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1.RESUM 

 

Imatges i situacions que avui són quotidianes, pel que fa a les persones grans sense 

sostre, passen desapercebudes en qualsevol societat, i en la nostra també. Per aquest 

motiu, aquest treball pretén donar a conèixer la situació de la gent gran sense sostre a 

Mallorca. Trencar una situació d’exclusió social és tot un repte i un acte de valentia.  

 

L’objectiu principal d’aquesta recerca és identificar el nombre de persones grans que 

viu en aquests moments en situació de carrer, quins recursos hi ha a Mallorca dirigits a 

aquest col·lectiu i finalment, conèixer la trajectòria de les persones sense sostre.  

 

S’han utilitzat tècniques quantitatives, a l’hora de fer el recompte de persones i també 

tècniques qualitatives per tal de poder aprofundir en les experiències personals dels 

nostres protagonistes.  

 

Els resultats mostren un alt nombre de persones grans que sobreviuen als carrers de la 

nostra ciutat i llistes d’espera per entrar als diferents recursos que ja existeixen adreçats 

a aquestes persones. Des de l’educació social hem de treballar per aconseguir una 

societat inclusiva on totes les persones siguin partícips de forma equitativa en els 

diferents àmbits de la societat, respectant la diversitat, cobrint les necessitats bàsiques i 

garantint els drets humans de cada individu. Fer que el nombre de persones que viu en 

situació d’exclusió social disminueixi, dependrà de la implicació de les institucions 

públiques i de tota la societat.   

 

Des de l’empatia ens hem de posar a la pell de les persones sense sostre, comprendre les 

seves necessitats i demandes i d’aquesta manera conèixer el col·lectiu, mostrar-lo a la 

societat i no ignorar i fer que siguin invisibles.    

 

Paraules clau:  

Consum, exclusió social, gent gran, recursos, persones sense sostre. 
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ABSTRACT 

 

Images and situations that nowadays are daily, about old homeless people, go unnoticed 

in our society. That's why this work aims to announce the situation about these people in 

Mallorca. To break off a situation of social exclusion is a difficult challenge and a big 

act of courage. 

 

The main aim of this research is identifying the number of old people that is actually 

living on the street, knowing what means we have in Mallorca for this type of people 

and investigating the trajectory of this collective. 

 

We have used quantitative techniques to do the people counting and qualitative 

techniques to deepen our people experiences. 

 

The results show us a big number of old people living on the streets of our city and long 

waiting lists for entering the different means we have for these people. From social 

education, we have to work to achieve an inclusive society where all the people can 

participate in all the different areas of society, respecting the diversity, covering basic 

needs and guaranteeing the human rights of each person. To make the number of people 

living in situation of social exclusion lower depends on the implication of the public 

institutions and society as a whole. 

 

From empathy, we have to imagine the life of these homeless people, understanding 

their needs and demands and, this way, know the collective, show it to society and not 

ignoring them and making them invisible. 

 

 

Keywords:  

Consumption, social exclusion, seniors, resources, homeless.   
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2.INTRODUCCIÓ 

 

És freqüent sentir en alguna conversa que cada cop hi ha més gent dormint als carrers de 

les nostres ciutats, que cada vegada hi ha més gent que okupa els caixers automàtics per 

a arrecerar-se del fred, més gent que guarda totes les seves pertinences al cotxe que va 

comprar ara fa uns anys i que ara és el 1loc on es retira per passar la nit, tot demanant 

no ser aparador per als vianants nocturns. Aquesta gent són els sense llar? Sí, ells i elles 

són els sense llar; nosaltres som o podem ser els sense llar. Quan parlem dels sense llar, 

de persones en situació de pobresa, d 'exclosos, tot sovint ens oblidem dels homes i les 

dones amb rostre propi, de carn i os, ens oblidem del seu sentiment, dels seus desigs, 

dels seus problemes o de les seves necessitats. (Cardona, 2004, p. 22)  

 

Quan parlem de persones sense llar, ens referim (utilitzant la definició de la Federació 

Europea d’Organitzacions Nacionals que treballen amb persones sense llar), a:  

persones que no poden accedir o conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva 

situació personal, permanent i que proporcioni un marc estable de convivència, bé per 

raons econòmiques o altres barreres socials, bé perquè tenen dificultats personals per 

tenir una vida autònoma (Reixach, 2006). 

 

El tema principal del treball, són les persones sense sostre a Mallorca i, en aquest cas, la 

investigació es basa amb les persones majors de 45 anys sense sostre i, per tant, entren 

en joc dos col·lectius importants: persones en situació d’exclusió social i persones 

majors. La present investigació, s’ha realitzat en el marc de l’assignatura de Treball 

Final de Grau d’Educació Social, de la Universitat de les Illes Balears.  

 

Hem plantejo diferents hipòtesis a investigar:  

- A l’actualitat, quin nombre de persones majors de 45 anys està en situació de 

carrer a Mallorca? 

- Quins recursos, serveis o entitats hi ha a Mallorca dirigides a persones sense 

sostre? 

- Quina és la trajectòria de les persones sense sostre a Mallorca? 

 

Analitzarem una mica on podem trobar aquest col·lectiu, quins serveis, entitats i 

recursos disposa la nostra comunitat per tal de cobrir les seves necessitats, observarem 
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si hi ha diferència de gènere i si les drogues influeixen en aquesta situació. En 

definitiva, coneixerem una mica la seva història i sabrem en quina situació es troben a 

dia d’avui.  

 

Per tal d’aportar dades reals, s’han utilitzat tècniques tant qualitatives com quantitatives 

per a la investigació. L’anàlisi està basat en diferents instruments: hem utilitzat dades 

proporcionades per la Xarxa d’Inclusió Social de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

(IMAS) i també dades del I i II Recompte de Persones Sense Sostre de Mallorca, hem 

estudiat dues històries de vida, hem aportat la nostra experiència amb el col·lectiu a 

través de l’observació directe, hem fet recerca bibliogràfica i finalment, a través 

d’entrevistes a diferents professionals que es van realitzar en el marc de l’assignatura 

Gerontologia Educativa, aportarem una visió de les persones que estan diàriament amb 

el col·lectiu.  

 

Un cop realitzat el treball de camp, transcrit les històries de vida i elaborat la Guia de 

recursos de Mallorca, s’ha fet un anàlisis de les dades recollides, on es destaca la 

informació més important en base als objectius marcats. Aquestes dades són el resultat 

de la nostra investigació. 

 

Per últim, s’ha realitzat un apartat de conclusions, on s’intenta donar resposta a les 

qüestions plantejades durant tota la investigació.  
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3.OBJECTIUS 

Els objectius, tant generals com específics que ens hem marcat són els següents,  

 

Objectiu General 1:  

 

❖ Saber el nombre de persones majors de 45 anys, que estan en situació de 

carrer a Mallorca. 

 

Objectius específics de l’Objectiu General 1:  

 

• Recollir el nombre de persones sense sostre (a partir de 45 anys), que hi ha 

registrats als diferents centres de Mallorca, durant els darrers quatre anys (2013, 

2014, 2015 i 2016).  

• Analitzar les dades recents del recompte de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers 

Socials), de persones sense sostre.  

• Descobrir el motius de la desigualtat entre el nombre de dones i el nombre 

d’homes.  

 

Objectiu General 2:  

 

❖ Elaborar una guia dels diferents recursos que trobem a Mallorca, dirigits a 

persones sense sostre. 

 

Objectius específics de l’Objectiu General 2:  

 

• Recollir tots els recursos i/o serveis que hi ha a Mallorca per a persones sense 

llar. 

• Saber quins són els requisits d’entrada, a qui van dirigits, objectius, 

procediments, localització, programes, etc. 

• Especificar qui gestiona aquests serveis i/o recursos.  
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Objectiu General 3: 

 

❖ Conèixer la trajectòria de persones majors sense sostre. 

 

Objectius específics de l’Objectiu General 3:  

 

• Analitzar l’opinió dels professionals referents pel que fa als factors de risc i de 

protecció que defineixen aquestes trajectòries.  

• Estudiar específicament dos casos de persones grans sense llar a Mallorca.  

• Investigar com afecta el consum de drogues en les vides d’aquestes persones.  
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4.METODOLOGIA UTILITZADA 

4.1.Població d’estudi 

La població d’estudi són persones majors de 45 anys, sense sostre a Mallorca. Entenem 

per persona major aquell col·lectiu que es troba en edats que superen els 65 anys. En el 

cas de persones sense sostre, considerem que el tall d’edat és molt alt per aquest grup, 

degut a la qualitat de vida que ells i elles tenen, per aquest motiu baixarem el tall d’edat 

i considerarem persones majors, a partir dels 45 anys.  

 

Ens centrarem amb els usuaris i usuàries dels diferents recursos que hi ha a Mallorca i 

també, analitzarem les dades obtingudes en el I i II Recompte de Persones Sense Sostre 

de Mallorca, realitzat l’any 2015 i 2017.  

 

 

4.2.Instruments 

Per a la realització del Treball de Final de Grau d’Educació Social, hem utilitzat els 

següents instruments:  

 

• Base de Dades de La Xarxa d’Inclusió Social de l’Institut Mallorquí d’Afers 

Socials (IMAS). 

 

A través de la Base de Dades de la Xarxa d’Inclusió Social de l’IMAS, hem pogut 

obtenir el nombre total de persones sense sostre, el sexe i l’edat dels diferents recursos 

que hi ha a Mallorca. Entre ells trobem, Ca l’Ardíaca, Sa Placeta, Unitat Mòbil 

d’Emergència Social (UMES), Fundació Trobada...entre molts altres. Hem seleccionat 

les dades corresponents a l’any 2013, 2014, 2015 i 2016.  

 

A la Base de Dades, hi ha alguns aspectes que no estaven classificats, és el cas per 

exemple de la diferenciació entre homes i dones. Degut al gran nombre de noms 

personals desconeguts per a mi, s’ha fet una recerca detallada, però hi pot haver alguna 

errada, ja que molts de noms de persones poden usar-se tant en femení com amb 

masculí. L’edat, s’ha extret a través de la data de naixement aplicant formules de 

l’Excel.  



 13 

A més, per extreure el total de persones que hi ha a cada centre de la Base de dades de 

la Xarxa d’Inclusió Social, hem seleccionat l’opció anomenada, sense repetir. Això 

significa que en aquest cas, les persones només apareixeran una sola vegada, encara que 

hagin entrat i sortit més d’un cop durant l’any.   

 

• Treball: Gent Gran Sense Sostre a Mallorca, en el marc de l’assignatura 

Gerontologia Educativa, del Grau d’Educació Social de la Universitat de les Illes 

Balears (UIB).  

 

En el marc de l’assignatura Gerontologia Educativa de la UIB, durant el tercer curs del 

Grau d’Educació Social (2015), una companya i jo vàrem elaborar un treball 

d’investigació sobre aquest col·lectiu. L’objectiu general era conèixer la situació de les 

persones gran sense sostre a Mallorca. Per obtenir resultats es va fer una recerca 

documental, entrevistes a usuaris i usuàries de diferents centres, entrevistes a 

professionals d’alguns recursos de Mallorca i anàlisi dels diferents recursos: finalitats, 

persones destinatàries, recursos humans, horaris, etc.  

 

En aquest cas, recuperarem el què ens van contar els professionals dels diferents 

recursos i les conclusions a les que vàrem arribar, ja que són ells i elles els que treballen 

directament amb persones sense sostre a Mallorca. També aprofitarem altres dades que 

ens semblin interessants, com per exemple els factors de risc i els factors de protecció 

d’aquest col·lectiu.  

 

• I i II Recompte de Persones Sense Sostre de Mallorca.  

 

En el 2015, es va realitzar el I Recompte de Persones Sense Sostre a Mallorca i en el 

mes de març del 2017, es va realitzar el II Recompte de Persones Sense Sostre a 

Mallorca. Analitzarem algunes dades abstretes dels resultats de l’estudi i de les 

entrevistes realitzades. Els estudis els ha realitzat l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, 

amb la col·laboració de les diferents entitats que formen part de la Xarxa d’Inserció 

Social, persones voluntàries, el Grup Investigació i Formació Educativa i Social 

(GIFES) de la Universitat de les Illes Balears, entre altres.  

 

• Guia de Recursos de Mallorca 
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Hem elaborat una fitxa per a cada un dels recursos que treballen amb persones sense 

sostre a Mallorca, on hi apareixen les dades de contacte, una breu explicació de què és, 

titularitat i gestió, quins objectius té, quines prestacions ofereix i a qui s’adreça.  

  

• Històries de Vida 

Per recollir les dues històries de vida, hem creat una fitxa on totes les dades queden 

recollides. Ho hem anomenat Informe Personal i té diferents apartats:  

 

➢ Dades Personals 

➢ Família 

➢ Social 

➢ Habitatge 

➢ Nivell D’estudis 

➢ Laboral i Econòmic  

➢ Àrea Judicial  

➢ Àrea Sanitaria  

➢ Història de Consum 

➢ Expectatives Futures 

 

• Observació directe a les Pràctiques del Grau d’Educació Social i voluntariat a 

diferents programes de la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES) de Palma.  

 

Durant més de dos anys he estat voluntària a la Unitat Mòbil d’Emergència Social, on 

es treballa amb persones sense sostre. I durant aquest darrer any, he realitzat les 

pràctiques del Grau d’Educació Social a l’Alberg de Palma Sa Placeta, dirigit a persones 

sense sostre amb toxicomania activa. Durant les pràctiques, també vaig poder 

col·laborar en el II Recompte de Persones Sense Sostre de Mallorca. Això m’ha donat 

l’oportunitat de conèixer aquest col·lectiu i saber una mica quines són les seves 

necessitats.  

 

• Consulta fonts secundàries 

 

Per a realitzar la Guia de Recursos de Mallorca, hem utilitzat diferents memòries dels 

serveis que trobem a Mallorca. D’aquesta manera hem pogut anar completant la fitxa 
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anomenada anteriorment. També hem utilitzat la informació que apareix a les pàgines 

web dels diferents recursos, en el cas de què disposin d’ella. En algunes ocasions, quant 

la informació no queda prou clara, hem procedit a telefonar a l’entitat, recurs o servei 

per verificar la informació.  

 

4.3.Procediments 

Una vegada, adjudicat el tutor/a de pràctiques, ens vàrem reunir per parlar sobre el tema 

del Treball de Final de Grau (TFG), que prèviament ja havia pensat. Seguidament me 

vaig anar plantejant els objectius, la justificació, la metodologia...del TFG. Recuperant 

el treball sobre Persones Majors Sense Sostre a Mallorca, realitzat a l’assignatura de 

Gerontologia, vaig adonar-me que volia continuar amb la investigació iniciada. Durant 

la Fase 2 del TFG i juntament amb la tutora, ens vàrem fixar uns objectius definitius i 

una sèrie de tasques a realitzar. Era el moment de posar-se a treballar. En primer lloc, 

vaig fer una recerca bibliogràfica sobre la temàtica. En segon lloc i aprofitant que estava 

realitzant les pràctiques del grau a Sa Placeta, vaig anar recollint les dades dels diferents 

recursos a través de la Base de Dades de la Xarxa d’Inclusió Social de l’IMAS. A més, 

vaig tenir l’oportunitat de participar en el II Recompte de Persones Sense Sostre de 

Mallorca. També, vaig poder elaborar les dues històries de vida, realitzades a un usuari i 

a una usuària. Una vegada que ja tenia tota aquesta documentació, vaig anar explotant 

les dades facilitades i a la vegada, fer la recerca dels diferents recursos seleccionats de 

Mallorca. Va arribar l’hora de començar a redactar els resultats de l’estudi, les 

conclusions...i totes les parts del TFG. Una vegada acabat, el treball estava llest per 

entregar. Les tasques posteriors, d’avaluació i qualificació del TFG, ja van a càrrec de la 

tutora de treball.   

 

 

4.4.Cronograma 

Les tasques que s’han dut a terme per a la realització del Treball de Final de Grau 

d’Educació Social, s’expliquen a través de la graella que trobem a continuació. Hi 

trobem per una part les accions realitzades distribuïdes per mesos i per setmanes. 

D’aquesta manera quedarà reflectit el treball realitzat durant els primers 7 mesos de 

l’any 2017.  
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Taula1. Cronograma.  

Any 2017 

ACCIONS  Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol 
5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

Tutoria de presentació                               

Redacció Fase 1                               

Lliurament Fase 1                               

II Recompte Persones Sense 

Sostre a Mallorca (22/03/17) 

                              

Redacció Fase 2                               

Lliurament Fase 2                               

Recerca bibliogràfica                               

Recollir dades recursos                               

Històries de Vida                               

Analitzar els diferents 

recursos de Mallroca 

                              

Explotació dades recursos i 

recompte persones sense 
sostre de Mallorca 

                              

Redacció del TFG                               

Tutoria Final amb la tutora 

del TFG 

                              

Lliurament Fase 3                               

Avaluació final i qualificació                               

Exposició Oral Fase 4                               

 

Font: Elaboració pròpia.  
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5.MARC TEÒRIC 

 

5.1.Què és el sensellarisme i l’exclusió Social? 

Segons la definició que aporta FEANTSA (Federació Europea d’Associacions 

Nacionals), el concepte de persona sense llar, fa referència a les persones que no poden 

accedir o conservar un allotjament adequat permanent, adaptat a la seva situació 

personal i que proporcioni un context estable de convivència, ja sigui per raons 

econòmiques o barreres socials, o bé perquè presenten dificultats personals per dur una 

vida autònoma.  

