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Resum 

La present recerca se centra a investigar l’accés de les persones sense llar al sistema sanitari 

català. Espanya segueix el model de benestar i participa com a estat membre de les Nacions 

Unides, per tant  promou el desenvolupament sostenible de la població, fomenta la qualitat de 

vida i el gaudiment del nivell més alt possible de salut. Però el model té mancances per alguns 

col·lectius, les persones sense llar no disposen dels requisits per beneficiar-se de la 

universalitat de l’atenció sanitària, tant en àmbit nacional com autonòmic. L’exclusió que 

pateixen aquestes persones, pot ser produïda per la rigidesa estructural del sistema i perquè 

no permet el reconeixement de determinats elements identitaris del col·lectiu.  

Els objectius de la recerca són estudiar l’accés de les persones sense llar al sistema sanitari 

català, comparar la situació actual d’universalitat del sistema amb la resolució de les Nacions 

Unides sobre la cobertura universal sanitària i indagar sobre el paper del Treball Social Sanitari 

en l’atenció del col·lectiu. La tècnica que s’ha utilitzat per a l’obtenció d’informació ha estat 

l’entrevista estructurada. 

Finalment, les conclusions que se n’han extret són que l’accés universal al sistema sanitari 

català no té en compte particularitats del col·lectiu de sense llar i que la discriminació que 

pateixen, s’ha de tractar des de la interseccionalitat no només de gènere. I que el sistema no 

compleix els objectius de desenvolupament sostenible de la població. Finalment, la intervenció 

amb el col·lectiu ha de basar-se en un treball en xarxa amb Treball Social Sanitari, l’atenció 

primària social i altres entitats del tercer sector. 

 

Paraules clau: Sense llar, universalitat, atenció sanitària, exclusió social, desenvolupament 

sostenible, sistema sanitari català. 
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Abstract 

This research it is focused on the homeless people access to the Catalan health system. Spain 

is governed by the welfare State and take part as a state member of the United Nations, so it 

means it want to promote the populations sustainable development, encourage the live quality 

and the enjoyment of the most possible high level of health. But this model has lacks for some 

collectives, the homeless do not have requirements to benefit of the health attention 

universality, both at the nationally and the regionally level. The exclusion these people suffer, 

it could be product of the structural rigidity and not because it does not allow the recognition of 

certain identity elements of the group. 

The objectives of this research are study the access of the homeless people to the Health 

Catalan system, compare the universality actual situation of the system with the United Nations 

resolution about universal Health coverage and to investigate about the task of the health 

social work for the collective homeless attention. The technique used to obtain the information 

has been the interview. 

Finally, the conclusions that have been extracted are that the universal access to the health 

Catalan system is not taken to account the particularities of the homeless collective and 

discriminations these people suffer, it must be treated from the intersectionality not only of 

gender. And that the system does not comply the objectives of sustainable development of the 

populations. Finally, the interventions with the collective must be based on networking with 

health socials work, social primary attention and with the others third sector entities.  

Key words: homeless, universality, health attention, social exclusion, sustainable 

development, health Catalan system 
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1. INTRODUCCIÓ 

Des de l’inici de l’estat de benestar després de la segona guerra mundial, Espanya i altres 

països europeus, tenien un denominador comú, i era assolir la universalització dels serveis 

per tal de donar resposta a les necessitats i les iniquitats generades per les desigualtats 

socials del sistema capitalista (1). Aquest estat busca el benestar social i la millora en la 

qualitat de vida de les persones, per mitjà del sistema públic. La seva premissa és garantir 

cobertura de les necessitats socials de la població al marge del sistema econòmic o de la 

família (1). 

Malgrat que la intenció era bona, aquest model d’estat té mancances que provoquen que no 

tota la ciutadania tingui els mateixos drets (2). És per aquesta raó, que al llarg dels anys, tant 

a escala estatal com autonòmic, en l’estat espanyol s’han anat incorporant decrets, lleis i 

reformes per intentar pal·liar les desigualtats socials existents en l’estat de benestar. Un 

exemple, que es va portar a terme per donar resposta a les limitacions que presenta l’estat, 

és l’Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar 2015-2020 (3) o a escala 

autonòmica, els convenis del departament de Treball, Afers socials i Famílies amb fundacions 

específiques (4) i en competències de salut en l’àmbit autonòmic, la instauració de nous 

protocols d’atenció sanitària com el presentat pel Catsalut per atendre a persones sense llar 

(5). 

