banda els espais que ja estan edificats i que poden caure en desús, 
poden perdre valor de mercat i poden deixar d’atreure inversions econòmiques. En 
el mateix sentit, cal dissenyar els espais públics de manera que no quedin com 
espais buits, sense interacció social, que permetin la creació de borses de pobre-
sa, d’inseguretat i que generin la creació d’un procés de formació de gueto. Els 
espais empobrits generen unes dinàmiques socials que es converteixen en barre-
res per a la progressió social de qui els habita. La coordinació de les polítiques 
públiques amb els interessos privats i la participació dels veïns esdevé una eina 
bàsica per millorar les situacions deficitàries i per evitar-ne la generació de noves. 
En aquest sentit, les accions d’integració de les PSL han de passar per la seva 
integració en l’espai, per generar dinàmiques que els permetin viure aquests es-
pais amb sentiment d’igualtat, com una part més de la societat. La creació 
d’habitatge social i la utilització de l’espai públic obert a la diversitat d’usos i funci-
ons ha d’encaminar-se a evitar la creació de bosses de pobresa i d’exclusió. La 
coordinació entre els diferents agents socials és bàsica, doncs, per orientar les 
polítiques urbanístiques encaminades a evitar els espais d’exclusió social. 

A més de coordinar els diferents aspectes que conformen la ciutat per tenir en 
compte els elements que generen o concentren marginació, la pobresa i l’exclusió 
requereixen una actuació social en diversos fronts. Més enllà de la repressió de les 
seves manifestacions (mendicitat, petits delictes, etc.), la societat ha iniciat pro-
grames d’intervenció. De tota manera, no sembla que sigui res més que el que ja 
es feia des d’èpoques històriques: la divisió entre la caritat personal i l’actuació 
social, més estructurada i organitzada. Mentre que la primera no acaba amb el 
problema i només ajuda a mantenir una situació, la segona pot encaminar progra-
mes d’ajuda per a la reinserció social de les persones afectades. L’actuació social 
pot fer-se només com a força repressora o, a diferència del que havia passat en 
èpoques anteriors, atacar les bases del problema i buscar-hi solucions. Seguint 
aquesta darrera línia d’actuació, hi ha l’actuació d’entitats privades i organismes 
públics. I mentre que les entitats privades actuen en relació a les persones, la ca-
pacitat dels organismes públics permet actuar, a més de fer-ho amb les persones, 
en altres àmbits, com poden ser l’urbanístic o la creació d’institucions o d’espais de 
tractament i d’inserció social, que poden ser gestionades per les entitats privades. 

En aquest sentit, cal fer notar que llarg de l’estudi s’ha detectat una certa des-
coordinació entre les diferents actuacions. Tenint en compte que a Lleida hi ha una 
casuística concreta, que afecta l’estacionalitat d’una de les oportunitats de treballar 
en una feina que no demana qualificació, que afecta els canvis de clima i que afec-
ta l’estructura de l’espai urbà, entre altres aspectes, caldria plantejar-se una políti-
ca global en el tractament del problema de les persones sense llar que es pot fer 
extensiva a altres problemes de pobresa i d’exclusió. Així doncs, cal detectar les 
causes del problema als diferents nivells que es produeixen: el personal, el 
col·lectiu, el social, el cultural, l’econòmic i l’urbanístic. Cal detectar les necessitats 
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que s’han de satisfer. Cal establir les prioritats d’actuació i una coordinació entre 
les diferents entitats, públiques i privades, que treballen amb aquest col·lectiu i 
integrar-la en la política general de la ciutat. I cal quantificar els recursos necessa-
ris i estudiar el finançament de les intervencions. En el cas de Lleida, que es pot 
fer extensiu, molt probablement, a la resta de ciutats de Catalunya i de l’Estat es-
panyol, es troba a faltar una política que coordini les diferents entitats i els dife-
rents nivells de l’Administració. El que es fa a escala municipal no té una 
continuïtat en l’espai comarcal, nacional i estatal. Els contactes que es mantenen 
entre centres no sorgeixen d’una política integradora, no surten de la creació d’uns 
objectius, sinó de la realització d’unes accions. Cal insistir en la creació de pro-
grames transversals que permetin una actuació política territorial que assumeixi el 
problema, marqui els objectius a assolir, posi els mitjans i avaluï els resultats per 
analitzar les mancances i permeti avançar en la superació dels dèficits que s’hi 
puguin detectar. La coordinació entre entitats i Administració ha de permetre actu-
ar a diferents escales territorials i marcar les competències, les responsabilitats i la 
cooperació en la via de la resolució d’una problemàtica que afecta el conjunt de la 
societat. 