  

Per altra banda, el sensellarisme es tracta d’una paraula formada a partir de l’expressió 

sense llar. Fa referència al fenomen social en què molta gent, que no disposa d’un 

habitatge, es veu abocada a viure al carrer. El sensellarisme o infrahabitatge és un fet 

condicionat per l’aïllament sociolaboral i la pèrdua de vincles afectius i socials.  

  

Encara que consultant diferents font bibliogràfiques trobem definicions de la persona 

sense llar o el sensellerisme, no hi ha un concepte universal de persona sense llar. Tot i 

així, a Europa existeix un ampli consens a l’hora d’utilitzar la categorització 

denominada ETHOS (European Typology on Homelessness and Housing Exclusion), 

proposta per la Federació Europea d’Associacions Nacionals que treballen amb 

persones sense llar (FEANTSA són les seves sigles en anglès). (Gobierno de España, 

2015).   

  

La clau d’aquesta categoria és l’exclusió d’un habitatge digna, en base a la qual 

identifica tretze perfils diferents agrupats amb quatre tipus generals: 

 

Taula 2. Tipologia Europea de persones sense llar i exclusió residencial (Categoria 

ETHOS). 

 

TIPOLOGIA EUROPEA DE PERSONES SENSE LLAR I EXCLUSIÓ RESIDENCIAL (CATEGORIA ETHOS) 

 

A.SENSE SOSTRE (Roofless):   

 

1. Persones que viuen a la intempèrie (persones que viuen en 

els carrers o en un espai públic o exterior, sense alberg que 

pugui ser definit com habitatge).  
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2. Persones sense allotjaments d’emergència (persones sense 

un lloc habituals de residència que fan un us nocturn en 

albergs). 

 

B.  SENSE VIVENDA (Houseless): 

3. Persones en allotjaments per a persones sense llar 

(persones que viuen amb intervals curts en albergs per 

persones sense llar, allotjaments temporals o allotjaments 

transitoris amb suport).  

4. Dones allotjades en refugis de  intervals curts de temps 

degut a experiències de violència domèstica o violència de 

gènere.  

5. Persones en allotjaments per immigrants (persones 

immigrants que viuen en allotjaments temporals o 

allotjaments transitoris amb suport).  

6. Persones dependents d’institucions penitenciaries, 

sanitàries o tutelades que no tenen un habitatge on anar 

(persones d’institucions penals sense allotjament disponible 

abans d’acabar de complir la seva pena. Persones que 

romanen hospitalitzades per què no tenen un habitatge per la 

seva convalescència. Menors tutelats pels poders públics que 

no tenen un habitatge on allotjar-se al passar la majoria 

d’edat).   

7. Persones beneficiàries de residència a llarg termini per la 

seva condició de no tenir llar (persones sense llar majors en 

residencies i allotjaments per persones que no tenen 

habitatge). 

 

C. VIVENDES INSEGURES (Insecure Housing): 

8. Persones que viuen en allotjaments insegurs 

(temporalment, sense drets legals o en condicions d’ocupació 

sense drets).  

9. Persones amb requeriment d’abandonament de l’habitatge, 

realitzar amb els terminis prevists de les lleis.  

10. Persones que viuen baix amenaça de violència per part de 

persones amb les que conviu. 

 

D. VIVENDES INADEQUADES(Inadequate 

Housing): 

11. Persones que viuen en allotjaments mòbils (que no són 

un habitatge habitual), construccions que no constitueixen 

habitatges convencionals o estructures semi temporals 

(barraques o cabanes).  

12. Persones que viuen en allotjaments sense possibilitat de 

permís d’habilitat (segons la regulació nacional).  

13. Persones que viuen en un habitatge amuntegades o sobre 
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ocupades (que superen l’estàndard nacional d’ocupació de 

persones). 

Font: http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=e 

 

L’exclusió social es defineix com una situació concreta fruit d’un procés dinàmic 

d’acumulació, superposició i/o combinació de diversos factors de desavantatge o de 

vulnerabilitat social que poden afectar persones o grups, i que generen una situació 

d’impossibilitat o dificultat intensa d’accedir als mecanismes de desenvolupament 

personal, d’inserció sociocomunitària i als sistemes preestablerts de protecció social. Dit 

d’altra manera: hi ha persones que viuen en unes condicions de vida materials i 

psíquiques que els impedeixen sentir-se i desenvolupar-se plenament com a éssers 

humans. L’exclusió fa difícil sentir-se ciutadà en la seva projecció concreta en cada 

context social, sentir-se formant part de la societat de referència. (Subirats et al., 2004). 

 

 

5.2. Situació de les persones sense sostre a Espanya. 

Un individu està exclòs de la societat quan té mancança de recursos personals, socials o 

econòmics suficients per exercir la seva ciutadania. En el cas de les persones sense llar, 

no han arribat a aquesta situació de manera espontània i directe, ja que el més habitual 

és passar per tot un procés llarg i dolorós abans d’arribar a l’exclusió social severa. 

Encara que existeix una proximitat física, la realitat de les persones sense llar segueix 

essent una de les més desconegudes per la ciutadania i els agents socials (mitjans de 

comunicació, empreses, institucions, etc.), el que facilita la perpetuació del estigma 

social en front les persones sense llar, els fals mites i els prejudicis que han acompanyat 

la imatge d’aquest col·lectiu.  

  

 A Espanya no existeixen dades actualitzades sobre el nombre exacte de persones sense 

llar, encara que es poden fer estimacions. Segons l’ Institut Nacional d’Estadística (INE,  

2012), 22.938 persones a Espanya es troben en situació de carrer, entre aquestes, el 

80,3% son homes i l’edat mitjana de les persones se situa en 42.7 anys. Pel que fa a la 

seva nacionalitat, el 54,2% son espanyols, mentre que el 45,8% son persones 

estrangeres, encara que en els darrers anys ha augmentat el percentatge de persones 

espanyoles al carrer. Tot i així, el càlcul aproximat de persones sense llar es de 40.000 

individus i 1.5 milions de famílies es troben vivint en infrahabitatges. Per altre banda si 

http://www.feantsa.org/spip.php?article120&lang=e
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prenem com a referència la classificació europea ETHOS, que entén que la persona 

sense llar inclou més situacions que la de dormir a la intempèrie (com s’explica en la 

taula anterior de l’apartat 5.1), a l’Estat espanyol hi ha més de 1.5 milions de persones 

sense llar, segons dades de la Fundació FOESSA- Fomento de Estudios Sociales y 

Sociología Aplicada (FOESSA, 2014).  

 

Dia 6 de novembre del 2015, es va publicar l’Estratègia Nacional Integral per a 

persones sense sostre 2015-2020, aprovat pel Consell de Ministres del Govern 

d’Espanya. És un instrument creat per donar resposta a la situació de les persones sense 

llar dins un marc integral d’actuació. (Gobierno de España, 2015).  

 

Aquest proposa una sèrie d’objectius, estratègies i propostes d’actuació per a dur-ho a 

terme durant aquest anys. (Gobierno de España, 2015). Són els següents:  

 

Taula 3. Estratègia Nacional Integral.  

OBJECTIUS ESTRATÈGIES  

 

1. Prevenció del sensellerisme 

1. Prevenir les causes del sensellerisme en situacions de risc. 

Reparar i enfortir els vincles familiars a través de:  

• Mediació familiar.  

• Promoció de programes dirigits a la reconciliació i 

reintegració familiar.  

• Establir serveis d’assessorament i suport per evitar 

la pèrdua de l’habitatge i altres recursos 

complementaris. 

• Mantenir com a xarxes diferenciades l’atenció 

d’emergències socials i l’atenció a persones sense 

llar. 

2. Establir protocols de detecció i intervenció primerenca del 

sensellerisme:   

• A l’àmbit judicial.  

• A l’àmbit sanitari.  

• A l’àmbit educatiu.  

• A l’àmbit de la protecció de menors en els processos 

de sortida d’institucions penitenciàries.  

• En els processos de sortida de centres d’ acollida a 

refugiats o a immigrants vulnerables.  

• En les situacions de protecció de dones víctimes de 
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violència de gènere o tracta de persones.  

• En els serveis d’emergència. 

 

2. Sensibilització de la societat i defensa contra la 

discriminació i els delictes d’odi dirigits a les persones sense 

llar. 

1. Promoure el dret a una imatge vertadera i respectuosa de 

les persones sense llar:  

• Impulsar el diàleg entre els mitjans de comunicació.  

• Promoure i donar suport a les campanyes de 

sensibilització pública.  

• Elaboració de material educatiu i fomentar la 

coordinació entre centres educatius, serveis socials, 

organitzacions ciutadanes i les pròpies persones 

sense llar.   

• Promoure l’ integració de voluntariat, col·laboració 

veïnal i ciutadania activa.  

2. Eliminar barreres que obstaculitzen l’accés als serveis i 

prestacions socials:   

• Afavorir l’accés als programes de rentes mínimes. 

• Impulsar i desenvolupar formació dels professionals 

de diferents àmbits que treballin amb persones sense 

llar.   

• Establir vies de cooperació entre professionals de la 

salut i les persones que acompanyen a la persona 

sense llar.  

• Tenir un protocol de derivació de persones sense 

llar.  

• Facilitar l'empadronament de totes les persones 

sense llar i que visquin habitualment a la mateixa 

localitat.   

• Facilitat l’accés al reconeixement de la discapacitat. 

3.Combatre la violència exercida contra les persones sense 

llar, requereix les següents actuacions:  

• Treballar en una millor recollida de dades i  elaborar 

guies de sensibilització respecte a persones sense 

llar que sofreixen violència.  

• Establir protocols de col·laboració entre els serveis 

socials i les forces de seguretat, per prevenir i 

eradicar la violència exercida a aquest col·lectiu. 

 

3. Garantir la seguretat de vida de les persones sense llar. 

1. Oferir un sistema plural d’allotjament dirigit a que la 

persona pugui normalitzar la seva vida i reincorporar-se a la 

societat. Es proposen aquestes estratègies:  
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• Contar amb un sistema flexible i divers 

d’allotjament per adaptar-se a les necessitats i 

opinions de les persones.  

• Afavorir la implicació de les administracions amb 

competències amb aquesta matèria.  

• Dret a la intimitat.  

• Procurar, en el menor temps possible, allotjament a 

les famílies amb menors.  

• Aplicar el criteri d’especialització. 

• Impulsar establiments de recursos especialitzats per 

a dones.  

• Garantir que en el centre d’acolliment per persones 

sense llar, tinguin un sistema de reclamacions i 

queixes.  

• Velar per la adequada aplicació de la normativa 

sobre l’ús dels recursos. 

2. Aplicació del mètode Housing First (“l’habitatge primer”). 

L’aplicació d’aquest model implica posar en marxa les 

següents actuacions:  

• Oferir a aquestes persones accés immediat a 

habitatges independents.  

• Seguir afavorint la implicació de les administracions 

amb competències en matèria d’habitatge.  

• Promoure la difusió i coneixement sobre aquesta 

metodologia innovadora. 

3.Millorar els recursos dirigits a les persones sense llar. Per 

treballar amb la millora d’aquest recursos és important dur a 

terme les següents mesures:  

• Fomentar els centres de dia.  

• Dotar als municipis de serveis d’emergència social i 

de treball de carrer.  

• Promoure la formació d’equips mixtes de feina de 

carrer.  

• Afavorir la participació de persones voluntàries.  

• Establir un protocol d’actuació amb les fiscalies per 

determinar criteris d’intervenció amb persones 

sense llar.  

• Elaborar una guia de recursos amb informació 
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integral, accessible i comprensible de la xarxa de 

recursos existents a cada localitat.  

• Afavorir estratègies d’intervenció prioritària per a 

dones en situació de carrer.  

• Aplicar el criteri d’especialització d’aquests 

recursos. 

 

4. Restaurar el projecte de vida. 

 

Per tal de poder restaurar el projecte de vida, no només ens 

hem de centrar en els recursos materials necessaris, sinó 

també en el treball personal i social. Això permetrà a la 

persona vincular-se de nou a la comunitat i recuperar una vida 

autònoma. 

1.Aplicació del mètode de gestió del cas:  

• Promoure la formació en aquesta metodologia als 

professionals que duen a terme l’acompanyament de 

persones sense llar.  

• Dur a terme activitats de divulgació i avaluació de 

les pràctiques realitzades. 

2.Millorar la ocupabilitat de les persones sense llar:  

• Reforçar els programes mixtes d’ocupació i 

formació, així com també els de formació laboral i 

educació d’adults.  

• Promocionar la col·laboració amb les empreses.  

• Afavorir les contractacions de persones sense llar. 

3.Establir mesures de “rearraigo” a la comunitat:  

• Promoure programes dirigits a la reconciliació i 

reintegració familiar.  

• Impulsar l’associacionisme de les persones sense 

llar.  

• Capacitar i dotar de mitjans a aquest col·lectiu per 

l’accés i ús de les xarxes socials. 
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6.RESULTATS DE L’ESTUDI 

 

6.1. Llei de protecció de dades 

La llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal 

(LOPD), és una llei orgànica espanyola que té per objecte garantir i protegir, pel que fa 

al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de 

les persones físiques, i especialment del seu honor i la seva intimitat personal i familiar.  

 

D’aquesta manera, garantim l’anonimat i la confidencialitat de la informació obtinguda i  

de les dades de les persones entrevistades. Aquesta només serà utilitzada per donar 

resposta als objectius de la recerca.  

 

6.2. Institut Mallorquí D’afers Socials (IMAS) 

 

Per saber en profunditat què és l’IMAS, quins són els seus objectius...l’IMAS (2015), 

ens ho explica de la següents manera: 

 

El Consell de Mallorca creà l’any 2003 l’Institut de Serveis Socials i Esportius de 

Mallorca. L’1 d’octubre de 2007, en el Ple del Consell de Mallorca, es va aprovar un 

canvi de denominació passant a ser Institut Mallorquí d’Afers Socials –IMAS-. 

 

Per Decret d’organització interna del Consell, de 15 de juliol de 2011, i modificat el 10 

d’octubre de 2011, s’estableix que les competències en matèria d’igualtat han de passar 

a ser competència del Departament de Benestar i Drets Socials, al qual l’IMAS està 

adscrit. El 9 de febrer del 2012, el Ple del Consell de Mallorca aprova definitivament la 

modificació dels Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 

 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de 

Mallorca, i del qual depèn, per a assolir les finalitats determinades en els Estatuts, 

d’acord amb el que estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

que regula les bases de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de 

desembre, municipal i de règim local; i en el marc del que preveuen els articles 6.1 i 8.1 

de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars. 
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Constitueix l’objecte fonamental de l’IMAS l’exercici, en forma directa i 

descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de 

Mallorca en matèria de serveis socials, menors i igualtat. 

 

D’acord amb això, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials té les funcions següents: 

• Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials, 

menors i igualtat que són pròpies del Consell de Mallorca d’acord amb les 

normatives aprovades i aplicables. 

• Dur a terme un desenvolupament comunitari i d’integració. 

• Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents. 

• Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors. 

• Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels 

col·lectius més desfavorits. 

• Desenvolupar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos 

orientada a la cobertura de les necessitats socials. 

• Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder-les 

abordar. 

• Coordinar les actuacions que, en matèria de serveis socials, menors i igualtat, li 

corresponen. 

• Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació 

interinstitucional d’àmbit insular, autonòmic i estatal, en matèria de serveis 

socials, menors i igualtat. 

• Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, 

així com els informes i els estudis que les complementin. 

• Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l’Institut 

Mallorquí d’Afers Socials. 

• Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de població, i 

en la correcció de les desigualtats socials. 

• Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials, de menors i d’igualtat 

per poder donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç. 

• Impulsar, promoure i publicar investigacions i estudis per augmentar la qualitat 

de vida i el benestar de la població. 

• Impulsar el voluntariat social. 
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• Desenvolupar els complements de la seguretat social no contributiva. 

• Dur a terme polítiques de gènere i relacionades amb la dona. 

• Dur a terme polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar. 

• Totes les funcions complementàries a les anteriors que siguin competència del 

Consell de Mallorca. 

 

Per desenvolupar les funcions que l’IMAS té encomanades, s’ha organitzat en cinc 

àrees de gestió: 

 

• L’àrea de Persones amb Discapacitat coordina l’atenció a aquest col·lectiu i té 

com a objectiu principal proveir i gestionar, amb qualitat i eficàcia, els serveis, 

els recursos i les prestacions socials que s’hi destinen, per cobrir-ne les 

necessitats socials i millorar-ne la qualitat de vida. 

• L’àrea d’Atenció a la Dependència gestiona les competències que fan referència 

a la xarxa de centres residencials i centres de dia per a persones majors 

dependents o amb necessitat de protecció social i a desenvolupar programes que 

promouen la permanència de les persones majors al seu entorn des d'una 

perspectiva preventiva i integradora. 

• L’àrea de Menors i Família, du a terme les actuacions previstes a la legislació en 

matèria de protecció a menors en situació de desprotecció greu i de 

desemparament, i gestiona directament o indirecta els serveis, centres i 

programes d'intervenció que es creuen necessaris; forma i fa el seguiment de les 

persones o famílies sol·licitants d'acolliment i d'adopcions. També gestiona les 

polítiques d’igualtat i relacionades amb la dona i amb la conciliació de la vida 

laboral i familiar. 