Aquesta recerca, centra la seva investigació en el col·lectiu de persones sense llar que es 

troba dins de les societats del benestar. Les persones sense llar se situen en una exclusió 

social extrema, i engloba aquelles persones que no poden conservar un allotjament adequat, 

estable i permanent (6). Segons ETHOS (european Typology on Homeless and Housing 

Exclusion) (citat en 6), els individus que es troben en aquesta situació, són denominats per 

“sense llar”, viuen al carrer o en albergs i fan vida en espais públics. La situació de 

vulnerabilitat que viuen, queda reflectida en el seu estat de salut, segons la Estrategia 

Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 (citat en 6), recalca tres aspectes crítics 

com és l’esperança de vida trenta anys menor que la població general, les defuncions 

causades per problemes crònics de salut i per últim, que la taxa de més mortalitat es troba 

entre les persones sense llar joves i dones, ja que tenen entre 5,9 i 10 vegades més 

possibilitats de morir (6). A més, l’estudi portat a terme en l’article Riesgo de suicidio en 

población sin hogar (7), determina les persones sense llar com el col·lectiu amb el risc més 

elevat de suïcidi i és per aquesta raó, que justifica la necessitat d’intervencions preventives 

específiques comunitàries com l’accés a serveis sanitaris especialitzats (7, p.93). Altres motius 
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pels quals les persones sense llar estan excloses del sistema de benestar és perquè no tenen 

accés als serveis i als recursos que s’ofereixen. García Rico i Arévalo Blázquez 2015 (8), 

afirmen que la majoria de persones en aquesta situació no tenen atenció sanitària pel fet de 

no disposar de la targeta sanitària. I seguint la línia d’aquests mateixos autors, afegeixen que 

els problemes de salut, normalment desatesos, agreugen la seva capacitat de subsistència 

perquè comporten situacions d’atur, consum de drogues, etc. (8, p.96). Un altre problema és 

que sovint, ens trobem davant de persones que acostumen a rebutjar l’ajuda i l’atenció que 

se’ls ofereix des dels diversos serveis (9). Alguns dels problemes estructurals habituals en la 

intervenció amb aquest col·lectiu seguint els autors de l’estudi La intervención con población 

drogodependiente en situación de calle (8) són la manca de xarxa d’habitatges, els recursos 

d’accés de la xarxa primaria d’assistència, la reducció d’ajuts socials i les dificultats d’accès a 

la documentació sobre tot per part de persones estrangeres, entre altres (8, p.108). Altres 

elements que agreujen la situació de les persones sense sostre, són l’aïllament, la falta de 

suport social, desarrelament i desvinculació, trastorns psiquiàtrics, deteriorament personal i 

social, pobresa severa o estigmatització (9). En particular, la salut mental de les persones que 

formen aquest col·lectiu, destaquen els trastorns mentals amb un gran nivell de gravetat 

simptomatològica i de gran deteriorament personal i social (9). Una altra dada a destacar sobre 

l’atenció sanitària que requereixen aquestes persones, és la de rehabilitació pel consum de 

tòxics que pot ser habitual en aquest col·lectiu (9).  

Malgrat l’important reconeixement que té la universalitat en la resolució de les Nacions Unides 

sobre la cobertura sanitària universal aprovada el desembre del 2012 (10), per tal de reduir 

les desigualtats en matèria de salut i possibilitar el desenvolupament sostenible internacional 

de les poblacions, les persones que viuen en situació de pobresa, en aquest cas el col·lectiu 

sense llar, s’ha pogut observar que tenen les probabilitats d’assolir el més alt nivell possible 

de salut física i mental, cada cop més baixes (10).  