És evident que un problema que porta un llast de molts, massa, anys no es pot 
solucionar de manera fàcil i ràpida. Però es poden posar les primeres bases que 
han de servir per evitar un possible empitjorament de la situació dels casos exis-
tents i per prevenir-ne l’aparició de nous. Cal tenir present, també, que una política 
realitzada a nivell local ha d’estar en coordinació amb polítiques d’altres ciutats, i 
sempre que sigui possible, treballar de cara a l’establiment d’una política global, en 
l’àmbit de l’Estat i de la Unió Europea, com a marcs polítics de referència. No s’ha 
d’oblidar que malgrat que el moviment itinerant ja no té la importància que havia 
tingut en altres èpoques, avui moltes PSL segueixen desplaçant-se en un periple 
interurbà seguint, generalment, una estacionalitat laboral. 

L’entrada en funcionament de processos d’intervenció no ha d’oblidar el pro-
blema que es genera en l’espai urbà. La concentració de PSL en un determinat 
lloc és causa i conseqüència d’un procés que afecta el conjunt de la societat. I cap 
societat es pot permetre el luxe de tenir un espai ocult, fosc en l’imaginari 
col·lectiu, a l’interior de la seva estructura urbana. Les intervencions urbanístiques 
en les àrees actualment ocupades per un contingut social marginat han de con-
templar la inutilitat de desplaçar la marginació cap a una altra zona. Això seria 
vestir un sant per desvestir-ne un altre. El que cal plantejar és que es realitzin pro-
grames d’actuació que permetin oferir oportunitats de sortir de la marginació a les 
persones afectades. El que cal és potenciar l’espai urbà de manera que no en 
quedin borses de pobresa a l’interior que acabin generant nous espais marginals, i 
això només es pot aconseguir tenint en compte les persones que ara ocupen edifi-
cis, carrers i places on s’actua i on convé actuar. 

Com a conclusió final, que de fet recull el conjunt de les que s’han exposat an-
teriorment, cal entendre que avui les persones sense llar no tenen espai, queden 
fora de l’espai de producció i reproducció social. Aconseguir la seva integració 
espacial, aconseguir un espai on siguin tractats com a iguals, suposa la possibilitat 
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d’obtenir un doble benefici per a la societat: començar a arreglar un dels seus pro-
blemes històrics, encara que només sigui en compliment del que preconitza la 
Declaració dels Drets Humans, i aconseguir una ciutat on totes les seves parts 
participin del mateix procés social. 

5.1. Proposta d’intervenció socioeducativa 

Un dels objectius de l’estudi posava la fita d’oferir una proposta d’intervenció 
socioeducativa per aplicar a les persones sense llar de la ciutat de Lleida. Per 
aquesta raó, i comptant que si bé les propostes que s’hi exposen juntament amb 
les conclusions són de caire general i poden donar lloc a la creació de molts pro-
jectes d’intervenció, en aquestes pàgines s’ofereix una proposta relacionada amb 
alguns dels aspectes que han anat sortint al llarg de l’estudi i que pot servir de 
conclusió pràctica. D’entre les moltes possibilitats que es poden desenvolupar, 
s’ha escollit la proposta que es presenta per considerar que és un primer pas ne-
cessari per desenvolupar tot un conjunt d’estratègies que la poden seguir encami-
nades a la possible reinserció social dels usuaris. 

Després d’analitzar la realitat de les persones sense llar que habiten a la ciutat 
de Lleida es creu convenient la creació d’un centre nocturn de mínima exigència 
que pugui acollir les persones en exclusió absoluta. Un centre de mínima exigèn-
cia és un espai on les persones sense llar poden passar la nit, on s’ofereixi serveis 
bàsics d’higiene (dutxes, bugaderia, etc.), salut, menjar, consigna i un espai comú 
relacional. A més, tot això ha de ser dut a terme per un equip interdisciplinari de 
professionals dels àmbits sanitari i psicosocial que ajudin a l’adquisició o millora 
d’habilitats socials. S’anomena de mínima exigència pels pocs o nuls requisits que 
es demanen a aquestes persones pel seu accés al servei, com és el nom, cog-
noms i alguna altra dada que no comprometi els usuaris i que pugui ser utilitzada 
pel centre en l’àmbit estadístic (per exemple, la data i el lloc de naixement). La 
finalitat d’aquesta proposta i, per tant, del centre de mínima exigència, és millorar 
la qualitat de vida de les persones sense llar i oferir una plataforma inicial per po-
der treballar en el procés de reinserció. 