• L’àrea d’Inclusió Social té per objectiu gestionar i subministrar amb qualitat i 

eficàcia els serveis, recursos i prestacions socials destinats a persones en risc o 

en situació d’exclusió socials, per cobrir les necessitats socials bàsiques i 

millorar-ne la qualitat de vida. 

• L’àrea de Gerència dóna suport al funcionament intern de la institució i de tot el 

que fa referència a la gestió del pressupost, serveis jurídics i gestió del personal. 
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6.3. Xarxa per a la inclusió social. (EAPN) Illes Balears.  

A través de la seva pàgina web: http://xarxainclusio.org/ coneixerem una mica més 

aquesta organització.  

El maig de 2005, diverses entitats de les Illes Balears s’associaren per tal de combatre la 

pobresa i l’exclusió social del nostre entorn. Amb aquest objectiu neix la xarxa per a la 

inclusió social. (EAPN) Illes Balears. 

Són una organització democràtica, autònoma, participativa i sense ànim de lucre. 

A més a més, estan associats amb L’EAPN (European Anti Poverty Network), xarxa 

europea de lluita contra la pobresa i l’exclusió social que neix a Brussel·les l’any 1990 

com a coalició independent d’ONGs. És un òrgan de consulta per part del Consell 

Europeu i membre fundador de la Plataforma Europea d’ONG’s per a l’ acció social.  

L’objecte de la Xarxa d’Inclusió de les Illes Balears és “millorar les condicions de vida 

de les persones en situació de pobresa i d’exclusió social” i, per altra, “facilitar i enfortir 

les activitats de les entitats socials que treballen amb aquests col·lectius”. 

Formen part de la xarxa: 

 
ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva). 

Associació Aula Cultural. 

Associació SILOÉ. 

Càritas  Diocesana de  Mallorca. 

Cooperativa Jovent. 

Creu  Roja Espanyola a les Illes Balears. 

Espiral. Entitat prestadora de Serveis a la Infància i la Joventut. 

FEIAB (Federació d’Entitats d’Atenció a la Infància i Adolescència Balear). Xarxa 

formada per: 

• AMES 

• Associació Pare Montalvo 

• Centre Mater Misericordiae 

• Fundació Aldaba 

• Fundació Minyones 

• Fundació Natzaret 

http://xarxainclusio.org/
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• GREC (Associació Grup de d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors) 

• INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials) 

• Fundació Solidaritat Amaranta 

• Llars el Temple (Congregació de Religioses Terciàries Trinitàries) 

• Patronat de l’Agrupació pro Minusvàlids Psíquics de la Comarca d’Inca. 

Fundació Deixalles 

Fundació IRes (Institut de Reinserció Social). 

Fundació Patronat Obrer. 

Fundació Sant Joan de Déu Serveis Socials Mallorca. 

GREC (Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors). 

INTRESS (Institut de Treball Social i de Serveis Socials). 

PROBENS (Associació per a l’Estudi i Promoció del Benestar Social). 

Projecte Home Balears. 

Projecte Socio Educatiu Naüm. Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül. 

 

 

 

6.4.Anàlisi de persones sense sostre 

 

En aquest apartat analitzarem dades que hem extret de la Base de Dades d’Inclusió 

Social de l’IMAS. En un primer moment, estudiarem el total d’usuaris i usuàries que 

fan ús d’alguns dels recursos que hi ha a Mallorca per a persones sense sostre. En segon 

lloc, observarem el total d’usuaris i usuàries majors de 45 anys que fan us dels recursos 

per a persones sense sostre. Seguidament compararem el total de dones i d’homes, per 

saber si hi ha diferència de gènere. Finalment, analitzarem dades facilitades del I i II 

Recompte de Persones Sense Sostre de Mallorca, que s’han dut a terme els anys 2015 i 

2017, respectivament.  

 

 

• Recursos especialitzats: 

 

A continuació trobarem les dades de diferents recursos que treballen amb persones 

majors sense sostre de Mallorca. Les dades han estat proporcionades per la Xarxa 

d’Inclusió Social.  
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Gràfic 1. Total de persones sense sostre als diferents recursos de Mallorca.  

 

 
 

 

En aquest primer gràfic, podem observar les dades totals i anuals d’usuaris i usuàries als 

diferents centres especialitzats de Mallorca. A continuació, comentarem les dades de 

cada un dels recursos, entitats o serveis.   

 

En primer lloc, ens trobem amb l’Alberg de Manacor, recordem que aquest disposa de 

tres dormitoris, amb capacitat per a 30 persones. Durant l’any 2013 observem que s’hi 

ha registrat un total de 67 persones. L’any 2014, 72 usuaris i usuàries, a l’any 2015, 77 i 

acabem amb 91 persones durant l’any 2016. En total, durant aquests 4 anys, han passat 

per Fundació Trobada, l’entitat que ho gestiona, 307 usuaris i usuàries.  

 

En segon lloc, trobem l’Associació Siloé. Aquesta gestiona un programa anomenat 

Cases d’Acollida; una d’elles en règim Residencial, amb centre de dia y amb capacitat 

per acollir a 10 persones y l’altre en règim de Pis Tutelat, amb capacitat per acollir a 5 

persones. Aquest programa pretén oferir una llar digne i una família a totes aquelles 

persones amb VIH/sida, per tal de millorar la seva qualitat de vida i expectatives de 

vida. En aquest cas també destaquem l’augment de places registrades des de l’any 2013 

fins l’any 2016. A l’any 2013 i 2015, el número d’usuaris i usuàries totals és el mateix, 

registrant 18 persones anuals. En el 2015, augmenta una mica, amb 24 persones i al 

darrer any, el 2016 el total de persones registrades són 28. Això ens indica que la 

demanda de persones amb VIH/sida va en augment. Ens comenten des de l’Associació 

Siloé, que hi ha una llarga llista d’espera. Per exemple, l’any 2015 la llista d’espera es 

de fins a 19 persones. Un total de 88 persones han passat per aquest centre, durant els 

anys 2013, 2014, 2015 i 2016.  
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En tercer lloc, analitzarem Sa Placeta. Sa Placeta és un centre d’acolliment temporal per 

a persones drogodependents en situació d’exclusió social. Ofereix 60 places 

d’allotjament temporal, 40 per a homes i 20 per a dones. El total de persones registrades 

que han passat per aquest servei durant 4 anys, corresponents a l’any 2013, 2014, 2015 i 

2016, són 751 usuaris i usuàries. En el darrer any, 2016 destaquem les 207 persones 

registrades. L’any 2015, fou l’any amb menys persones registrades, amb un total de 174 

persones.  

 

En quart lloc, estudiarem la Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES). Es tracta d'un 

programa d'emergència social, nocturn i diürn, amb un equip mòbil d'atenció 

psicosocial, dirigit a les persones en situació d'exclusió social que pernocten als carrers 

de Palma, i badia de Palma. Aquest servei, registra les dades més elevades de tots els 

recursos analitzats. Un total de 3456 persones han estat ateses en algun moment per 

UMES durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016. Hi ha un augment progressiu, ja que a 

l’any 2013, UMES registra 819 persones i a l’any 2016, 930 persones. Hi ha registrades, 

111 persones més en 3 anys de diferència.  

 

Seguidament trobem, en cinquè lloc, Casa de Família (Residència). En aquest cas, es 

duu a terme un Programa per a persones en situació d’exclusió social i amb la 

possibilitat de toxicomania alcohòlica, de impossible reinserció sociolaboral, només 

amb la possibilitat d’inserció social. Les persones usuàries tenen un perfil sociosanitari i 

ofereix un total de 65 places. Durant l’any 2013 observem que s’hi ha registrat 75 

persones, a l’any 2014, 89 persones, a l’any 2015, 96 persones i finalment a l’any 2016, 

91 persones. Veiem un clar augment del nombre de persones registrades, encara que en 

el darrer any disminueixi amb 5 persones respecte a l’any anterior. Un total de 351 

persones han estat ateses durant els anys estudiats (2013, 2014, 2015 i 2016). 

 

En sisè lloc, trobem Ca l’Ardíaca. Aquest està adreçat a persones sense sostre en 

situació d’exclusió, derivada de qualsevol tipus de problemàtica social, relacionada o no 

amb les addiccions a les drogues. El centre ”Ca l’Ardiaca” disposa d’un servei 

d’acolliment (alberg) i un centre de dia per atendre a qualsevol persona en situació 

d’exclusió social. Compta amb 100 places d’allotjament temporal i ofereix els serveis 

d’allotjament temporal, higiene i alimentació. Com en altres recursos, hi ha un augment 
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progressiu de les persones registrades des de l’any 2013 fins a l’any 2016. Destaquem 

que a l’any 2016, hi varen registrar un total de 824 persones enfront de les 752, que es 

varen registrar l’any 2013. Un total de 3063 usuàries i usuaris van ser atesos en aquest 

centre, durant els quatre anys estudiats.  

 

En sèptim lloc, trobem Casa de Família (Laborteràpia). És un programa per a persones 

en situació d’exclusió social per toxicomania alcohòlica i amb possibilitat d’inserció 

laboral. Té un total de 76 places disponibles. En aquest cas, ens sorprèn el nombre total 

de persones, ja que el nombre més elevat el registre l’any 2013 amb 2013 persones i 

l’any més recent, el 2016 té 170 usuàries i usuaris. En aquest cas, ha disminuït el 

nombre de participants en el programa. Així i tot, un total de 765 persones, han dut a 

terme aquest programa durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016.  

 

En octau lloc, apareix Ca’n Gazà. Institut contra l’exclusió social. A la finca, situada al 

Secar de la Real, és duu a terme un programa per a persones en situació d’exclusió 

social amb malalties invalidants. Ofereix un total de 20 places, totes per a homes. En 

aquest cas, un total de 75 homes han passat al llarg dels anys estudiats (2013, 2014, 

2015 i 2016).  

En novè lloc, observarem el programa que duu a terme el GREC, per a Presos i 

exreclusos amb malaltia mental. Aquest programa dóna resposta a la necessitat de 

suport que tenen les persones que estan o han estat al Centre Penitenciari (o han complit 

algun tipus de mesura alternativa), per inserir-se social i laboralment, necessitat 

constatada a partir de la experiència de la feina del GREC en presó des de l'any 1996. 

Un total de 93 persones han estat ateses pels professionals del servei durant els anys 

estudiats (2013, 2014, 2015 i 2016). En els anys 2013 i 2015 coincideix el número total 

de participants registrats.  

En dècim lloc, trobem el programa que duu a terme, Presos i ex reclusos Pastoral 

Penitenciària i coneixerem les dades corresponents Servei d’acompanyament per 

col·lectius vulnerables. L’Associació Pastoral Penitenciària, conta amb tres pisos 

d’acollida situats a Palma. El primer es destina als interns que tenen concedit un permís 

penitenciari de tres dies i no tenen recursos ni vincles familiars per ser acollits. El segon 

habitatge es dirigeix als reclusos en llibertat condicional. Aquestes persones necessiten 
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tenir una tutela per poder sortir de la presó i l’associació religiosa les dóna l’oportunitat 

de tornar al carrer i començar a entendre que la llibertat definitiva i la reinserció són 

possibles i estan molt a prop. La tercera residència d’acollida es un pis per a dones 

internes que tenen fills i/o filles. En total, durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016, han 

passat pels diferents pisos, un total de 103 persones. Destaquem l’any 2015, on 35 

persones van ser usuaris i usuàries d’aquest recurs especialitzat.  

A partir del gràgic 2, en adavant, per què les dades siguin més representatives, hem 

elaborat una taula on es reflexaran els diferents recursos estudiats, el nombre total de 

persones dels diferents recursos especialitzats durant els anys 2013, 2014, 2015 i 2016, 

el nombre total d’usuaris i usuàries majors de 45 anys/ el total d’homes/ el total de 

dones/ que han estat registrats en els diferents centres, i finalment, els percentatges 

respectius.  

 

 

Gràfic 2. Total de persones majors de 45 anys sense sostre als diferents recursos de 

Mallorca. 

  

 
 

Font: Elaboració pròpia.  

 

En aquest cas, les dades de l’Associació Siloé, el Programa que duu a terme Presos i 

exreclusos amb malaltia mental (GREC) i el Programa Presos i ex reclusos Pastoral 

Penitenciària, no apareixen ni en el gràfic ni a la taula, ja que no ens han pogut 

proporcionar aquestes dades, referents a les persones de més de 45 anys. 
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Taula 4. Total de persones de més de 45 anys registrades.  

Nom dels Recursos 

especialitzats 

 

Total de persones 

registrades en els recursos 

especialitzats (2013, 2014, 

2015 i 2016) 

Total de persones 

majors de més de 45 

anys registrades en els 

recursos especialitzats 

(2013, 2014, 2015 i 

2016) 

 

Percentatge de les 

persones majors en els 

centres especialitzats 

 

Alberg Manacor. Fundació 

Trobada. 

 

307 persones 

 

181 persones 

 

58.95% 

 

Sa Placeta 

 

751 persones 

 

369 persones 

 

49.13% 

 

Unitat Mòbil d’Emergència 

Social (UMES) 

 

3456 persones 

 

1760 persones 

 

50.92% 

 
Casa de Família 

(Residència) 

 
351 persones 

 
347 persones 

 
98.86% 

 

Ca l’Ardíaca 

 

3063 persones 

 

1618 persones 

 

52.82% 

 

Casa de Família 

(Laborteràpia) 

 

765 persones 

 

583 persones 

 

76.20% 

 

Ca’n Gazà. Institut contra 

l’exclusió social 

 

75 persones 

 

74 persones  

 

98.66% 

 

Font: Elaboració pròpia.  

 

Desprès de realitzar el percentatge de persones que són usuaris i usàries dels diferents 

recursos especialitzats, ens adonem que quasi la majoria supera el 50%. En el cas de 

Casa de Família (Residència), amb un 98.86% i Ca’n Gazà. Institut contra l’exclussió 

social, amb un 98.66%, ens donen resultats molt elevats, de quasi el 100%, degut a què 

són recursos destinats a persones majors.  

 

Destaquem el cas de Sa Placeta, amb un 49.13% del total de persones dels anys 

estudiats (2013, 2014, 2015 i 2016), on l’alberg no ofereix serveis sociosanitaris i com a 

requisit d’entrada, les persones s’han de veler d’elles mateixes. L’Alberg de Manacor, 

que gestiona Fundació Trobada, supera el 50%, amb un 58.95% de persones majors de 

45 anys. En aquest cas, tampoc disposa de serveis sociosanitaris i les persones s’han de 

veler d’elles mateixes, com pasa també a l’Alberg Sa Placeta.  
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Gràfic 3. Total de dones sense sostre als diferents recursos de Mallorca.  

 

 
Font: Elaboració pròpia.  

 

Taula 5. Total de dones.  
Nom dels Recursos 

especialitzats 

 

Total de persones 

registrades en els recursos 

especialitzats (2013, 2014, 

2015 i 2016) 

Total de dones 

registrades en els 

recursos especialitzats 

(2013, 2014, 2015 i 

2016) 

 

Percentatge de les 

dones en els centres 

especialitzats 

 

Alberg Manacor. Fundació 

Trobada. 

 

307 persones 

 

43 dones 

 

14% 

 

Sa Placeta 

 

751 persones 

 

161 dones 

 

21.43% 

 

Unitat Mòbil d’Emergència 

Social (UMES) 

 

3456 persones 

 

668 dones 

 

19.32% 

 

Casa de Família 
(Residència) 

 

351 persones 

 

67 dones 

 

19.08% 

 

Ca l’Ardíaca 

 

3063 persones 

 

448 dones 

 

14.62% 

 

Casa de Família 

(Laborteràpia) 

 

765 persones 

 

154 dones 

 

20.13% 

 

Ca’n Gazà. Institut contra 

l’exclusió social 

 

75 persones 

 

0 dones 

 

0% 

Presos i exreclusos amb 

malaltia mental (GREC) 

 

 

93 persones 

 

 

13 dones 

 

13.97% 

 

Presos i ex reclusos Pastoral 

Penitenciària 

 

 

103 persones 

 

 

0 dones 

 

0% 

 

Font: Elaboració pròpia.  
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En el gràfic 3, veiem representat el número total de dones sense sostre als diferents 

recursos de Mallorca. Veim, que el percentatge més elevat, és amb un 24.43% l’Alberg 

Sa Placeta. El recurs que té menys presència de dones és el programa per a presos i 

exreclusos amb malaltia mental (GREC). El número total de dones que fan us de 

diferents recursos de Mallorca, és baix, comparant-lo amb el total d’homes. Això ens 

indica, que moltes dones tenen més facilitats o disposen d’una xarxa més àmplia, a 

l’hora de sortir d’aquesta situació de carrer.  

 

 

Gràfic 4. Total d’homes sense sostre als diferents recursos de Mallorca.  

 

 
Font: Elaboració pròpia.  

 

 

Taula 6. Total d’homes.  

 
Nom dels Recursos 

especialitzats 

 

Total de persones 

registrades en els recursos 

especialitzats (2013, 2014, 

2015 i 2016) 

Total d’homes 

registrades en els 

recursos especialitzats 

(2013, 2014, 2015 i 

2016) 

 

Percentatge dels 

homes en els centres 

especialitzats 

 

Alberg Manacor. Fundació 

Trobada. 