Cernadas 2016 (11,p.25), des d'un enfocament sociològic, defineix l'exclusió social en tres 

dimensions diferents, l'econòmica que tracta l'esfera laboral, la dimensió social la qual es 

focalitza en la precarització de la xarxa social primària i de les institucions que influeixen en 

l'aïllament de la persona i per últim, la dimensió simbòlica (11, p. 25). Aquesta última dimensió 

destaca en la present investigació, ja que té a veure amb l'increment de vulnerabilitat que 

experimenten les persones sense llar provocat per la visió discriminatòria que té la societat 

cap a les persones (11, p. 25). 
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L’autor defineix la dimensió simbòlica com aquelles pautes normatives i comportaments 

negatius o socialment no acceptats dins de la societat cap a certs individus (11, p. 25). Pel 

que fa a la discriminació que en generen, s’obté un reconeixement negatiu d’un col·lectiu 

concret que perjudica el seu benestar, com també s’experimenta una menor tolerància i major 

repressió i per últim, la persona pateix més desigualtats en totes les seves esferes (11, p. 25).  

Seguint amb Cernadas 2016 (11, p. 29), en matèria de salut, distingeix un tipus concret de 

desigualtat que pot patir la persona el qual anomena la iniquitat en la salut. Aquest concepte 

es refereix a les desigualtats en salut que són considerades com a injustes o que vénen 

provocades per alguna injustícia segons el que es consideri just en una determinada societat 

(11, p. 29). Traslladant el concepte d’inequitat en salut en el col·lectiu de les persones sense 

llar, tenim com a exemples diferents situacions. En primer lloc, trobem que les persones sense 

llar mostren una baixa adherència als tractaments. Segons Cernadas 2016 (11, p. 36), això 

és perquè els serveis sanitaris no faciliten l’accés del col·lectiu perquè estableixen barreres 

invisibles o imperceptibles, amb origen de caràcter social extern a les persones sense llar. En 

segon lloc, trobem que l’article “Experiencias de habitants de calle que asisten al Programa 

de Salud Camad Rafael Uribe Uribe en Bogotá” (12) que consisteix en una proposta d’un 

programa, es fa referència que el model d’atenció a les persones sense llar ha de ser molt 

més flexible quant a la localització de l’atenció i ha de tenir com a objectiu principal, involucrar 

de forma constructiva, les particularitats de la població sense llar (12, p.440). És a dir, malgrat 

que se assenyala que les accions que empren el programa possibiliten l’ingrés de la persona 

per a la seva rehabilitació i disminució del consum voluntàriament, reconeixen que el procés 

d’ingrés en un recinte tancat, constitueix una de les barreres més difícils de superar per a una 

persona que desenvolupa la seva vida en medi obert en l’espai públic. Per contrarestar 

aquesta barrera, el que es porta a terme en aquesta proposta de programa, consisteix en el 

fet que els professionals són els que surten al carrer en la cerca dels usuaris per tal de donar-

los atenció (12, p.436).  

Altres particularitats del col·lectiu de persones sense llar que cal tenir en compte per reduir les 

iniquitats en salut i les barreres que es troben en l’accés en l’atenció sanitària, Piña 2019 (13), 

apunta que el que socialment es considera domicili, va més enllà d’un habitatge. És a dir, les 

persones sense llar, troben el seu domicili en els seus testimonis, en les fotografies que tenen, 

les relacions de veïnat que estableixen i en las pertinences que els acompanyen o els llocs 

que ocupen com també, en les coses que fan i les reflexions que susciten (13, p.113). És 

costum que algunes de les persones que formen el col·lectiu de sense llar, vagin 

acompanyades d’animals de companyia. Irvine 2013 (citat en 13, p.118) determina que el 
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paper que juguen aquests animals en la vida de les persones sense llar, consisteix en un 

efecte redemptor. A més, l’autor també afegeix que la possessió de gossos en les persones 

sense llar, la cura que requereixen i la seva presència en qualsevol situació que visquin les 

persones sense llar, té un paper central dins de la vida sense llar al carrer (13, p.118).  Així 

doncs, aquesta enorme vinculació de l’animal amb la persona i la normativa que podem trobar 

en molts centres que restringeixen l’accés als gossos, pot esdevenir una barrera a l’hora 

d’atendre a una persona sense llar en un centre d’atenció primària que va acompanyada del 

seu gos. 