La proposta es fonamenta a partir d’algunes de les mancances que s’han de-
tectat en el treball i que afecten les persones sense llar, les institucions i la comuni-
tat en general. La realització d’entrevistes en profunditat a persones sense llar ha 
permès conèixer la necessitat d’un centre amb un espai i uns serveis amb condici-
ons suficients on, a més de cobrir les necessitats bàsiques d’aquestes persones, 
es pugui realitzar una atenció individualitzada amb suport emocional. D’altra ban-
da, les entrevistes realitzades a professionals de l’assistència i a les pròpies per-
sones sense llar, així com la creació d’una percepció en els membres de l’equip de 
treball per aprofundir en el coneixement d’aquesta situació d’exclusió social, han 
posat de manifest la dificultat d’una coordinació eficaç i eficient entre les diferents 
entitats que treballen amb el col·lectiu de les PSL: en alguns casos es dupliquen 
les prestacions i en altres no s’arriben a oferir. Finalment, les enquestes realitza-
des a la població amb llar que viu a Lleida o la visita amb una certa regularitat, 
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mostren una imatge estereotipada i estigmatitzada que el col·lectiu de les PSL té 
entre la ciutadania en general, i sense una sensibilització i col·laboració de les 
persones amb llar es pot fer més difícil assolir la finalitat, exposada anteriorment, 
de millorar la qualitat de vida del col·lectiu. 

A partir de l’observació d’aquestes tres grans mancances, es creu que les línies 
d’actuació han de donar-hi resposta en tres eixos principals: cal la creació d’un 
centre nocturn de mínima exigència; cal la coordinació de totes les entitats i cal la 
sensibilització i la implicació de tota la societat. La creació del centre nocturn per-
met una atenció bàsica a les PSL, ja que s’inicia un procés de millora de la seva 
realitat, permet la coordinació de les diferents institucions públiques i privades que 
actuen o tenen responsabilitats en diferents àmbits territorials, i ha de permetre la 
implicació de la societat civil mitjançant programes de sensibilització i participació 
que poden ajudar en el procés de reinserció social dels afectats. Per aquestes 
raons, la proposta d’intervenció educativa es pot considerar un projecte-punt de 
partida que doni peu a altres projectes que tractin la problemàtica des d’una pers-
pectiva integral d’atenció a les PSL. Aquesta proposta també ofereix l’oportunitat 
de començar a encaminar la solució d’algunes de les idees exposades en el primer 
apartat d’aquest capítol. 

A més, cal tenir present que d’entre totes les propostes possibles, s’ha prioritzat 
la creació d’un centre nocturn de mínima exigència, ja que a Lleida no n’hi ha cap 
d’aquestes característiques i hi ha un buit respecte als serveis que s’ofereixen a 
les PSL. El tancament, fa poc més de dos anys, d’Arrels Centre Obert com a cen-
tre de dia va deixar les persones sense llar sense alguns dels serveis que els són 
necessaris, i malgrat la seva reobertura ja és una realitat, no es poden oferir els 
serveis que una atenció d’aquestes característiques pot exigir. La manca d’espai i 
de pressupost són raons suficients per justificar aquest dèficit no imputable a 
l’organització. 

A partir del que s’ha exposat, els objectius de la proposta s’organitzen en tres 
grups: 

Objectius referents a la necessitats de les PSL: 

- Oferir un espai on es cobreixin les necessitats bàsiques de la persona. 

- Ser un punt de contacte i referència amb els professionals per tal de realit-
zar un treball integral amb aquestes persones. 

Objectiu referent a les institucions i entitats que treballen amb els PSL: 

- Elaborar línies de treball que potenciïn la coordinació entre les diferents ins-
titucions i entitats que treballen amb el col·lectiu de PSL. 

Objectiu referent a la comunitat: 
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- Crear polítiques de sensibilització comunitària envers les PSL. 

La creació d’un centre nocturn de mínima exigència representa un primer pas 
que pot donar lloc a la realització d’altres propostes d’intervenció. Aquestes nei-
xen, igualment, de les necessitats expressades per les PSL i de la percepció i de 
l’experiència dels membres de l’equip de treball, i haurien de ser contemplades per 
qualsevol projecte que vulgui afavorir la reinserció de les persones marginades. 
Afecten els tres àmbits que s’han exposat anteriorment: el de les institucions, el de 
les persones sense llar i el de la comunitat. 