 

307 persones 

 

264 homes  

 

86.31% 

 

Sa Placeta 

 

751 persones 

 

589 homes 

 

78.42% 

 

Unitat Mòbil d’Emergència 

Social (UMES) 

 

3456 persones 

 

2772 homes 

 

80.20% 

 

Casa de Família 

(Residència) 

 

351 persones 

 

284 homes 

 

80.91% 
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Ca l’Ardíaca 

 

3063 persones 

 

2615 homes 

 

85.37% 

 

Casa de Família 

(Laborteràpia) 

 

765 persones 

 

609 homes 

 

79.60% 

 

Ca’n Gazà. Institut contra 

l’exclusió social 

 

75 persones 

 

75 homes 

 

100% 

Presos i exreclusos amb 

malaltia mental (GREC) 

 

 

93 persones 

 

 

80 homes 

 

86.02% 

 

Presos i ex reclusos Pastoral 

Penitenciària 

 

 

103 persones 

 

 

103 homes  

 

100% 

 

Font: Elaboració pròpia.  

 

En el gràfic 4, es representen el total d’homes sense sostre que estan registrats, als 

diferents recursos de Mallorca. Podem observar, que en totes les entitats, recursos i 

serveis, el nombre d’homes és molt elevat, sempre superant el número total de dones. 

De fet, en el programa que es duu a terme a Ca’n Gazà. Institut contra l’exclusió social i 

en el programa de Presos i ex reclusos Pastoral Penitenciària, el total d’homes és del 

100%. On hi ha el perentatge més baix, és en el el cas de Sa Placeta, on hi ha un 78.42% 

d’homes.  

 

• I i II Recompte de Persones Sense Sostre de Mallorca:  

 

 

A Mallorca, l’any 2015, es va dur a terme el I Recompte de Persones Sense Sostre de 

Mallorca, amb l’objectiu de tenir una visió més concreta del número i la situació de les 

persones que viuen permanentment en els carrers de la nostra illa. En aquest I Recompte 

han col·laborat professionals de diferents entitats que conformen la Xarxa d’Inserció 

Social, com Creu Roja i Càritas i també membres i voluntaris i voluntàries de la 

Universitat de les Illes Balears (UIB). 

 

Aquest any, no fa gairebé 3 mesos, es va dur a terme el II Recompte de Persones Sense 

Sostre de Mallorca. Es va realitzar concretament, el 22 de març del 2017.  
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Gràfic 5. Recompte de persones sense sostre de Mallorca. 

 

 
Font: Elaboració pròpia.  

 

 

En el I Recompte realitzat en el 2015, va conclure amb un total de 156 persones ue 

viuen de manera permanent en el carrer, de les quals 131 persones es varen localitzar a 

Palma, 4 a Son Banya i la resta (21), a diferents municipis de l’illa de Mallorca. 

Aquestes 4 persones que es varen trobar a Son Banya, no se les va poder entrevistar, 

però així hi tot les tenim presents a l’hora de saber el nombre total de persones.  

En el II Recompte realitzat en el 2017, s’han contabilitzat un total de 209 persones. Per 

tant, el nombre de persones ha augmentat respecte al I Recompte de Persones Sense 

Sostre de Mallorca. De les 209 persones, 188 se les va localitzar a Palma i la resta a 

altres Municipis de Mallorca, com Artà, Santa Margalida i Alcúdia. De les 209 

persones, 170 són homes i 33 dones. Si ens fixem en la gràfica, tant a l’any 2015, com a 

l’any 2017, el número de persones que té més de 40 anys, és molt elevat. En el 2015, hi 

ha 111 perones i en el 2017, 121 persones. Això ens indica, que moltes persones majors 

sense sostre estan visquen en els carrers de la nostra illa.  
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Gràfic 6. Principals motius que han portat a les persones a dormir al carrer a Mallorca.  

 

 
Font: Elaboració pròpia.  

 

 

En aquest gràfic, ens fixarem amb les 126 persones en el 2017 i les 67, en el 2015, que 

responen que un dels principals motius que han portat a les persones a dormir al carrer a 

Mallorca, és la manca de feina i diners. El consum de drogues i / o alcohol, com a motiu 

principal, només ho assenyalen 33 persones en el 2017 i 17 persones en el 2015.  

 

 

 

Gràfic 7. Col·lectius amb els quals passen el temps les persones sense sostre a Mallorca.  

 

 
Font: Elaboració pròpia.  
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En aquest gràfic destaquem les 49 persones, en el 2015 i les 66 persones, en el 2017 que 

passen el temps soles. Penso que es molt important tenir algú de confiança o algú proper 

que estigui al teu costat, a més, en el cas de persones majors sense sostre. Et pot passar 

alguna cosa (robo, trobar-te indispost, etc.), i que ningú sàpiga ni a on ets, ni poder 

localitzar-te, per exemple. Sempre si ets dues persones, un pot anar a demanar ajuda.  

 

6.5.Descripció de serveis. 

A Mallorca hi ha recursos, entitats i serveis que treballen amb persones majors sense 

sostre. Una persona que es troba en situació de carrer, en alguna ocasió haurà sentit 

parlar dels recursos que hem seleccionat, fins i tot, haurà estat usuari o usuària del 

recurs, entitat o servei.  

 

Aquests són els recursos seleccionats, que trobem explicats a l’apartat d’annexes del 

treball (9. Annexes):  

 

1- Associació Siloé (Annex 1) 

2- Ca l’Ardiaca (Annex 2) 

3- Ca’n Gazà, Institut contra l’exclusió social (Annex 3) 

4- Càritas Diocesana de Mallorca (Annex 4) 

5- Casa de Família (Annex 5) 

6- Equip de valoració i derivació de la xarxa d’inclusió social (Annex 6) 

7- Es Garrover Inca (Annex 7) 

8- Estel de Llevant Manacor (Annex 8) 

9- Fundació Aldaba (Annex 9) 

10- Fundació Trobada (Annex 10) 

11- Gira-Sol Palma (Annex 11) 

12- Llars de gent gran (Annex 12) 

13- Presos i exreclusos amb malaltia mental GREC (Annex 13) 

14- Presos i exreclusos Pastoral Penitenciària (Annex 14) 

15- Projecte Home Balears (PHB) (Annex 15) 

16- Sa Placeta (Annex 16) 

17- Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES) (Annex 17) 

18- Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Annex 18) 
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19- Unitats de Conductes Addictives (UCAs)  (Annex 19) 

 

6.6.Trajectòries de vulnerabilitat: factors de protecció i factors de risc. 

En aquest apartat recuperarem les conclusions a les que vàrem arribar, desprès de fer 

una sèrie d’entrevistes a diferents professionals que treballen en l’àmbit de les persones 

sense sostre de Mallorca. (Girart, M. y González, M. V., 2015). 

Les persones entrevistades foren les següents:  

• Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES):  

➢ Marga (Treballadora Social) 

➢ Helena (Treballadora Social) 

➢ Tomeu (Educador Social) 

➢ Miriam (Voluntària) 

• Ca’n Gazà. Institut contra l’exclusió social: Cati (Treballadora Social) 

• Sa Placeta: Idoia (Treballadora Social) 

• Ca l’Ardíaca: Biel (Psicòleg i professor de la UIB) 

• Alberg Manacor. Fundació Trobada: Noelia (Treballadora Social) 

• Càritas Diocesana de Mallorca: Noemí (Responsable de comunicació) 

• GIFES: Lluis (Doctor i professor de la UIB) 

• Serveis Socials Ajuntament de Palma: Juan (Educador Social) 

 

A l’apartat d’annexes del treball, hi trobem el guió de l’entrevista (Annex 22).  

 

Les conclusions (Girart, M. y González, M. V., 2015), que traiem dels professionals 

entrevistats són les següents:  

 

A la qüestió de la diferència entre el nombre d’homes i el nombre de dones que trobem 

en situació de carrer, creiem que els motius són els següents:  

- La societat patriarcal ha provocat que la dona tingui més cura de la casa, dels 

fills/es i personal, cosa que els homes no han tingut aquesta responsabilitat al 

llarg dels anys.   

- Les dones tenen més recursos i tenen establerta una xarxa social més sòlida que 

els homes. 

- La dona, cerca sortides diferents que l’home, com pot ser la prostitució o la 

recerca d’una parella, per no arribar a la situació de carrer.   
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- La dona té més facilitats per demanar ajuda al seu entorn.  

- Encara que la dona a la vida quotidiana sigui més sensible, quan està davant una 

problemàtica s’apodera i pot sortir amb més alternatives de la situació. 

- Els homes s’adapten més ràpidament a la cultura de carrer i de grup.   

- Les dones en situació de carrer, estan molt més deteriorades que els homes. Si 

una dona arriba a situació de carrer, la situació tendeix a cronificar-se.  

Pel que fa a les persones sense sostre els professionals creuen que la societat té un 

estigma molt enraigat enfront aquest col·lectiu. La imatge física de les persones sense 

llar els delata i per això la gent els rebutja i no fa l’esforç d’acabar amb aquest estigma 

social. També ens diuen que els usuaris i usuàries que fa anys que estan en aquesta 

situació d’exclusió social, és difícil tornar a introduir-los en la xarxa de serveis 

“normalitzats”, ja que perden part de les habilitats socials, com la puntualitat, poca 

fluïdesa a l’hora de mantenir una conversació...En definitiva, es senten aïllats de la 

societat. La societat els auto exclou, ja que els centres a més, estan amagats a les 

perifèries de les ciutats.   

 

En quant a les diferents problemàtiques que poden tenir els individus en situació de 

carrer (drogodependències, alcoholisme, problemes de salut mental, etc.), ens 

demanàvem si eren una causa o, pel contrari, una conseqüència de viure en situació 

d’exclusió social al carrer. Els professionals han afirmat que poden donar-se els dos 

casos, es a dir, que en alguns individus aquestes problemàtiques siguin la causa de la 

seva situació i en altres, una conseqüència. Freqüentment, per fer front a la situació que 

viuen els usuaris i usuàries, cauen en problemes relacionats amb l’alcohol o les drogues, 

que posteriorment desencadenen amb problemes de salut mental. Aquests actes de 

consum es donen per part de l’individu amb l’ intenció d’evadir-se de la seva realitat, 

d’entrar dins la cultura de carrer o simplement per no passar fred i per què el temps 

passi més aviat. És com un espiral, quant entres dins el món del consum de substàncies i 

a més en situació de carrer, és difícil sortir. Les persones que viuen al carrer tenen molta 

itinerància, és a dir, es mouen d’un lloc a un altre. 

  

Durant les entrevistes, tots/es i cada un/a dels professionals amb els quals parlàrem, 

mencionaren en més d’una ocasió, la invisibilitat d’aquest col·lectiu. És curiós, però 

quasi tots els centres destinats a aquest col·lectiu, estan allunyats de les ciutats. A 

Mallorca, centres com de Ca’n Gazà, Sa Placeta o Ca l’Ardíaca estan situats a les afores 
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de Palma. Abans estaven situats més a prop del centre de la ciutat, però poc a poc, degut 

a les queixes dels veïns, s’han anat allunyant. D’aquesta manera estan aïllats de la 

comunitat. 

 

Els professionals ens comenten que cada usuari i usuària és diferent, s’han trobat amb 

persones que duen una vida normalitzada, encara que visquin a l’alberg i d’altres que 

tenen assumida la cultura de carrer. Per això és important donar un tracte personal, ja 

que la situació de cada un és diferent.  

  

Gràcies a la Xarxa d’Inserció Social, tots els recursos destinats al col·lectiu de persones 

sense llar estan coordinats freqüentment, ja que tots comparteixen la mateixa base de 

dades, deriven els usuaris de un recurs a un altre i els professionals mantenen un pla 

d’actuació establert per a dur a terme en cada un dels usuaris i usuàries. Degut a aquesta 

bona coordinació per part de serveis, recursos i entitats, cap usuari i usuària queda 

desatès. També hi ha molts de voluntaris i voluntàries, i persones anònimes que intenten 

acompanyar i ajudar d’alguna manera a les persones sense llar i que sense ells/es moltes 

iniciatives no es realitzarien.   

 

 

Per a la realització d’aquesta investigació, hem elaborat dues històries de vida, 

recollides a la fitxa d’Informe Personal. (Annex 20 i Annex 21).  

Aquestes històries de vida, corresponen a un home, C.F.G. de 57 anys i a una dona, 

J.T.J. de 54 anys, que actualment resideixen a l’alberg Sa Placeta. A través de l’informe 

personal, coneixerem quin són els seus vincles familiars, com influeix el consum de 

drogues a una persona que està en situació d’exclusió social, quines són les seves 

expectatives futures, si tenen cap malaltia física o mental...entre moltes altres coses.  

 

Abans de seguir, anem a definir què són els factors de protecció i els factors de risc. 

Els factors de protecció i de risc són, atributs, elements, característiques individuals que 

en algunes situacions i/o ambients, influeixen a la persona de manera positiva o 

negativa.  

 

Molts de factors de protecció i factors de risc, depenent de la dimensió en la que es trobi 

l’usuari i la usuària, podran ser de protecció o de risc. Per exemple, en el cas de les dues 

històries de vida, en C.F.G. no té cap tipus de vincle familiar i per tant, la família serà 
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un factor de risc, en canvi na J.T.J. té una bona relació amb les seves tres filles, per tant 

les seves filles (família), seran un factor de protecció.  

 

Ara que ja tenim informació suficient, entre les conclusions dels professionals 

entrevistat i les dues trajectòries personals narrades a l’informe personal, anem a 

realitzar una taula de factors de risc i factors de protecció de les persones majors sense 

sostre.  

 

Taula 7. Factors de risc i factors de protecció.  

FACTORS DE PROTECCIÓ FACTORS DE RISC 

➢ Família 

➢ Grups d’iguals sans  

➢ Tenir feina 

➢ Disposar de documents d’identitat 

➢ Bona salut, tant física com mental 

➢ Edat 

➢ Conèixer recursos, entitats i 

serveis 

➢ Disposar d’habitatge 

➢ Tenir estudis bàsics 

➢ Tenir aficions, motivacions  

➢ Saber gestionar les emocions 

➢ Oci i temps lliure 

➢ Reconèixer i assumir els 

problemes 

➢ Demanar ajuda 

➢ Tenir sentit de l’humor  

➢ Autoestima elevada 

➢ Soledat 

➢ Grup d’iguals no sans 

➢ Falta de feina 

➢ No estar documentat 

➢ Consum de substàncies  

➢ Malalties (Salut mental, Salut 

física, VIH/sida, Hepatitis...) 

➢ Edat elevada 

➢ Manca d’habitatge 

➢ No conèixer recursos, serveis i 

entitats 

➢ Falta de recursos econòmics  

➢ No saber gestionar les emocions 

➢ Crisi econòmica 

➢ Localització 

➢ No tenir estudis bàsics 

➢ Falta d’expectatives futures 

➢ No reconèixer ni acceptar els 

problemes 

➢ Baixa autoestima 

 

Font: elaboració pròpia 
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7.CONCLUSIONS 

 

Per concloure, aquest treball de final de grau d’educació social, m’ha transportat a un 

món molt desconegut per a molta gent. Jo he tingut l’oportunitat de conèixer alguns i 

algunes protagonistes d’aquesta investigació. Cada persona és diferents però tots i totes 

aportem alguna cosa a la vida i a mi personalment, aquesta vivència me n’ha aportat 

més d’una. Des de fora, qualsevol persona s’angoixaria pensant en totes les situacions 

que ha de viure una persona major sense sostre.   

 

S’ha d’entendre que una persona, no passa d’una vida normalitzada a l’exclusió d’un dia 

per l’altre; sinó que aquest, és un llarg procés en el que la persona té contínues pèrdues, 

fins que es troba als marges de l’exclusió. Evidentment, cada persona és diferent i 

cadascú viu les coses a la seva manera, però quan un cau en el món de l’exclusió, 

sembla que el sentiment de mancança o necessitat es dilueix. El instint de supervivència 

és el que permet que les persones, tinguin la situació que tinguin, treguin forces per 

seguir endavant. L’esser humà té una gran capacitat d’adaptació, sobretot quan les 

circumstàncies l’obliguen. (Sánchez, 2014). 

 

Gràcies a aquesta investigació ens hem pogut adonar de la quantitat de persones majors 

de 45 anys que viuen en situació de carrer a Mallorca i també hem pogut fer un 

recorregut per alguns recursos, entitats i serveis que treballen amb aquest col·lectiu. No 

ens oblidem, que hem pogut conèixer dues històries de vida prou interessants i diferents 

opinions dels professionals que ens han aportat idees sobre gènere, sobre la causa o la 

conseqüència del consum de substàncies...entre moltes altres coses.  

 

Hem de tenir molt present, que les persones sense sostre estan molt estigmatitzades i la 

comunitat té arrelats molts de prejudicis enfront aquest col·lectiu, fet que fa que els 

aïllem de la societat i per tant, siguin invisibles. Des de l’educació social i per què no, 

des de l’àmbit personal, hem de fer que aquesta visió canviï i normalitzant aquesta 

situació, farem que tots i totes estiguem integrants dins la societat.  