Per tant, seguint el que proposa l’autor Cernadas 2016 (11) per tal de donar resposta a les 

esmentades iniquitats en sanitat, a les barreres o a les desigualtats, Cernadas (11, p. 32), el 

Sistema Nacional de Salut espanyol hauria d’assegurar la igualtat d’accés en funció de les 

necessitats d’assistència de cada persona, en altres paraules, tenint en compte les seves 

particularitats.  

En referència al treball social sanitari amb persones sense llar, parteix de la base que les 

necessitats presentades anteriorment sobre aquest col·lectiu, mostren que la intervenció que 

es porti a terme no pot centrar-se únicament a satisfer la necessitat bàsica d’allotjament. 

Treballar amb persones sense llar exigeix una intervenció interdisciplinària no discriminatòria 

per la persona. És més, recuperant l’article La intervención con población drogodependiente 

en situación de calle (8) es reconeix que es treballa dins d’un sistema i que per aquest motiu, 

la intervenció amb les persones sense llar pugui ser eficaç, s’ha d’abordar des de l’intercanvi 

de coneixements i la sinergia en la planificació i l’execució de les intervencions. Per tant, es 

necessita treballar des de la coordinació amb altres disciplines i amb un accés més lliure que 

permeti establir una xarxa de recursos i serveis adequada.  

Els objectius de la intervenció del Treball Social Sanitari en aquest àmbit, són per una banda, 

facilitar a la persona espais d’alliberació, d’identitat, d’autonomia i d’apoderament a partir 

d’una relació professional en la qual ambdues parts assumeixen les seves pròpies 

responsabilitats (8). Per l’altra banda, considerant els greus problemes de salut que afecten 

moltes d’aquestes persones, fa imprescindible una intensa i àgil coordinació des del 

professional d’atenció primària amb altres serveis i recursos (8). 

Per tant, la present recerca té com a preguntes d’investigació indagar sobre si s’ha produït 

una millora en l’accés de les persones sense llar a l’atenció sanitària de Catalunya, des de 

que  la resolució de les Nacions Unides sobre la cobertura sanitària universal, s’aprovés el 12 
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de desembre de 2012 (10) . I si el Treball Social Sanitari actua com a facilitador per aquest 

accés i com ho fa. És per això que disposa de tres objectius principals que són en primer lloc 

estudiar l’accés de les persones al sistema sanitari català, en segon lloc comparar la situació 

actual d’universalitat del sistema sanitari català i l’atenció sanitària de les persones sense llar 

en el moment actual, amb la resolució de les Nacions Unides sobre la cobertura universal 

sanitària l’any 2012. Per últim, indagar sobre el paper del professional de Treball Social sanitari 

en l’atenció primària amb persones sense llar. 
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2. OBJECTIUS 
A continuació s’exposen els objectius generals d’aquesta recerca amb el seguit d’objectius 

específics de cada un: 

Objectiu general 1: Estudiar l’accés de les persones al sistema sanitari català. 

1.1. Conèixer les limitacions que presenten les persones sense llar per accedir a l’atenció 

sanitària. 

1.2. Indagar diferències de gènere en l’accés per l’atenció sanitària. 

Objectiu general 2: Comparar la situació actual d’universalitat del sistema sanitari català i 

l’atenció sanitària de les persones sense llar en el moment actual amb la resolució de les 

Nacions Unides sobre la cobertura universal sanitària l’any 2012. 

2.1.  Analitzar canvis que s’han produït respecte a l’accés universal al sistema sanitari de 

Catalunya tenint en compte la llei d’ordenació sanitària de Catalunya, i la resolució de 

les Nacions Unides de l’any 2012 fins en el moment actual. 

Objectiu general 3: Indagar sobre el paper del professional de treball social sanitari en l’atenció 

primària amb persones sense llar. 

3.1. Investigar sobre l’existència de recursos, protocols, procediments sobre atenció a 

persones sense llar que promoguin l’atenció i l’accés al sistema. 

 

3. PREGUNTES INVESTIGABLES 

A continuació es presenten les preguntes investigables de la recerca en qüestió: 

- S’ha produït una millora en l’accés de les persones sense llar a l’atenció sanitària de 

Catalunya des de la Resolució de les Nacions Unides sobre cobertura universal 

sanitària l’any 2012? 