En l’àmbit institucional es tracta de: 

- Afavorir polítiques d’integració amb pisos de renda baixa, amb preus de llo-
guer molt baixos per facilitar-hi l’accés de les persones amb ingressos molt 
limitats, amb compromisos de convenis amb l’Administració pública per fer 
front als impagats del lloguer. 

- Realitzar l’empadronament de les persones sense llar residents a la ciutat, a 
fi que puguin accedir als serveis que es destinen a millorar la seva situació. 

- Afavorir polítiques de col·laboració entre institucions públiques i privades per 
avançar cap a la implementació i optimització dels serveis, creant xarxes de 
treball entre les diferents institucions i entitats. 

En l’àmbit de les PSL es tracta de: 

- Cobrir les necessitats bàsiques en alimentació, amb accés a menjadors 
populars, distribució de lots d’aliments i la creació i manteniment d’un banc 
d’aliments que reculli els excedents i els reparteixi entre les entitats assis-
tencials. 

- Cobrir les necessitats bàsiques d’habitatge amb pisos tutelats, per persones 
que tenen dificultats per desenvolupar-se soles; pisos dirigits per l’entitat 
que els lloga a persones amb molts baixos ingressos i pisos compartits entre 
persones amb ingressos baixos. 

- Cobrir les necessitats de salut física, amb cases de convalescència, facilita-
ció de documentació sanitària, acompanyaments hospitalaris i/o mèdics, per 
les persones que no puguin desenvolupar-se soles. 

- Cobrir les necessitats de salut mental, amb centres de dia i visites psiquià-
triques ambulatòries per atendre el malalt en el seu entorn habitual. 

- Oferir cursos ocupacionals, formatius i d’orientació i realitzar un seguiment 
d’acompanyament, guia i suport en els inicis de la realització d’una feina. 
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En l’àmbit de la comunitat es tracta de: 

- Donar a conèixer a la societat en general la situació de les persones sense 
llar mitjançant campanyes específiques a les escoles, a la ciutadania i a les 
entitats que hi poden donar suport, com empreses que poden fer inserció 
laboral i a les entitats públiques amb atenció directa amb aquesta població, 
com poden ser presó, policia, serveis socials de base, etc. 

En conjunt, es tracta de desenvolupar unes condicions que afavoreixin els pro-
cessos de reinserció d’una part de la població que s’encaminen a resoldre un pro-
blema que afecta el conjunt de la societat. Es tracta de considerar els serveis 
socials com un dret fonamental en la societat del benestar, amb la finalitat de co-
brir objectius destinats a resoldre la problemàtica de les persones sense llar i pre-
venir les causes que condueixen que hi hagi persones en aquesta situació. 
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- Sr. Xavier Castellarnau, cap de l’ABP Segrià-Garrigues-Pla d’Urgell del cos 
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Arnau de Vilanova. 
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Enquesta a les persones sense llar de Lleida 

1. Sexe:  1 H 2 D   

2. Edat:  

1 -25 anys 2 30 a 34 3 35 a 39 4 40 a 44 

5 45 a 49 6 50 a 54 7 55 i més          anys 
 

3. Estat civil:  

1 Solter/a 2 Amb parella estable 3 Casat/da 

4 Separat/da 5 Divorciat/da 6 Vidu/a 

 

4. Té................fills 

5. Origen: 

1 Lleida ciutat 2 Lleida província 3 Resta de Catalunya 

4 Resta d’Espanya 5 Estranger Especificar  

 

6. Quant temps fa que viu a la ciutat de Lleida: 

1 Menys d’1 mes 2 D’1 a 3 mesos 3 De 3 a 6 mesos 

4 De 6 mesos a 1 any 5 D’1 a 2 anys 6 Més de 2 anys 

 

7. S’hi pensa quedar? 

sí no Ns/nc 
 

8. On viu en aquest moment: 

1 Casa pròpia 2 Casa familiars 3 Casa amics  

4 Pensió 5 Al carrer 6 Altra situació  
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9. Habitualment, on dorm: 

1 Carrer 2 Portal 3 Casa abandonada

4 Alberg 5 Cotxe 6 Altres llocs 

Especificar zona: 

 

10. El lloc on viu disposa de: 

1 Electricitat 2 Aigua 3 WC 4 Bany/dutxa  
5 Gas (butà/nat.) 6 Calefacció 7 Cuina 8 Altres 

 