 

Les persones majors sense sostre poden patir moltes conseqüències pel fet de viure en 

una situació de carrer. Estem parlant de les malalties de salut mental, abús de 

substàncies o malalties físiques.  
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Reixach, 2006, les assenyala de la següent manera:  

 Malalties de salut mental: 

- Trastorns de la personalitat 

- Esquizofrènia 

- Discapacitat psíquica 

- Trastorns bipolars 

Abusos de substàncies:  

- Alcoholisme (Alcohol) 

- Drogodependència (Cocaïna, heroïna, tabac, benzocaïnes...) 

Malalties físiques:  

- Sauriasis 

- Sarna 

- Tuberculosis 

- Infeccions parasitàries 

- Desnutrició 

- Problemes oftalmològics 

- Problemes amb les dents 

- VIH/sida i altres malalties de transmissió sexual 

- Hepatitis 

- Cirrosis hepàtica 

- Malalties respiratòries (bronquitis, pulmonies…) 

 

La persona major sense sostre pot patir alguna d’aquestes conseqüències físiques o 

mentals i fins i tot, tenir alhora un abús d’alguna substància, com pugui ser l’alcohol.  

Algunes d’aquestes conseqüències seran provocades pel fet de viure en el carrer i 

aquestes necessitats també s’han de cobrir, adaptant els diferents recursos, incrementant 

el nombre de professionals que treballin amb aquest col·lectiu, entre altres moltes coses.  

 

Moltes vegades ens preocupem de cobrir les necessitats bàsiques, cosa molt important, 

però ens oblidem d’una cosa imprescindible i és el respecte a la llibertat individual. 

Cada persona es lliure de decidir cap a on vol anar i què vol fer amb la seva vida i això 

és fonamental per treballar amb aquest col·lectiu. La motivació és un altre aspecte molt 

important a tenir en conta, ja que si la persona no té objectius, il·lusions, metes...el 

canvi no es produirà.  
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Tant en la investigació realitzada, com en el I i II Recompte de persones sense sostre de 

Mallorca, els resultats ens han demostrat que el número de persones que es troben en 

aquesta situació va en augment, per tant, hem de treballar de manera coordinada amb 

totes les institucions, recursos i entitats per tal que, aquest nombre de persones 

disminueixi en un parell d’anys. Els poders polítics, tant autonòmics com nacionals,  

també s’han de posar en marxa per acabar amb aquesta situació.  

  

No ha estat un treball fàcil de realitzar, però a Mallorca, tenim la sort de tenir una xarxa 

i uns professionals que saben fer molt bé la seva feina. Els usuaris i usuàries dels 

diferents recursos i els professionals són els vertaders protagonistes d’aquest treball. En 

aquesta investigació he pogut desenvolupar molts d’aspectes tant teòrics, com pràctics 

que s’han donat durant el Grau d’Educació Social i això fa que un mateix, se senti 

reconfortat al saber que el què li ha costat, per fi té la seva recompensa.  

 

Moltes gràcies a tots i a totes les persones que han fet que aquest treball hagi estat 

possible.  

 

Magdalena Girart Fons.  
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9.ANNEXES 

 

Annex 1. Associació Siloé  

Associació Siloé 

Adreça: Carretera Santa Eugènia a Santa Maria, km 0,1 - Santa 

Eugènia.  

Telèfon:  971.14.43.98 

Adreça: Carretera del Molí d′ en Garleta, 21 – Palma Telèfon: 971.22.21.13 

Correu electrònic:  administracio@siloemallorca.org 

Pàgina web:  http://siloemallorca.org/wp/casas-de-acogida/ 

Siloé és una associació que gestiona un programa anomenat Cases d’Acollida; una d’elles en règim 

Residencial, amb centre de dia y amb capacitat per acollir a 10 persones y l’altre en règim de Pis Tutelat, 

amb capacitat per acollir a 5 persones.  Aquest programa pretén oferir una llar digne i una família a totes 

aquelles persones amb VIH/sida, per tal de millorar la seva qualitat de vida i expectatives de vida. Forma 

part de la Xarxa d’Inserció Social. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Associació Siloé 

L’objectiu general és: 

• Atenció i acompanyament integral orientat al desenvolupament de la màxima autonomia 

possible i millora de la qualitat de vida de les persones acollides.  

Ofereix les següents prestacions:  

• La cobertura de les necessitats bàsiques de la persona mitjançant la proporció d’una llar i 

atenció i/o acompanyament en aspectes com la higiene personal, la dieta alimentaria, els 

horaris, la gestió del temps d’oci i les habilitats socials i relacionals.  

• L’atenció enfront la malaltia mitjançant acompanyaments a la persona en el seu procés 

d’estabilització de la malaltia: gestió, tràmits i acompanyaments a visites mèdiques, informació 

i conscienciació sobre les seves malalties, suport emocional i suport en el tractament 

farmacològic.  

• El procés socioeducatiu individual mitjançant el Pla Sociosanitari Individual, que es centre en 

el establiment d’objectius personalitzats i amb el seguiment del “tutor” de cada resident.  

• Cada casa disposa d’un grup d’Auxiliars sociosanitaris, oferint atenció les 24 hores del dia 

durant els 365 dies de l’any i conta amb la supervisió de la coordinador/a/director/a de cada 

casa.    

A qui s’adreça? 

S’adreça a persones amb VIH/sida i amb discapacitat, que a més es troben en situació de risc d’exclusió 

social per falta o insuficiència de recursos socioeconòmics, falta d’habitatge, falta de suport social i/o 

familiar, amb problemes judicials, etc.  

Es tracta de persones que a més sofreixen altres problemàtiques com llargues trajectòries de toxicomanies, 

problemes de salut mental, discapacitat y dependència, en tots els casos són persones amb un perfil 

sociosanitari.   

 

 

 

 

 
 
 

mailto:administracio@siloemallorca.org
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Annex 2. Ca l’Ardíaca 

Ca l’Ardíaca 

Adreça: Camí de Ca l'Ardíaca, 2 - 07010 Palma de Mallorca Telèfon:  971.75.12.17 

Correu electrònic:  ggelabert@imas.conselldemallorca.net 

Pàgina web:  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/77 

És un programa de baixa exigència adreçat a persones sense sostre en situació d’exclusió, derivada de 

qualsevol tipus de problemàtica social, relacionada o no amb les addiccions a les drogues. El centre ”Ca 

l’Ardiaca” disposa d’un servei d’acolliment (alberg) i un centre de dia per atendre a qualsevol persona en 

situació d’exclusió social. Compta amb 100 places d’allotjament temporal i ofereix els serveis 

d’allotjament temporal, higiene i alimentació. Ca l’Ardiaca forma part de la Xarxa d'Inserció Social.  

Titularitat: Consell de Mallorca 

Gestió: Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Els objectius són: 

• Atendre les necessitats bàsiques d’allotjament, alimentació i higiene de les persones 

sense sostre, la situació d’exclusió de les quals deriva de qualsevol tipus de problemàtica           

social, estigui o no relacionada amb les addiccions a les drogues. 

• Iniciar un procés personalitzat d’inserció social que contempli de forma prioritària les 

potencialitats i capacitats de cada usuari, contemplant el respecte al temps necessari per poder 

afermar-ho. 

Ofereix les següents prestacions:  

Ca l’Ardiaca disposa de 100 places d'allotjament temporal i ofereix els serveis següents: 

- Allotjament temporal 

- Higiene i alimentació 

- Atenció psicosocial 

Consta d’un servei d’acolliment (alberg) i un centre de dia per atendre a qualsevol persona en situació 

d’exclusió social. 

A qui s’adreça? 

Persones majors d’edat en situació d'exclusió social, sense sostre, derivada de qualsevol problemàtica social 

relacionada o no amb les addiccions. 
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Annex 3. Ca’n Gazà. Institut contra l’exclusió social. 

Ca’n Gazà. Institut contra l’exclusió Social. 

Adreça: C/ Vicari, 33 - 07010 Palma de Mallorca Telèfon:  971.76.84.45 

Correu electrònic:  cangazaices@gmail.com 

Ca’n Gazà és una finca rústica amb casal situada al Secar de la Real de Palma, des de l’any 2003. Es 

defineix com una família, de fet molt nombrosa, per atendre exclosos socials extrems. El model familiar els 

permet treballar millor la recuperació de l’autoestima dels residents i, sobretot, de la seva dignitat. Aquest 

model fa que s’utilitzi la xarxa pública d’atenció posada a la disposició de la resta de ciutadania. Així, el 

seu centre de salut (el del Camp Rodó), és el que pertoca per zona a qualsevol família del Secar de la Real. 

En quant a l’atenció precisa a les toxicomanies i als controls dels que segueixen programes de reducció de 

riscs i danys, es dirigeixen al centre d’atenció a les toxicomanies que també ens pertoca. També procura 

que els homes residents, tinguin regularitzada la seva situació administrativa. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Ca’n Gazà. Institut  contra l’exclusió social.  

Objectiu General és: 

• Cobrir necessitats bàsiques, si s'escau 

• Procurar acompanyament en tasques socials 

• Procurar acompanyament i suport a nivell individual 

Ofereix les següents prestacions:  

Programa per a persones en situació d’exclusió social amb malalties invalidants. Aquest programa afegeix a 

la Xarxa Pública d’Inserció Social, un servei d'acompanyament i suport per a persones en situació 

d'exclusió social i amb malalties greus o invalidants ja que ens trobem que, de cada vegada més, les 

persones en situació d'exclusió tenen més problemes de salut, tant física com psíquica, arribant a situacions 

d'invalidesa. El programa dóna suport a aquestes persones acompanyant-les en el dia a dia en les seves 

necessitats bàsiques, socials, com l’acompanyament al metge, el suport en tràmits burocràtics i a nivell 

personal i emocional. 

A qui s’adreça? 

• Homes exclosos socials sense cap mena de suport i amb malalties invalidants de distint grau a 

conseqüència de la drogodependència, tant tòxica com alcohòlica. El seu deteriorament físic –

en gairebé tots els casos irreversible- i emocional els impedeix retornar al treball normalitzat. 

• Homes exclosos socials, malalts a causa d’addicció en procés de recuperació sense suport ni 

econòmic, ni familiar, ni social que necessiten temps i lloc per mirar de recuperar-se físicament 

i redreçar-se anímicament.  

• Exclosos socials –amb molts casos, famílies- amb necessitats puntuals (higièniques, 

alimentàries, econòmiques, etc.). A Can Gazà hi troben avituallament i higiene, i fins i tot, 

ajudes econòmiques puntuals per emergències domèstiques. 
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Annex 4. Càritas Diocesana de Mallorca 

Càritas Diocesana de Mallorca 

Adreça: C/ Seminari, 4, 07001 Palma de Mallorca Telèfon:  971.71.62.88 

Correu electrònic:  caritas@caritasmallorca.org 

Pàgina web:  www.caritasmallorca.org 

Càritas Diocesana de Mallorca és una Organització Sense Ànim de Lucre que intenta vetllar i cobrir les 

necessitats de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o exclusió social.   

Titularitat: Càritas Diocesana de Mallorca 

Gestió: Privada, pròpia 

Objectiu General és: 

Càritas Diocesana de Mallorca té com a finalitat promoure, orientar i coordinar l’acció de la caritat i la 

justícia social de l’Església de Mallorca, tenint una especial dedicació a l’atenció de les persones més 

vulnerables, empobrides i excloses. Aquest servei neix de la fidelitat a l’Evangeli de Jesús i vol respondre 

als reptes que planteja la nostra societat. 

Ofereix les següents prestacions:  

En els darrers anys i a través de l’ acollida i acompanyament a les persones i famílies des de les parròquies, 

s’ha constatat com l’exclusió social és un fenomen de caràcter multidimensional, que va més enllà de la 

falta d’ingressos econòmics i que està conformat per altres problemàtiques socials, vinculades a  diversos 

àmbits com són l’accés al mercat laboral, la salut, l’educació, la formació, habitatge, les relacions familiars 

i socials i la sistemàtica pèrdua de drets que en aquests moments tots patim, en especial les persones en 

situació de major vulnerabilitat. 

 

La seva experiència de treball directe amb les persones en situació de dificultat, ens duu a pensar que 

l’exclusió social, és una situació de la qual no és fàcil sortir-ne sense el suport i l’acompanyament a la 

persona. És per això que la seva tasca, des dels diferents programes, és acompanyar les persones i famílies 

que es troben en aquesta situació, per tal que puguin mobilitzar els seus recursos personals i familiars i es 

puguin desenvolupar amb dignitat. Aquest acompanyament es fa més concretament a partir dels 32 Grups 

d’Acció Social que estan funcionant a Palma i que representen més de 35 parròquies. 

 

Realitzen:  

• Campanyes de sensibilització:  

• Acció Social per la Inclusió: El Programa d’Acció de Base, el Programa d’Economia Social i  

Solidària i el Programa de Formació, Orientació i Intermediació Laboral.  

 

A qui s’adreça? 

Persones i famílies en situació d’exclusió social.  
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Annex 5. Casa de Família.  

Casa de Família 

Adreça: Carrer de la Pietat, 5, 07012 - Palma de Mallorca Telèfon:  971.71.11.42 

Adreça: Mar Sis: Carrer Mar, 6 de Palma de Mallorca.  Fax: 971.71.60.27 

Pàgina web:  http://www.sapiencia.org/ o  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/74 

Casa de família, es un centre que forma part de la Xarxa d’Inserció Social. Dins del centre es desenvolupen 

tres programes amb diferents finalitats: 

1. Servei d’acollida i inserció social (AIS): Programa per a persones en situació d’exclusió social per 

toxicomania alcohòlica i amb possibilitat d’inserció laboral. Núm. de places: 76. 

2. Servei d’acollida residencial (SAR): Programa per a persones en situació d’exclusió social i amb la 

possibilitat de toxicomania alcohòlica, de impossible reinserció sociolaboral, només amb la possibilitat 

d’inserció social. Perfil socio sanitari. Núm. de places: 65. 

3. Programa EINES: Programa per a persones en situació d’exclusió social per a superar l’addicció a 

l’alcohol. Depèn jeràrquicament de AIS. Núm. de places: 20. 

 

Centre residencial Mar 6: Pis de reinserció al que poden accedir des de qualsevol dels serveis de casa de 

família així com des de qualsevol altre servei de la xarxa. Recurs previ a una possible reinserció dels 

usuaris i usuàries a la comunitat. Depèn jeràrquicament de AIS. Núm. de places: 9. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Fundació Social La Sapiència 

Objectiu General és: 

Treballar amb la finalitat de que l’usuari sigui partícip de la xarxa normalitzada que la societat ofereix i 

millorar la seva qualitat de vida de les persones ateses.  

Ofereix les següents prestacions:  

- Allotjament temporal i permanent 

- Higiene 

- Alimentació 

- Atenció sanitària i atenció psicosocial 

La Fundació compte amb un col·lectiu de professionals format per psicòlegs, treballadors socials, 

educadors socials, infermers i monitors, que des d’una línia d’intervenció interdisciplinari i de metodologia 

científica fonamentada en l’evidència lluita dia a dia per atendre als cents d’usuaris que passen pels nostres 

serveis.  

A qui s’adreça? 

Servei d’Acollida i Inserció Social (AIS): 

Les persones que ingressen han d’estar abstinents a l’alcohol i a tot tipus de substàncies.  

Es realitzen controls de totes les substàncies aleatòriament. Només poden ingressar persones majors d’edat. 

Perfil de l’usuari: Analitzant la situació actual, els perfils que tractem són: 

- Inserció sociolaboral 

- Salut mental 

- Malalties físiques 

- Residencial 

- Immigrants 

 

Grups d’Inserció: Qualsevol persona major d’edat que es trobi en situació de risc o exclusió social i 

que necessiti iniciar un procés que l’habiliti perquè qualque dia estigui la persona mínimament preparada 

http://www.sapiencia.org/
http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/74
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per aconseguir una inserció sociolaboral.  

Persones que necessitin adquirir habilitats que no han tingut mai o que han perdut i és necessari recuperar. 

SAR (Servei d’Acollida Residencial). Persones que han de:  

• Viure en situació de soledat o abandonament i no tenir recursos. 

• Elegir lliurament l’ingrés. 

• Assumir el compromís de mantenir l’abstinència alcohòlica i d’altres substàncies tòxiques. 

• Acceptació que en reunir els criteris se tramiti la sol·licitud d’ingrés en residències per a 

persones grans.  
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Annex 6. Equip de valoració i derivació de la xarxa d’inclusió social. 

Equip de valoració i derivació de la xarxa d’inclusió social 

Adreça: C/ del General Riera, 67 – 07010 Palma de Mallorca Telèfon:  971.76.33.25 

Correu electrònic:  comunicacio@imas.conselldemallorca.net 

Pàgina web:  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/75 

L’equip de valoració i derivació de la xarxa d’inclusió social és la porta d’entrada a la xarxa d’inserció 

social de les persones en situació o risc d’exclusió social.  

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Objectiu General és: 

Valorar i derivar a persones en situació de risc o d’exclusió social, al recurs més idoni.  

Ofereix les següents prestacions:  

L’equip de valoració i derivació: 

• Fa el diagnòstic i valora el recurs més idoni per a cada persona que sol·licita plaça, deriva el cas i fa 

el seguiment del pla individual d'intervenció (PII) 

• Avalua directament i indirectament totes les places, i la qualitat de l'atenció dels serveis que 

integren la xarxa d’inserció social, tant propis com concertats.  

A qui s’adreça? 

Persones en situació o risc d'exclusió social, majors d'edat, sense sostre. 
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Annex 7. Es Garrover Inca.  