- És el Treball Social Sanitari un facilitador per a aquest accés? De quina manera? 
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4. METODOLOGIA 
En aquest apartat, es descriu l’estratègia de cerca que s’ha seguit per recollir la informació 

obtinguda  i l’anàlisi d’aquesta. 

Pel que fa a la present recerca, es tractava d’una investigació de finalitat bàsica, ja que tenia 

com a objectiu principal el coneixement i comprensió de fenòmens socials, en aquest cas, la 

desigualtat que presentaven les persones sense llar quan requereixen atenció sanitària i per 

tant,  d’accés al sistema sanitari (14). La finalitat d’aquesta recerca també es definia com 

bàsica pel fet que les seves funcions eren donar a conèixer i explicar la situació de les 

persones sense llar (14). 

Amb relació a l’abast temporal i la profunditat, es tractava d’una investigació que s’anava a 

portar a terme en un moment específic per tant, diem que és seccionat i de tipus descriptiu 

(14). Ja que la investigació, es referia a un moment específic per tal d’estudiar i comprendre 

la seva estructura amb l’objectiu de l’observació d’una o més variables dependents, en una 

mostra de població. Pel que fa a l’amplitud es definia com a microsociològica perquè estava 

basada en un grup reduït de persones (14). 

Sobre la font que va ser utilitzada per dur a terme aquest tipus d’investigació, va ser mixta 

perquè es van aplicar a la vegada fonts primàries i secundàries. En altres paraules, les fonts 

primàries són totes les informacions que s’han recollit de primera mà i les secundàries són les 

que es basen en fets recollits per altres persones i per altres fins i investigacions diferents (14) 

com ara la cerca de referències bibliogràfiques que s’ha portat a terme per tal de comparar 

els resultats obtinguts en les entrevistes amb el que exposa la teoria sobre el tema que 

s’investiga. Un altre aspecte a tenir en compte sobre l’abordatge d’aquesta metodologia és 

que consistia en un enfocament qualitatiu per tal de donar més importància als aspectes 

objectius i susceptibles de quantificació dels fenòmens socials. En altres termes, la finalitat 

que tenia aquest enfocament era la comprensió i la interpretació de la situació platejada des 

de la mateixa persona per tal de buscar el veritable significat del seu discurs (14). Per últim, 

la naturalesa d’aquesta investigació es va realitzar a través de nou entrevistes a professionals 

del Treball Social Sanitari de diferents centres d’atenció primària sanitària i hospitals (14). 

Aquests professionals pertanyien a diferents zones geogràfiques de les quals destacat que hi 

havia de més rurals i d’altres més urbanes: dos professionals són de dos EAPs diferents de 

la comarca del Garraf,  dos de l’Hospital General de Sant Joan de Déu de Sant Boi de 

Llobregat, EAP Montclar Sant Boi de Llobregat Parets del Vallés, Palamós, Masquefa i per 

últim, del Parc de Salut Mar. 
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4.1. DISSENY DE LA INVESTIGACIÓ I ÀMBIT D’ESTUDI 

El disseny d’aquesta investigació va consistir en una recerca no experimental seccional de 

tipus descriptiu on l’opinió de nou professionals del Treball Social Sanitari, que treballaven en 

atenció primària sanitària i hospitalària, va ser de vital importància ja que, gràcies a aquestes 

opinions es va poder reflectir i contrastar la informació obtinguda de la bibliografia (15).  

4.2. POBLACIÓ OBJECTE D’ESTUDI I SELECCIÓ DE LA MOSTRA 

La present recerca pretenia desenvolupar una recerca social aplicada sota un model no 

experimental. En el qual, la població objecte d’estudi de la investigació estava basat en una 

població finita delimitada pels nou professionals del treball social sanitari de diferents serveis 

d’atenció primària sanitària i hospitalària (15). 

4.3. SELECCIÓ DE VARIABLES 

La selecció del mostratge va ser intencional perquè no es va escollir a l’atzar. Pel fet que 

depèn d’uns criteris que s’han de seguir per tal d’assolir els objectius proposats per la 

recerca (14). 