11. Quant temps fa que viu així (només si a la pregunta 8 han respost les op-
cions 5 o 6): 

1 Menys d’1 mes 2 D’1 a 3 mesos 3 De 3 a 6 mesos 

4 De 6 mesos a 1 any 5 D’1 a 2 anys 6 Més de 2 anys 
 

12. Ha viscut en altres ciutats en aquesta situació? (en tot cas les quatre darre-
res): 

1  Temps: 2  Temps: 

3  Temps: 4  Temps: 
 

13. En quina època de l’any és més dur viure en aquesta situació: 

1 Primavera 2 Estiu 3 Tardor 4 Hivern 
 

14. Quins estudis té: 

1 Sense estudis 2 Primaris 3 Secundaris 4 Universitaris 5 Altres 
 

15. Té alguna professió: 

16. Com subsisteix? 

 On ho fa  
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17. Treballa en l’actualitat? 

1 sí 2 no 
 

18. En quina feina? 

19. La feina és esporàdica o estable: 

1 Esporàdica 2 Estable 
 

20. Rep algun tipus d’ajut econòmic? 

Sí No Familiar Pensió no contributiva PIRMI Atur Invalidesa Altres 
 

21. La relació que manté amb la família és: 

1 Inexistent 2 Esporàdica 3 Irregular 4 Freqüent 
 

22. Quin tipus de relació i amb qui? 

Telefònica Visita personal Pares Espòs/a Fill/s Altres parents 
 

23. Té relació amb altres persones? 

Amb qui?  Ningú En quina part de la ciutat?  
 

24. Coneix les entitats assistencials de la ciutat? Quines? 

1 Alberg 2 Arrels 3 Càritas 4 Altres (especificar) 5 No 

 

25. En fa ús, d’aquests centres? 

1 No 2 Ocasionalment 3 Sovint
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26. Qui l’informa de la seva existència?: 

1 Un col·lega 2 La policia 3 Altres centres 4 Ningú 
 

27. Quina opinió en té d’aquests centres? 

 

 

28. Quins serveis hi troba a faltar? 

 

 

 

29. Per quines zones de la ciutat es mou més sovint? 

1  2  3  

4  5  6  

 

30. Per quines raons? 

 

 

31. En quines zones de la ciutat es troba més a gust? 

1  2  3  

4  5  6  

 

32. Per quines raons? 
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33. Hi ha algunes zones de la ciutat on no va mai o quasi mai? 

1  2  3  

4  5  6  
 

34. Per quines raons? 

 

 

 

35. A quines hores freqüenta els barris on s’acostuma a moure? (vegeu la pre-
gunta 17) 

Zona 1  Matí Migdia Tarda Nit 

Zona 2  Matí Migdia Tarda Nit 

Zona 3  Matí Migdia Tarda Nit 

 

36. Li agrada que s’interessin per la seva situació? 

1 Sí 2 No 

 

Enquestador/a Lloc Hora Núm. control 
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Model d’entrevista realitzada a persones amb llar de Lleida o visitant de 
la ciutat 

Edat (anys) - 18 18 a 25  26 a 35  36 a 45  46 a 65  + de 65  

 

       

       

En quin barri viu? 

Quin codi postal té? 

Cada dia o 
quasi 

1 o més 
cops per 
setmana 

Menys d’1 cop 
per setmana 

 

 

 

 

 

Segons el vostre parer són: moltes bastants poques 
 

 

 

En quins llocs acostuma a trobar-n’hi? A quines hores és més freqüent? 

  

  

  

  

  

  
 

Home Dona

Viu a Lleida? Sí No Amb quina freqüència visita Lleida? 

Hi ha persones sense llar a Lleida? Sí No

Pot dir-nos una xifra aproximada de PSL que creu que viuen a Lleida?

En veu habitualment? Sí No
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Hi ha algun/s lloc/s de la ciutat per on no li agrada anar o passar? 

Per quina raó? 

Llocs Raó 

  

  

  
           

En quins llocs de la ciutat ubicaria centres assistencials per a persones sense llar? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moltes gràcies per la seva col·laboració. 

Quan veu més persones sense llar? Primavera Tardor 

Creu que en els darrers anys: Han augmentat Han disminuït No ha canviat 

Alguna vegada ha tingut problemes, molèsties o contratemps amb PSL? 

Sí No 

Estiu Hivern 
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