Es Garrover Inca 

Adreça: C/ Quarter, 44 – 07300 Inca Telèfon:  971.50.33.63 

Correu electrònic:  coordinacio@3salutmental.com 

Pàgina web:  http://www.3salutmental.com/ca/es-garrover 

La Fundació Es Garrover és una entitat sense ànim de lucre que des de 2005 treballa per a la inserció social 

i laboral de persones amb discapacitat per malaltia mental a la zona d'Inca. El Patronat de la Fundació Es 

Garrover està constituït pels ajuntaments d'Inca i Sineu. La col·laboració amb altres entitats forma part de 

l’ADN de la Fundació Es Garrover, que està integrada en la Federació d’Entitats i Serveis de Salut Mental 

de Mallorca (FESSMM), Tercer Sector Social Illes Balears, Fòrum per la Qualitat (FoQua) i Taula de 

Treball amb Suport. A més, des del 2014 la Fundació va constituir, juntament amb Estel de Llevant i Gira-

Sol, l’agrupació 3 Salut Mental per compartir i sumar experiència i coneixements, impulsar projectes com 

l'aigua 3 Glops i Obertament Balears així com donar més visibilitat als problemes de salut mental. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Fundació Es Garrover 

Els objectiu són: 

• Donar més visibilitat als problemes de salut mental. 

• Millorar la qualitat de vida de les persones amb malaltia mental. 

Ofereix les següents prestacions:  

• Servei ocupacional: és un servei d'atenció diürna que dóna suport a les persones amb 

discapacitat que necessiten organització, supervisió i assistència en la realització de les 

activitats de la vida diària així com suport en el procés d'adquisició i desenvolupament 

d'habilitats bàsiques i adaptatives, personals i socials, amb l'objectiu d'assolir la màxima 

integració social i laboral. 

• Centre Especial de Treball: Al Centre Especial de Treball de la Fundació Es Garrover persones 

amb discapacitat per malaltia mental fan un treball productiu i remunerat a les diverses unitats 

productives: jardineria, neteja, manteniment, punts verds, pedra en sec... 

• Programa d’Inserció per a l’Ocupació: Projecte RAILAB: Servei d'inserció laboral que permet 

la incorporació al mercat ordinari amb la metodologia de treball amb suport. 

• Formació Dual: La Fundació Es Garrover va iniciar el mes de desembre de 2016 la formació 

dual amb nou alumnes / treballadors en el perfil de jardineria. Aquest programa està finançat 

pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el Fons Social Europeu. 

A qui s’adreça?  

Persones amb discapacitat per malaltia mental a la zona d'Inca. 
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Annex 8. Estel de Llevant Manacor.  

Estel de Llevant Manacor 

Adreça: Vía Portugal, 54 - 07500 Manacor Telèfon:  971.55.98.91 

Correu electrònic:  comunicacio@esteldellevant.es 

Pàgina web:  http://www.esteldellevant.org/ 

L'Associació Estel de Llevant treballa des de 1996 a les comarques de Llevant i Migjorn de Mallorca per i 

amb les persones amb problemes de salut mental i els seus familiars. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Estel de Llevant Manacor 

Objectiu General és: 

Millorar les condicions personals, socials i laborals de les persones amb problemes de salut mental i de les 

seves famílies en l'entorn on viuen, les comarques de Llevant i Migjorn. 

Ofereix les següents prestacions:  

• Servei Ocupacional: Centre obert que ofereix atenció global a persones amb problemes de salut 

mental amb l'objectiu de recuperar les seves capacitats, promoure la seva inserció social i la 

consecució de la màxima autonomia a través d'activitats ocupacionals, terapèutiques i 

formatives. 

• Centre Especial de Treball: Espai de treball protegit format per persones amb discapacitat que 

treballen amb la supervisió de personal especialitzat amb l'objectiu d'entrenar les seves 

capacitats per al món de treball a la vegada que gaudeixen d'un treball remunerat. 

• Formació Dual: Accions formatives destinades a afavorir la inserció laboral i la formació de les 

persones en un règim d'alternança d'activitat laboral retribuïda en una empresa amb activitat 

formativa rebuda en un centre acreditat en el marc del sistema de formació professional per a 

l'ocupació.  

• Servei d’Inserció Laboral: Dirigit a persones amb una discapacitat per malaltia mental 

preparades i motivades per dur a terme una feina en l'empresa ordinària, mitjançant la 

metodologia de Treball amb Suport. Es realitzen treballs preparatoris de la persona abans de la 

seva incorporació, recerca d'ofertes de feina i seguiment intensiu del procés d'inserció. 

• Atenció a Famílies: Servei dirigit a familiars de persones amb una discapacitat per malaltia 

mental per donar-los suport en l'acompanyament de l'evolució de la persona afectada i per 

millorar la seva pròpia salut mental. 

• Viver Bio:s’ ha inaugurat el 2017 el Viver Bio, únic pel seu compromís ecològic i social: 

ofereix planters d'alta qualitat i amb segell ecològic i alhora és un projecte de formació dual.  

A qui s’adreça? 

Persones amb discapacitat per malaltia mental a les comarques de Llevant i Migjorn.  
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Annex 9. Fundació Aldaba.  

Fundació Aldaba 

Adreça: C/ Bisbe Perelló 1 3º - 07002 Palma de Mallorca Telèfon:  971 425 225 

Correu electrònic:  aldaba@fundacion-aldaba.org 

Pàgina web:  http://fundacion-aldaba.org/ 

Fundació Aldaba és una entitat privada i sense ànim de lucre, que des de 199 té un únic objectiu: generar 

nous serveis que redundin en el desenvolupament del sistema dels Serveis Socials i el benestar dels 

ciutadans i ciutadanes més desprotegits.  

Titularitat: Fundació Aldaba 

Gestió: Privada, pròpia  

Objectiu General és: 

Procurar una atenció integrals a les persones tutelades, centrada en la persona i en la defensa dels seus drets 

fonamentals, així com exercir les mesures de suport i protecció que li venguin encomanada per ordre 

judicial.  

Ofereix les següents prestacions:  

 

Acció tutelar: la institució tutelar té com a funció fonamental vetllar pels drets, la guarda i custòdia de la 

persona tutelada i dels seus béns. Aquestes funcions s'han d'exercir en benefici del tutelat i estan sota la 

salvaguarda de l'autoritat judicial. 

 

El tutor/a és nomenat pel jutge a través d'una sentència que declara l'extensió i límits en que s'haurà 

d'exercir la tutela o altres figures de protecció. Poden ser tutors dels familiars o persones properes de la 

persona amb discapacitat, i en els casos en què no pugui ser possible, el Codi Civil ha previst que pugui 

exercitar les funcions tutelars les entitats sense ànim de lucre, com les fundacions, que tinguin entre els seus 

fins la protecció de menors o incapaços. L'exercici de les figures de guarda encomanats per l'autoritat 

judicial és un dels pilars sobre els quals s'assenta la nostra Fundació. 

 

A qui s’adreça? 

Persones adultes que han vist modificada la seva capacitat per sentència judicial. 
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Annex 10: Fundació Trobada  

Fundació Trobada 

Adreça: Passeig Ferrocarril, 18 – Manacor (07500) Telèfon:  673.79.75.96 

Correu electrònic:  inclusio@fundaciotrobada.com 

L’Alberg de transeünts de la Fundació Trobada va començar a funcionar a l’any 1993. Als primers anys va 

ésser gestionat per voluntaris. A mitjans de 1999 es va contractar a professionals que des d’aleshores han 

gestionat el centre, contant també amb la col·laboració de voluntaris.  L’alberg disposa de tres dormitoris, 

amb capacitat per a 30 persones. Una habitació per a dones i dues per a homes. L’alberg Forma part de la 

Xarxa d’Inserció Social. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Fundació Trobada  

Els objectius generals són: 

• Donar acollida nocturna temporal a persones autònomes amb necessitat objectiva d’habitatge. 

• Donar acollida nocturna temporal a persones autònomes en situacions de problemàtica, risc o 

exclusió social. 

• Promocionar socialment als usuaris de l’alberg. 

Els objectius específics: 

• Informar sobre tràmits burocràtics. 

• Orientar en temes soci laborals i habitatge. 

• Derivar als usuaris a altres serveis per a promocionar-los socialment. 

• Potenciar hàbits higiènics i saludables de les persones acollides. 

• Afavorir conductes responsables i respectuoses. 

Ofereix les següents prestacions:  

• Informació i assessorament  

• Promoció social i laboral  

• Acolliment (acollida nocturna): sopar, desdejuni, taquilles, dutxa, bugaderia, consigna, 

correspondència i accés a Internet.  

A qui s’adreça? 

• Persones que no tenen recursos econòmics ni familiars i que no disposen d’allotjament. 

• Persones que arriben a Mallorca que no tenen allotjament i que arriben per recerca de feina. 

• Emergències: desnonaments, enderrocs, incendis. 

• Casos treballats des dels Serveis Socials que presenten o no problemàtica de toxicomania o 

alcoholisme en actiu o malaltia mental descompensada i que necessiten durant un temps d’allotjament 

alternatiu. 
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Annex 11. Gira-Sol Palma. INTRESS.  

Gira-Sol Palma. INTRESS. 

Adreça: Passeig Marratxí, 11, baixos - Palma de Mallorca Telèfon:  971.28.51.23 

Correu electrònic:  gira-sol@gira-sol.com 

Pàgina web:  http://www.intress.org/proyectos/salud-mental/ 

Gira-Sol és una entitat sense ànim de lucre que des de 1995 desenvolupa a Palma activitats i serveis que 

promouen la salut i el benestar de les persones que pateixen trastorns mentals i les seves famílies, per 

aconseguir la seva plena integració a la comunitat. 

Gira-Sol es va incorporar l'any 2010 al Grup Intress, formada per l'associació Intress, la Fundació Intress i 

l'associació Gira-Sol, amb el compromís de defensar els drets de les persones ateses com a ciutadans i 

ciutadanes de ple dret. Està declarada com a entitat d'utilitat pública. 

Gira-Sol també és membre fundadora de la Federació d'Entitats i Serveis de Salut Mental de Balears i de 3 

Salut Mental, que va constituir el 2014 juntament amb Estel de Llevant i la Fundació Es Garrover. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Gira-Sol  

Objectiu General és: 

Treballar per garantir que les persones amb malaltia mental puguin exercir els seus drets i així triar com 

volen viure. 

Ofereix les següents prestacions:  

• Servei ocupacional: Aquest servei està orientat a afavorir la integració social de les persones amb 

trastorn mental greu mitjançant el desenvolupament d'activitats ocupacionals i d'oci i temps lliure. 

• El Centre Especial de Treball (CET) de Gira-Sol aporta als seus treballadors un espai de feina 

protegit destinat a l'aprenentatge de tasques tècniques i a l'adquisició de competències per al treball. 

A més, atorga a les persones amb malaltia mental un rol de treballador/treballadora actiu en la 

societat, deixant de banda la concepció d'aquestes persones com a incapacitades per a la feina. 

• Formació: Des de Gira-Sol apostem per la formació i capacitació de les persones amb malaltia 

mental. Amb aquest objectiu estam creant espais de formació de forma progressiva. El 2016 hem 

iniciat una formació teòrica i pràctica de neteja en què les persones participants han adquirit 

competències tècniques i transversals per, posteriorment, accedir a un lloc de feina. 

• Habitatge: l'habitatge és un dels principals reptes per als propers anys i una de les prioritats de 3 

Salut Mental amb l'objectiu d'avançar en l'autonomia de les persones afectades per una malaltia 

mental. 

• Habitatge: en l'actualitat, Gira-Sol gestiona tres habitatges autònoms a Palma. És un recurs 

residencial privat en modalitat oberta i en l'entorn comunitari, amb supervisió professional de 

freqüència no continuada. 

• Els serveis que s'ofereixen són: suport i formació en les habilitats bàsiques de la vida diària 

(higiene personal, neteja, cuina, compres, gestió econòmica, autoadministració de medicació…); 

supervisió de les relacions de convivència i organització de l'habitatge; alimentació i telèfon 

d'urgències les 24h. 

• Servei d’atenció personal: És un servei d'atenció domiciliària, suport comunitari i acompanyament 

orientat a la persona. Concretament, a través d'aquest servei es dóna: suport i entrenament de les 

habilitats bàsiques en el propi habitatge i entorn proper: organització de tasques quotidianes; 

recolzament en aspectes com la medicació o gestió econòmica i personal així com assessorament a 

la família. 

• Servei d’inserció laboral: És un servei d'orientació, acompanyament i suport en el procés de recerca 

mailto:gira-sol@gira-sol.com
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i manteniment de la feina per a persones amb malaltia mental. L'anàlisi del perfil laboral ajustat, 

l'orientació en la recerca d'ocupació i el suport en el lloc de feina són els tres pilars bàsics per a la 

inserció laboral amb èxit d'aquestes persones, ja sigui en empresa ordinària o protegida. 

A qui s’adreça? 

Persones amb discapacitat per malaltia mental a la zona de Palma.  
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Annex 12. Llars de gent gran.  

Llars de gent gran 

Adreça 1: Llar Av. Argentina: Av. d'Argentina, 45 - 07013  Palma de 

Mallorca 

Telèfon:  971.45.20.61 

Adreça 2: Llar Reina Sofia: C/ de Goya, 3 – 07009 Palma de Mallorca Telèfon: 971.44.43.19 

Adreça 3: Llar de Felanitx: C/ del Mar, 7 – 07200 Felanitx   Telèfon: 971.58.19.62 

Adreça 4: Llar de Llucmajor: C/ de Jaume I, 1 – 07620 Llucmajor Telèfon: 971.66.23.60 

Adreça 5: Llar de Manacor: C/ Nou, 46 – 07500 Manacor Telèfon: 971.84.54.43 

Correu electrònic:  comunicacio@imas.conselldemallorca.net 

Pàgina web:  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/75 

Les llars de gent gran són centres destinats a promoure i organitzar activitats pel foment de la autonomia, la 

convivència i l’ajuda mútua. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Objectiu General és: 

L'objectiu és afavorir un envelliment satisfactori per prevenir la dependència, potenciar l’autoestima, 

afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, facilitar hàbits saludables i promoure el 

desenvolupament de la capacitat creativa i artística. 

 

Ofereix les següents prestacions:  

 Els centres ofereixen els serveis i les activitats que es descriuen a continuació. Els serveis específics de 

cada centre es recullen en els documents informatius del mateix centre. 

 

• Servei d'orientació, informació, consulta i assessorament 

• Tallers ocupacionals per el foment de la capacitat artística 

• Activitats d’oci i temps lliure 

• Activitats de prevenció i promoció de la salut 

• Serveis de podologia i perruqueria 

• Sala de jocs i TV, cafeteria/menjador 

• Biblioteca i Ciberaula 

 

A qui s’adreça? 

A persones majors de 60 anys,  els seus cònjuges i els pensionistes majors de 55 anys que hagin tramitat el 

carnet de soci o sòcia. 
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Annex 13. Presos i exreclusos amb malaltia mental GREC. 

Presos i ex reclusos amb malaltia mental GREC 

Adreça: C/ Rector Petro, 27 – 07007 Palma. Telèfon:  971.70.69.86 

Pàgina web:  http://www.grecmallorca.org/ca/programes/servei-d-acompanyament-poblacio-

penitenciari 

Servei d’acompanyament per col·lectius vulnerables 

Aquest programa dóna resposta a la necessitat de suport que tenen les persones que estan o han estat al 

Centre Penitenciari (o han complit algun tipus de mesura alternativa) per inserir-se social i laboralment, 

necessitat constatada a partir de la experiència de la feina del GREC en presó des de l'any 1996. 

Actualment, aquest programa (mantingut de manera ininterrompuda des de finals de 1998) és un itinerari 

d'acompanyament integral cap a l'ocupació de la població penitenciària inclòs dins de la Xarxa d'Orientació 

del SOIB. 

La finalitat d'aquest programa és atendre íntegrament als nostres usuaris per a que puguin superar els 

entrebancs que dificulten la seva integració familiar, social i laboral, partint de l'anàlisi dels factors que 

dificulten aquesta integració i promovent la seva inserció laboral. 

Titularitat: Govern de les Illes Balears (SOIB). Servei Ocupació  

Gestió: Grup d’Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC)  

Els objectius són:  

• Informar i orientar els beneficiaris en totes aquelles qüestions que els seran útils i necessàries en la 

seva inserció sociolaboral. 

• Possibilitar el plantejament i realització de processos formatius adients a les seves necessitats i 

potencialitats. 

• Dotar els usuaris dels instruments, coneixements i habilitats necessàries per accedir a un lloc de 

feina i mantenir-lo. 

• Elaborar i acompanyar un procés cap a l'autonomia. 

• Mantenir la motivació necessària perquè superin els entrebancs que sorgeixin durant el procés 

d'inserció. 

• Augmentar la seva competència prosocial: habilitats socials, laborals y de comunicació. 

• Col·laborar en el coneixement i respecte dels drets i deures propis del procés penal 

• Millorar la consciencia i cura del seu estat de salut. 

• Orientar i acompanyar en la cobertura de les necessitats bàsiques. 

• Afegir als nostres usuaris dins la xarxa de recursos comunitaris fomentant un ús eficaç de tots 

aquells que es valorin com a necessaris i adients. 

• Facilitar i intervenir per una relació funcional entre els equips de tractament del centre penitenciari 

, l'intern i els recursos externs. 