4.4. INSTRUMENTS DE MESURA I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ 

L’eina que es va utilitzar en aquesta recerca va ser l’entrevista perquè permet un intercanvi 

verbal entre dues persones amb l’objectiu d’obtenir informació i manifestacions d’opinions, 

coneixements i experiència professional (15). Les entrevistes que es van portat a terme, són 

estructurades. És a dir, entenem com estructura la sèrie de preguntes que es van plantejar a 

les persones entrevistades. Per tant, es va tractar d’una entrevista metòdica i planificada on 

cada una constava d’un formulari de preguntes obertes igual per a cada persona entrevistada. 

També es posicionava l’entrevista com a no dirigida pel fet de constar d’un caràcter no directiu, 

la persona entrevistada, analitza el seu punt de vista, la perspectiva que té l’entrevistat sobre 

el tema. (15). La finalitat que tenia l’entrevista d’aquesta recerca era aprofundir en la visió i 

l’experiència que tenien els nou professionals entrevistats sobre l’atenció sanitària i 

hospitalària de les persones sense llar i el seu accés al sistema sanitari català per tal de 

contrastar-ho amb la informació obtinguda de les referències bibliogràfiques. Altres mitjans 

que es van fer servir per a recollir informació, va ser la revisió de la bibliografia sobre el tema 

a abordar. 
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4.5. RECOLLIDA DE DADES: PROCEDIMENTS 

La forma amb la qual es recollir la informació a part de les entrevistes, va ser per mitjà 

d’enregistrar la veu de les persones entrevistades. D’aquesta manera l’entrevista va poder ser 

molt més fluida i va permetre evitar tallar o no prestar total atenció al que s’està parlant per 

parar a recopilar informació. 

Prèviament al registre de veu de les entrevistes, es va informar les persones sobre la finalitat 

de la recerca i la importància del seu testimoni.  

Algunes de les entrevistes es van portar a terme de forma telemàtica a causa de les 

restriccions establertes en el moment per la situació de pandèmia de la COVID-19. 

La recollida de dades es va portar a terme durant el treball de camp al mes d’abril i maig. 

4.6. CONSIDERACIONS ÈTIQUES I LEGALS 

De forma prèvia a la realització de les entrevistes, es va preparar un consentiment informat i 

de gravació perquè d’aquesta forma, les persones per les quals va dirigida l’entrevista 

estiguessin informades de la confidencialitat amb la qual es tractaran totes les dades que es 

proporcionaran. 

A continuació es presenten els criteris d’inclusió i exclusió que es van seguir per la recerca: 

Taula 1: Criteris d'inclusió i exclusió 

CRITERIS D’INCLUSIÓ CRITERIS D’EXCLUSIÓ 

Predisposició per participar en la 

investigació 

No voler participar en la investigació 

Experiència com a  

Treballador/a Social en l’àrea 

d’atenció primària 

No tenir experiència com a Treballlador/a Social en 

l’àrea d’atenció primària 

Disponibilitat per realitzar 

l’entrevista 

No tenir disponibilitat per realitzar l’entrevista 

Font: Elaboració pròpia. 

4.7. DISSENY I FASES DEL PROCÈS D’INVESTIGACIÓ 

La duració de la present recerca va ser de quatre mesos. A Continuació s’exposa un 

cronograma amb la finalitat d’exposar de forma més esquemàtica les diferents fases del 

procés limitades en el temps: 
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Taula 2: Cronograma 

FASES DEL PROCÈS D’INVESTIGACIÓ MARÇ ABRIL MAIG JUNY 

Inici de la recerca d’investigació i proposta     

Exploració i composició     

Treball de camp     

Anàlisi de resultats     

Conclusions, recomanacions i propostes de millora     

Presentació de la recerca     

Font: Elaboració pròpia. 

 

5. ANÀLISI DELS RESULTATS 
Per la present recerca, es va considerar oportú estructurar l’anàlisi dels resultats d’acord amb 

diferents objectius específics plantejats anteriorment, els quals van determinar el curs de la 

investigació. Cada objectiu específic correspon al seu corresponent objectiu general, dels 

quals hi ha tres.  

A tall de corroborar les mateixes observacions, es presenten exemples anònims i editats de 

les respostes obtingudes durant el procés de recollida de dades. Les entrevistes per als nou 

professionals, s’han dividit en 3 blocs referents als tres objectius principals d’aquesta recerca. 