• Fomentar la presa de consciència de la importància d'un ús satisfactori del temps lliure i motivar-

los per a que duguin a terme activitats gratificants. 

• Augmentar l'autoconeixement personal i relacional. 

• Promoure l'elaboració de les seves relacions familiars i una readaptació familiar funcional. 

• Sensibilitzar i conscienciar  a la societat respecte al col·lectiu de persones en  procés de inclusió. 

Ofereix les següents prestacions:  

El programa es divideix en 2 sub-equips en funció del marc penitenciari d'intervenció : 
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1- Intervenció en règim tancat (2º grau): 

- Preparació de la sortida 

- Intervenció específica amb joves del mòdul 10. 

2-     Intervenció en règim obert i semiobert (3er grau, alliberats condicionals i totals): 

- Suport a la sortida, orientació i acompanyament cap a la seva inserció sociolaboral en el mercat de 

treball ordinari.. 

- Treballem bàsicament a nivell individual, si bé ho complementem amb accions grupals concretes i 

oportunes tenint en compte el moment, les necessitats, l'efectivitat metodològica... 

- A partir de la voluntat d'una persona d'iniciar seguiment al nostre programa i la nostra valoració de 

l'adequació al servei, s'estableix un educador de referència i es comença un procés en espiral que 

contempla les següents fases: 

• Contacte i vinculació 

• Diagnòstic de necessitats i potencialitats 

• Disseny d'un projecte educatiu compartit amb la persona 

• Acompanyament i seguiment en l'execució del projecte educatiu 

• Revisió permanent i readaptació del projecte 

• Avaluació de resultats i metodologia 

- L'acompanyament i suport del professional de referència és el punt clau de la nostra metodologia , 

respectant sempre el ritme del procés de canvi de la persona i oferint una atenció: 

• Personalitzada: a partir de les seves característiques i demanda. 

• Integral: a totes les àrees de dificultat: familiar, sanitària, jurídica, laboral-formativa... 

• Coordinada: amb els diferents serveis implicats i recursos comunitaris adients. 

A qui s’adreça? 

Els destinataris del nostre programa són els reclusos/es, ex reclusos/es i homes i dones amb mesures 

judicials alternatives residents a les illes que demanden ajuda per a la seva inserció sociolaboral i que 

presenten, entre d'altres, dificultats relacionades amb el seu pas per presó. 

Més concretament: 

• Persones internes al centre penitenciari de Palma de Mallorca, classificats en segon grau 

penitenciari (règim ordinari) que tinguin proper el progrés a tercer grau o la llibertat. 

• Joves interns al mòdul 10 del centre penitenciari de Palma. 

• Persones que estan en tercer grau de tractament penitenciari, en llibertat condicional o bé persones 

en llibertat total. 

• Persones amb mesures alternatives a la presó. 
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Annex 14. Presos i ex reclusos Pastoral Penitenciària. 

Presos i ex reclusos Pastoral Penitenciària 

Adreça: C/ Seminari, 4 – 07001 Palma de Mallorca Telèfon:  971.21.46.01 

Associació Pastoral Penitenciària, és l’entitat que desenvolupa projectes de caràcter social que duu a terme 

el Bisbat de Mallorca amb les persones privades de llibertat, amb els seus familiars i el seu entorn. Treballa 

per aconseguir la reinserció dels reclusos i ex reclusos del Centre Penitenciari de Mallorca. Treballen 

essencialment amb voluntaris i voluntàries, la base de l’entitat, que desenvolupen el treball de presència i 

acompanyament continuat en el Centre Penitenciari.   

Titularitat: Govern de les Illes Balears (SOIB). Servei Ocupació.  

Gestió: Pastoral Penitenciària 

Els objectius són:  

La necessitat d'aquest programa neix de dues raons bàsiques: d’una banda pel gran volum de persones en 

situació d'exclusió social amb problemàtiques mentals; de l’altra, la constatació que molts dels usuaris de la 

xarxa han passat pel centre penitenciari i/o tenen causes judicials pendents. 

Aquest darrer fet agreuja la situació d’aquestes persones ja que, si no s'hi intervé,  

normalment entren en una espiral perniciosa entrant i sortint de la presó i allotjant-se 

provisionalment en centres de la xarxa. D'aquí la necessitat de dotar la xarxa d'inserció 

social d'uns instruments de treball, dins la presó i amb seguiment fora, per aconseguir tallar amb aquest 

vincle viciós presó-xarxa-presó. 

Ofereix les següents prestacions:  

 L’Associació Pastoral Penitenciària, conta amb tres pisos d’acollida situats a Palma. El primer es destina 

als interns que tenen concedit un permís penitenciari de tres dies i no tenen recursos ni vincles familiars per 

ser acollits. El segon habitatge es dirigeix als reclusos en llibertat condicional. Aquestes persones 

necessiten tenir una tutela per poder sortir de la presó i l’associació religiosa les dóna l’oportunitat de tornar 

al carrer i començar a entendre que la llibertat definitiva i la reinserció són possibles i estan molt a prop. La 

tercera residència d’acollida es un pis per a dones internes que tenen fills i/o filles. L’Associació Pastoral 

Penitenciària conta amb tres professionals que s’encarreguen de la gestió d’aquests habitatges: un/a 

director/a, un/a pedagog/a i un/a monitor/a, que resideix també a cada pis.  

A qui s’adreça? 

Persones en situació o risc d'exclusió social, majors d'edat, sense sostre, presos i ex reclusos sense 

problemàtica de salut mental. 
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Annex 15. Projecte Home Balears (PHB) 

Projecte Home Balears (PHB) 

Adreça: C/ Projecte Home, 4 - 07007 Palma, Illes Balears Telèfon:  971 79 37 50 

Correu electrònic:  info@projectehome.com 

Pàgina web:  https://www.projectehome.com/ 

Projecte Home Balears va obrir les seves portes l’any 1987 per donar resposta a la problemàtica social de la 

drogoaddicció. 

Durant tota la seva història, Projecte Home Balears s’ha mantingut fidel als objectius de prevenció, 

tractament, inserció, formació i investigació del fenomen de les addiccions, incorporant noves 

metodologies i actualitzant els serveis que ofereix. 

Titularitat: Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum.  

Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)  

*No tots els programes que ofereix les gestionen entitats públiques.  

Gestió: Projecte Home Balears (PHB) 

Els objectius generals són: 

• Oferir tractaments perquè les persones drogodependents puguin viure una vida lliure d’addiccions. 

• - Atendre les persones amb problemes d’addiccions, afavorint el seu desenvolupament personal i la 

seva adequada integració en la societat, i desenvolupar accions preventives de les mateixes. 

Ofereix les següents prestacions:  

 Els programes existents busquen que cada persona recuperi el protagonisme de la seva vida. Per això és 

important que entengui que el problema no rau en la substància consumida sinó en un mateix. L’objectiu 

comú dels tractaments és que cada persona assumeixi el protagonisme de la seva pròpia vida. 

Per poder oferir la millor alternativa  les persones que acudeixen a l’entitat, disposem d’una Unitat de 

Diagnòstic, en la qual, els professionals determinen quina modalitat d’intervenció s’ajusta millor a les 

necessitats de qui demanda ajuda. 

El Alberg i centre de dia “Sa Placeta” procés terapèutic es sustenta sobre tres pilars: la persona en 

tractament, la família i el centre. La família adquireix una especial importància, sempre que hi hagi, ja que 

constitueix el nucli més proper i directe de la persona en tractament de cara al seu procés de reinserció. 

Quan la família no pot acompanyar la persona en tractament en el seu procés, Projecte Home Balears 

ofereix un servei residencial per a qui no té suport familiar, o per a qui és resident fora de l’illa de Mallorca. 

Programes Terapèutics: 

• Programa Base 

• Projecte Jove: Centre de dia, Programa de Tarda (Just a Temps) i PAF (Programa d` Atenció 

Familiar) 

• Centre Andana. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum 

• Horabaixa 

• Centre de dia “Arrels”. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Salut i Consum  

• Programa Ítaca  

mailto:info@projectehome.com
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Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials.  

• Programes de Prevenció 

A qui s’adreça? 

S’adreça a persones amb problemes d’addiccions i treballa també amb les seves famílies.  
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Annex 16. Sa Placeta.  

Sa Placeta 

Adreça: Camí de Ca l’Ardíaca, 2 – Palma de Mallorca (07010) Telèfon:  971.75.66.92 

Correu electrònic:  saplaceta@projectehome.com 

Centre d’acolliment temporal per a persones drogodependents en situació d’exclusió social, tant si són 

ateses per la xarxa de drogodependències, com si no estan en tractament dins la xarxa de centres d’atenció 

abans anomenada.  

Sa Placeta forma part de la Xarxa d’Inserció Social. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Projecte Home Balears (PHB) 

Els objectius són:  

• Oferir serveis d’ajuda bàsica com informació i assessorament i accés a la xarxa de prestacions i 

recursos socials i assistencials, així com tràmits burocràtics.  

• Facilitar un espai d’acollida i cobertura de les necessitats bàsiques (higiene, salut, manutenció i 

descans).  

• Realitzar un treball preventiu que eviti, fins on sigui possible, el deteriorament de la persona que 

acudeix al centre.  

• Iniciar una acció educativa i orientació que permeti a la persona conèixer, potenciar les seves 

possibilitats i habilitats i que vegi la necessitat de fer procés.  

• Treballar el pas definitiu a serveis de tractament d’addicció, si es convenient.  

• Derivar als serveis especialitzats de tractament de toxicomanies, en els casos que sigui possible.  

Ofereix les següents prestacions:  

Ofereix 60 places d’allotjament temporal, 40 per a homes i 20 per a dones. Excepcionalment per motius 

d’emergència climatològica o alta vulnerabilitat social, se podran habilitar 5 places addicionals 

denominades “d’emergència” i de caràcter temporal, fins que finalitzi la causa que motiva aquest fet.  

El centre disposa de dos serveis: Programa de Centre de dia i  Programa Nocturn.   

A qui s’adreça? 

Persones drogodependents i/o amb politoxicomania activa en situació d’exclusió social, sense sostre, sense 

suport familiar i sense mitjans per tenir-lo. Les persones d’aquest servei han de ser major de 18 anys i que 

voluntàriament manifestin l’admissió en el centre.  
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Annex 17. Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES). 

Unitat Mòbil d’Emergència Social (UMES) 

Adreça: Av. Arquitecte Bennàssar, 73, Palma de Mallorca (07004) Telèfon:  971.29.50.00 

Correu electrònic:  
maplaca@cruzroja.es 

Pàgina web:  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/83     i     http://www.cruzroja.es 

Es tracta d'un programa d'emergència social, nocturn i diürn, amb un equip mòbil d'atenció psicosocial, 

dirigit a les persones en situació d'exclusió social que pernocten als carrers de Palma, i badia de Palma. 

Forma part de la Xarxa d’Inserció Social. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Creu Roja Espanyola Illes Balears 

Els objectius generals són:  

• Atendre les necessitats bàsiques de la població beneficiaria del projecte en situació 

d’emergència.  

• Motivar als usuaris del programa perquè s'integrin en els centres de la xarxa d'acolliment i 

inserció. 

Els objectius específics són:   

• Atendre les necessitats bàsiques (allotjament, roba d’abric i alimentació) de la població sense 

llar en situació d’emergència social. 

• Donar suport psicosocial a les persones sense llar, facilitant processos d’inserció a la xarxa 

sociosanitària normalitzada. 

•  Realitzar acompanyaments i/o derivacions als serveis sociosanitaris existents i donar suport 

amb la gestió de tràmits burocràtics.   

Ofereix les següents prestacions:  

 Activitats d’emergència: 

• Ingressos a albergs 

• Entrega de mantes  

• Cobertura de necessitats bàsiques d’alimentació (repartició de menjar i beure calent) 

• Intercanvi de xeringues 

• Entrega de preservatius 

• Acompanyaments a centres sanitaris d’urgència   

Activitats d’Inclusió Social: 

• Xerrades de companyia 

• Informació, derivació i/o acompanyament a recursos i serveis de la xarxa sociosanitària 

normalitzada. 

• Seguiment social individualitzat  

• Coordinació de casos amb recursos i serveis socials  

Aquest servei disposa d’un equip de professionals format per: 1 coordinador/a, 3 treballadors/es socials, 1 

educador/a social, 3 monitors/es i voluntaris/àries.  

A qui s’adreça? 

Persones en situació d'exclusió social que pernocten als carrers de Palma i no volen acudir als centres de la 

Xarxa d'Inserció Social. 

 

 

 

mailto:maplaca@cruzroja.es
http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/83
http://www.cruzroja.es/
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Annex 18. Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona. 

Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona 

Adreça: Av. Arquitecte Bennàssar, 73, Palma de Mallorca – 07004 Telèfon:  971.29.50.00 

Correu electrònic:  maplaca@cruzroja.es 

Pàgina web:  www.cruzroja.es 

La Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona és una ambulància adaptada a les necessitats pròpies del 

servei, que consisteix a dispensar metadona diàriament i tots els dies de l'any, a tots aquells usuaris que 

per motius de treball o de salut no poden dirigir-se a un centre o que, per diverses problemàtiques socials, 

han de fer una dispensació de metadona supervisada des d’un punt de vista sanitari. 

 

Creu Roja Espanyola Illes Balears és l’única entitat en l’àmbit de la comunitat autònoma que presta a 

aquests grups de població vulnerables i en risc d’exclusió social un servei considerat d’interès públic, social 

i humanitari, cosa que fa factible la concessió de la subvenció mitjançant el procediment directe. El 

projecte de Creu Roja Illes Balears té interès públic, social i humanitari, i presta un servei a persones 

vulnerables.  

 

L’organització va crear l’any 2000 la Unitat Mòbil de Dispensació de Metadona (Metabús), servei gestionat 

mitjançant una subvenció de la Conselleria de Salut. 

 

Titularitat: Conselleria de Salut .Govern de les Illes Balears. 

Gestió: Creu Roja Espanyola Illes Balears 

Objectiu General és: 

Dispensar metadona diàriament i tots els dies de l'any, a tots aquells usuaris que per motius de treball o de 

salut no poden dirigir-se a un centre.  

Ofereix les següents prestacions:  

• Desplaçaments als diferents punts de dispensació dels carrers de Palma. 

• Dispensació de metadona. 

• Enviament d’informació a les diferents UCAs de Palma amb l'objectiu de tenir actualitzada la 

informació sobre els usuaris i usuàries. 

• Elaboració i lliurament de quadrants de metadona setmanals al dispensari del psiquiàtric. 

• Enviament d'informes mensuals als responsables del seguiment del servei de la Conselleria de 

Salut. 

• Comunicació periòdica i fluida entre el Metabús i les UCAs. 

• Reunions de coordinació amb l’administració i serveis de Palma.  

 

A qui s’adreça? 

Els usuaris d’aquest programa són totes aquelles persones derivades de les Unitats de Conductes Addictives 

(UCA) de Palma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maplaca@cruzroja.es
http://www.cruzroja.es/
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Annex 19. Unitats de Conductes Addictives (UCA). 

Unitats de Conductes Addictives (UCAs) 

Adreça: Cap de secció d'atenció a les drogodependències (UCAs): C/ 

General Riera, 67, 07010 Palma de Mallorca.  

Telèfon:  971.76.36.63   

Adreça: UCA  Manacor: C/ José López, 1, 07500 Manacor Telèfon:  971.84.49.01 

Adreça: UCA Migjorn: C/ José López, 1, 07500 Manacor                                                         Telèfon:  971.84.49.01   

Adreça: UCA Inca: C/ General Luque, s/n, 07300 Inca  Telèfon:  971.88.02.16 

Adreça: UCA Calvià: PAC de Palmanova (Na Burguesa) Palmanova Telèfon:  971.13.54.07 

Pàgina web:  http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/71 

És un programa que dona atenció ambulatòria a les persones amb trastorn de conductes addictives amb i 

sense substància (alcohol, opiacis de prescripció, heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi, altres 

substàncies; joc patològic, noves tecnologies, sexe i altres) des de l’enfoc biopsicosocial mitjançant un 

equip de professionals interdisciplinari; així com a les famílies i a qualsevol persona interessada en rebre 

una informació sobre aquesta problemàtica. 

Titularitat: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Gestió: Consell de Mallorca. Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) 

Objectiu General és: 

• Millorar la qualitat de vida i aconseguir el màxim nivell de benestar de les persones afectades 

• Aconseguir l’abstinència i/o la reducció del consum 

• Acompanyar i donar eines a les persones perquè facin el procés de canvi personal que desitgen 

• Intentar evitar i/o reduir les conseqüències no desitjades derivades del consum de substàncies 

• La integració social en sentit ampli 

Ofereix les següents prestacions:  

 Les UCA ofereixen una sèrie de programes: 

1.Programa d’informació i orientació a les persones afectades, als seus familiars i a altres persones 

interessades si ho demanen. 

2. Programes de desintoxicació: 

• Ambulatòria 

• Hospitalària: derivació a la UPRA, unitat de desintoxicació hospitalària d'alcohol ubicada a 

l'Hospital Psiquiàtric de Palma.  

3. Programes de deshabituació: 

• Suport farmacològic: 

o Antagonistes opiàcies 

o Deshabituació farmacològica de drogues no opiàcies 

o Interdictors i anticraving de l’alcohol 

o Tractament i manteniment amb metadona, buprenorfina/naloxona 

• Programes lliures de drogues 

• Programes d’atenció psicològica: individual, de parella, familiar 

• Programa d’atenció a la psicopatologia dual: 

o Coordinació amb salut mental 

o Abordatge farmacològic de la patologia psiquiàtrica 

o Derivació a recursos de la xarxa psiquiàtrica en cas necessari 

• Programa de seguiment de l’evolució dels usuaris amb VIH/sida i altres patologies infeccioses 

• Programes de deshabituació de tipus residencial 

4. Programes i estratègies de reducció de danys: 

• Programes de disminució/consum controlat de l’alcohol i reducció de danys 

• Reducció de danys d’altres drogues i potenciació d’hàbits saludables 

http://www.imasmallorca.net/ca/unprograma/71
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• Intercanvi de xeringues i administració de preservatius 

5. Atenció i integració social: 

• Seguiment de la situació jurídica 

• Inserció sociolaboral 

• Derivació a recursos 

• Programa de suport territorial als serveis socials comunitaris.  

A qui s’adreça? 

Persones amb trastorn de conductes addictives amb i sense substància (alcohol, opiacis de prescripció, 

heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi, altres substàncies; joc patològic, noves tecnologies, sexe i 

altres), als pobles de la part forana de Mallorca, les seves famílies i altres persones que demanin atenció i/o 

informació respecte la problemàtica per trastorn de conducta addictiva.  
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Annex 20. Informe Personal. Núm. 1.  

INFORME PERSONAL 

 

DADES PERSONALS 

• Nom i cognoms: C.F.G. 

• Data de naixement: 12/01/1960 (57 anys)  

• Lloc de naixement: Tortosa, Tarragona.  

• Estat civil: Fadrí 

• UCA: UCA 2 (Carrer fàbrica, 87 de Palma de Mallorca) 

• PAC: Centre de Salut Camp Redó 

• Hospital: Son Espases 

• Data de l’informe: Maig 2017 

• Núm. expedient: XXXX 

 

FAMÍLIA 

Pare: R.F.G (Mort) 

Mare: C.G.S. (Mort a l’any 2008) 

Germans:  

• R.F.G. (62 anys) Mort quant tenia 24 anys.  

• C.F.G. (59 anys) 

Germanes:  

• Y.F.G. (56 anys) 

• C.F.G. (49 anys) 

 

Fills/es:  

• E.F.F. (32 anys) 

C. quant vivia a Tortosa va viure molts d’anys amb els seus pares fins que es va casar 

amb la seva ex parella. La relació amb els seus germans i germanes no era massa bona, 

de fet, hi havia moltes discussions. Amb el seu germà gran, en C.F.G. (59 anys), va 

muntar un bar/restaurant, però passats uns anys ell va fugir per què les discussions eren 

diàries amb el seu germà i el negoci començava a no anar bé. El seu germà era 

consumidor de cocaïna, tabac i alcohol. Amb la dona amb la qual es va casar i 
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posteriorment divorciar, van tenir una filla, E. F. F. (32 anys). La seva dona era 

consumidora ocasional de marihuana.  

A l’actualitat, en C.F.G. no té cap tipus de relació amb cap membre de la seva família, 

ni amb els seus germans i germanes ni amb la seva filla.  Comenta que la darrera vegada 

que va parlar amb ells/es, va ser fa 9 anys, quant la mare va morir.  

  

SOCIAL (Té amics/amigues? descripció de la seva xarxa de suport social; recursos 

socials que utilitza: serveis socials, menjadors socials, tallers ocupacionals, recursos...) 

C. és una persona que ha viscut durant molts d’anys sola. Li costa molt relacionar-se. 

Així hi tot, ell ens diu que té dues amigues a Palma, però que fa uns 10 mesos que no 

tenen cap tipus de relació per què són consumidores i per aquest motiu es va allunyar 

d’elles. En el centre, Sa Placeta, té dos amics amb els quals passa la major part del 

temps, conversen, dinen junts, fan tasques de manteniment del jardí, escolten música, 

etc. Amb la resta de companys/es, la seva relació es bona. És una persona responsable, 

que quan té alguna tasca, ho compleix. A l’actualitat, pel que fa a recursos, només 

utilitza l’Alberg Sa Placeta.  

 

HABITATGE (Darrer habitatge i tipus d’habitatge; temps d’estada en el carrer; 

utilització d’albergs) 

C.F.G. va néixer i viure molts d’anys a Tortosa, a la casa dels seus pares, fins que es va 

casar. Després quant ell va fugir, va recórrer Espanya quedant-se a dormir a Hotels, 

Hostals o pisos compartits. Quan va arribar a Mallorca, va llogar un pis a l’Arenal i 

després, un a Ca’n Pastilla. La seva situació econòmica no era massa bona, el consum 

estava present i es va quedar en el carrer. Durant 10 anys va viure en el carrer, fins fa 1 

any que va arribar a l’Alberg Sa Placeta.   

 

NIVELL D’ESTUDIS (Nivell d’estudis completats) 

Educació primària. No té més formació.  

 

LABORAL I ECONÒMIC (Ocupació; temps sense fer feina i motiu, ingressos 

econòmics, quantia i procedència) 

Quan era jove, C.F.G. es dedicava a ser discjòquei de discoteques. Sempre es va moure 

en el món de la nit. Després, amb el seu germà major C.F.G. (59 anys), va muntar un 

bar/restaurant, fins que va fugir de la seva ciutat natal i va decidir recórrer Espanya. 
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Durant aquest període seguia sent discjòquei de discoteques i a més, realitzava 

escultures d’arena a la platja. Ens comenta que el que guanyava amb les escultures li 

bastava per viure. Més tard, es va ficar en el món de tràfic de drogues i va estar molts 

d’anys dins la presó. A l’actualitat no fa feina i tot el que ha fet sempre, ha sigut “treball 

en negre”.  

 

ÀREA JUDICIAL (Situació judicial; causes pendents; temps dins la presó i número 

d’entrades) 

En aquest moment, C.F.G. no té cap causa pendent, però va estar durant 5 anys a la 

presó de San Juan (Ciudad Real), per tràfic de drogues.  

 

ÀREA SANITARIA (VIH/sida, tipus Hepatitis, discapacitat física, psíquica o 

sensorial. Grau de minusvalidesa, diagnòstics psiquiàtrics, medicació, salut psicològica 

(depressió, ansietat, si ha tingut algun tipus d’al·lucinació, ha tingut problemes de 

comprensió, concentració, memòria, problemes per controlar conductes violentes, 

intents de suïcidi). Tot això al llarg de la seva vida i durant el darrer mes. Ingressos a 

psiquiatria, Informes metges) 

Pel que fa a la salut de C.F.G. és delicada. Ha tingut ingressos constants a l’Hospital 

Son Espases en els darrers mesos. Té visites quasi setmanals amb els seu metge del CS 

Camp Redó.  

És fumador ocasional i té enolisme: forma d'alcoholisme provocada per l'abús gairebé 

exclusiu del vi i que es tradueix particularment per trastorns digestius, hepàtics (cirrosi) 

i nerviosos (neuritis perifèrica, delirium tremens). 

Té un lipoma en el coll que l’han d’intervenir per llevar-lo. Afonia pendent de 

valoració.  

Va tenir Hepatitis C, però amb el tractament es va curar.  

No té problemes per controlar conductes violentes, és una persona molt tranquil·la. Sí 

que té pèrdues de memòria i li costa molt comprendre per exemple el que li expliquen 

els metges.  

Pel que fa a la salut psicològica, no hi ha informes psiquiàtrics i la seva salut mental es 

bona.  

  

HISTÒRIA DE CONSUM (Droga d’inici, quan va començar a consumir-la, via 

d’administració i periodicitat del consum, droga de preferència, drogues de consum 
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actual, consum en el darrer mes (mencionar totes les drogues consumides, inclòs el 

tabac i l’alcohol); tractaments realitzats i duració d’aquests (inclòs programa de 

manteniment de metadona i tractament ambulatori) Saber si ara mateix està en el 

tractament de metadona i quina quantitat pren) 

La seva primera droga de consum va ser la cocaïna, a més del tabac i alcohol. 

Inicialment el consum va ser esporàdic, fins que va passar a tenir un consum a diari. 

Durant molts d’anys el seu consum de cocaïna va ser per via nasal (esnifada), però 

després d’un temps la via va canviar a injectada. Ja no només consumia cocaïna, sinó 

també heroïna.  C.F.G. ha consumit també via oral, drogues de síntesi. En els darrers 

anys el seu consum ha sigut d’alcohol, tabac i marihuana. En aquests moments, només 

consumeix tabac. Va aconseguir deixar l’alcohol a causa d’una malaltia.  

   

EXPECTATIVES FUTURES (Quines són les seves prioritats ara mateix, què 

t’agradaria fer ara? Tens pensat fer algun tipus de canvi en la teva vida?) 

C.F.G. ha canviat molt la seva forma de viure la vida. Necessita atenció sanitària 

permanent i la seva salut és dèbil. Està pendent la seva entrada a Casa de Família 

(residència) i la resolució de la demanda d’ajuda de minusvalidesa i dependència, que es 

va sol·licitar, per tal de tenir una ajuda econòmica. C.F.G. ens comenta que vol llogar-se 

un pis per poder tenir independència i dedicar-se a l’artesania.  
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Annex 21. Informe Personal. Núm. 2.  

INFORME PERSONAL 

 

DADES PERSONALS 

• Nom i cognoms: J.T.J. 

• Data de naixement: 19/06/1962 (54 anys)  

• Lloc de naixement: Palma de Mallorca  

• Estat civil: Fadrina 

• UCA: UCA 2 (Carrer fàbrica, 87 de Palma de Mallorca) 

• PAC: Centre de Salut Camp Redó 

• Hospital: Son Espases 

• Data de l’informe: Maig 2017 

• Núm. expedient: XXXX 

 

FAMÍLIA 

Pare: L.T.P. (Mort) 

Mare: C.J.G. (74 anys) 

Germanes:  

• A.T.P. (50 anys)  

• M.T.P. (48 anys) 

Germans:  

• T.T.P.  ( 45 anys) 

Fills/es:  

• M.C.T. (21 anys) 

• A.C.T. (18 anys) 

• C.C.T. (17 anys) 
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J.T.J. va néixer a Mallorca, de pare mallorquí i mare dominicana. Va viure durant molts 

d’anys a la casa familiar fins que es va unir amb la seva ex parella, amb la qual va tenir 

tres filles. El pare es va morir d’un càncer fa uns anys i la mare va partir cap a 

República Dominicana, ja que allà hi viuen les dues filles majors. El germà de 45 anys, 

es va casar amb una al·lota madrilenya i viuen a Madrid. Per tant, J.T.G. només té les 

seves 3 filles vivint a Mallorca. Elles han estat vivint a pisos de Menors, fins fa 2 anys 

que s’han independitzat i viuen les tres juntes a un pis de protecció Oficial. Amb la 

mare i les germanes que viuen a República Dominicana, fa molts d’anys que no tenen 

cap tipus de contacte i amb el germà que viu a Madrid, fa uns dos anys que no parlen.  

 

SOCIAL (Té amics/amigues? descripció de la seva xarxa de suport social; recursos 

socials que utilitza: serveis socials, menjadors socials, tallers ocupacionals, recursos...) 

Na J.T.J. té amistats de confiança, però ells i elles són consumidors/es de drogues, per 

tant, no li convé relacionar-se amb ells i elles, ja que cada vegada que intenta fer un 

programa de deshabituació recau i l’entorn pot ser un factor important. En alguna ocasió 

ha exercit la prostitució i per tant, també conserva algunes amistats.  

Les 3 filles són el seu suport més important. Té una relació telefònica diària amb elles, 

sobretot amb la petita i setmanalment queden per estar juntes i parlar. Ella pensa que ha 

estat absent en aspectes importants del desenvolupament de les seves filles, així hi tot 

està molt agraïda a Menors, ja que les nines duen una vida normalitzada, fan feina, 

estudien, viuen soles, no consumeixen cap tipus de droga...i ella ens comenta que no ho 

hagués pogut fer millor.  

 

HABITATGE (Darrer habitatge i tipus d’habitatge; temps d’estada en el carrer; 

utilització d’albergs) 

La usuària des de que va partir del pis que compartia amb la seva ex parella, sempre ha 

viscut en pisos compartits. Fa dos anys va arribar a Sa Placeta i des de llavors, ha 

intentat en vàries ocasions anar a viure amb les seves filles, sense èxit.  
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NIVELL D’ESTUDIS (Nivell d’estudis completats) 

Graduat escolar, formació bàsica.  

 

LABORAL I ECONÒMIC (Ocupació; temps sense fer feina i motiu, ingressos 

econòmics, quantia i procedència) 

Na J.T.J. mai ha fet feina remunerada. Sempre ha treballat a cases de particulars i els 

darrers anys, ha exercit la prostitució. Ella ha estat víctima de violència de gènere per 

part de la seva ex parella i pare de les seves filles i cobra una prestació de 426€ 

mensual, l’anomenada RAI (Renta Activa d’Inserció).  

 

ÀREA JUDICIAL (Situació judicial; causes pendents; temps dins la presó i número 

d’entrades) 

Mai ha estat a la presó, però té un parell de delictes lleus de furt. Des de que cobra la 

prestació ha anat pagant les multes a terminis.  

 

ÀREA SANITARIA (VIH/sida, tipus Hepatitis, discapacitat física, psíquica o 

sensorial. Grau de minusvalidesa, diagnòstics psiquiàtrics, medicació, salut psicològica 

(depressió, ansietat, si ha tingut algun tipus d’al·lucinació, ha tingut problemes de 

comprensió, concentració, memòria, problemes per controlar conductes violentes, 

intents de suïcidi). Tot això al llarg de la seva vida i durant el darrer mes. Ingressos a 

psiquiatria, Informes metges) 

J.T.J. té problemes pulmonars i quant s’inflamen i s’estrenyen les vies respiratòries li 

provoquen Asma. A més, en els darrers anys s’ha contagiat del VIH/sida. Físicament 

està bé però psicològicament està bastant desanimada. Es tracta mèdicament i cada dia 

es pren la medicació. De seguida que no es troba bé, acudeix a la seva doctora en el CS 

Camp Redó. Encara que darrerament té un consum diari de drogues, ha estat més de 4 

mesos abstinent.  
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HISTÒRIA DE CONSUM (Droga d’inici, quan va començar a consumir-la, via 

d’administració i periodicitat del consum, droga de preferència, drogues de consum 

actual, consum en el darrer mes (mencionar totes les drogues consumides, inclòs el 

tabac i l’alcohol); tractaments realitzats i duració d’aquests (inclòs programa de 

manteniment de metadona i tractament ambulatori) Saber si ara mateix està en el 

tractament de metadona i quina quantitat pren) 

 La droga d’inici va ser el cànnabis als 16 anys. També l’alcohol i el tabac. El consum 

injectat d’heroïna i cocaïna ho va iniciar després de tenir les seves tres filles. La seva ex 

parella va ser la que la va convidar a fer-ho. A l’actualitat, fuma cànnabis i tabac quasi a 

diari i quant té diners, consumeix cocaïna i heroïna injectada o fumada.  

En principi vol fer algun tractament de PHB per deixar el consum. No serà el primer 

que farà, ja n’ha provat uns quants i alguns li han anat bé un temps. Ara mateix no està 

fent tractament de metadona, però en alguna ocasió ho ha fet.  

 

EXPECTATIVES FUTURES (Quines són les seves prioritats ara mateix, què 

t’agradaria fer ara? Tens pensat fer algun tipus de canvi en la teva vida?) 

La seva gran motivació és anar a viure amb les seves filles o poder tenir un pis on viure 

sola, el problema es que sap que si consumeix, això no serà possible.  
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Annex 22. Entrevista a professionals.  

ENTREVISTA A PROFESSIONALS 

Recurs, entitat o servei:  

Antiguitat en el recurs, entitat o servei:  

Nom del professional:  

Data de l’entrevista:  

Preguntes: 

1. Quin tipus de serveis oferiu en la vostra entitat? 

2. Treballes directament amb persones sense llar? Ateneu a gent gran de més de 45 anys? 

3. Quin perfil tenen els vostres usuaris i usuàries? 

4. Quins factors de risc tenen? I quins de protecció? 

*Destaca tres factors de risc i tres de protecció, que siguin els més habituals.  

5. Després d’haver analitzat les diferents bases de dades de persones sense llar i les seves 

problemàtiques, creus que són una causa o una conseqüència de viure en una situació d’exclusió 

social? (Drogodependència, prostitució, salut mental, alcoholisme...)  

6. Hem observat que hi ha una gran diferència de sexes (homes i dones), quins creus que són els 

motius d’aquesta diferència com a professional? 

7. En la teva entitat, servei o recurs existeix coordinació amb altres serveis, entitats o recursos?  

- Sí: Quins són? Creus que és necessària aquesta coordinació pels usuaris i usuàries? 

- No: Seria necessària aquesta coordinació? Com afecta als usuaris i usuàries? 

8. Creus que els usuaris i usuàries tenen la iniciativa o la voluntat de sortir de la situació 

d’exclusió social?   

9. Hi ha polítiques institucionals que afavoreixen al col·lectiu de persones sense llar?  

*Si n’hi ha, funcionen? 

*Si no existeixen aquestes polítiques institucionals, quina és la teva opinió al respecte?  

10. Reflexió personal sobre la temàtica.  
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