El primer bloc feia referència a l’accés al sistema sanitari, el segon bloc tractava la universalitat 

en la sanitat i per últim, el tercer bloc es referia a la intervenció del professional del treball 

social sanitari.  

5.1. ANÀLISI DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS CORRESPONTENTS A 

L’OBJECTIU GENERAL 1 

BLOC 1: ACCÉS AL SISTEMA SANITARI 

A continuació es presenten els resultats referents a l’objectiu general 1 que consisteix a 

estudiar l’accés de les persones al sistema sanitari català. Aquests resultats es van obtenir a 

través de les nou entrevistes realitzades a professionals del treball social sanitari. Aquests 

resultats pertanyen al primer bloc de l’entrevista.  

En primer lloc, en referència a l’objectiu específic 1.1. Conèixer les limitacions que presenten 

les persones sense llar per accedir a l’atenció sanitària i l’objectiu específic 1.2. d’indagar 

diferències de gènere en l’accés per a l’atenció sanitària, es van elaborar quatre preguntes 
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que eren les següents, en primer lloc es va preguntar pels requisits que havien de complir les 

persones en general per accedir al sistema sanitari català, en segon lloc les limitacions que 

podien haver-hi en aquest accés per a les persones sense llar, en tercer lloc si existien factors 

sociodemogràfics i socioeconòmics que influïen en l’exclusió a l’accés de les persones sense 

llar al sistema sanitari català i per últim, en quart lloc la repercussió que podien tenir les 

possibles limitacions quant a l’accés del sistema sanitari català pel que fa al desenvolupament 

sostenible de la població. 

Pel que fa a la primera pregunta d’aquest bloc de l’entrevista, com a resultats es va obtenir 

que quatre de les nou respostes van determinar que el requisit principal perquè la persona 

tingués accés és que aquesta estigui reconeguda com a resident en territori català: 

“En principi estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya i/o tenir la TSI 

[...].”(TSS3) 

“Per Llei, totes les persones residents a Catalunya tenen garantida l’atenció sanitària, 

el que es podria entendre com a únic requisit per tal de tenir accés al sistema sanitari 

català [...].” (TSS4) 

“Tenir TSI vigent, padró actiu en alguna població, o permís de residència en cas 

d’immigrants.”(TSS7) 

“Tots els residents de Catalunya tenen garantida l’atenció sanitària [...].” (TSS8) 

Seguidament del requisit de ser resident, els professionals TSS1, TSS2 i també TSS3 i TSS7, 

van determinar que cal disposar de la Targeta Sanitària Individual (TSI):  

“ Disposar de la TSI.” (TSS1 i TSS2) 

Tanmateix, també es van obtenir respostes que afirmen que tot i els requisits per l’accés, 

l’atenció és universal segons les circumstàncies que es presentaven: 

“En principi el sistema de salut és universal, és a dir, hi té accés tota persona, 

independentment de la situació social en la qual es trobi. Si és cert que certes 

situacions biopsicosocials dificulten més que d'altres la pròpia atenció sanitària, però 

no és un factor pel qual aquesta pugui ser negada a cap persona.” (TSS5) 

 

“[...]Hi ha casos especials, per això, com és el cas de persones estrangeres que no 

estan registrades (il·legals) o convenis especials.” (TSS8) 
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“Les persones amb nacionalitat espanyola tenen accés al sistema sanitari de nivell 1. 

Les persones nacionals sense llar, haurien de poder donar una direcció del domicili, o 

en tot cas la direcció d’algun recurs on estiguin vinculats i que pertoquin al EAP de 

referència.” (TSS9) 

I afegeix: 

“I per les persones estrangeres, depenen la seva documentació i regularitat a 

Catalunya, poden accedir al nivell 2 del sistema sanitari català en el cas que iniciïn 

algun tractament com és el de deshabituació de tòxics o inici de tractament per 

hepatitis. Òbviament tota persona té accés a ser atesa quan esdevé una urgència.” 

(TSS9) 

 

Sobre les respostes a la segona pregunta d’aquest bloc 1, que feien referència a les limitacions 

en l’accés de l’atenció sanitària de les persones sense llar, es van obtenir els següents 

resultats:  

Tant TSS1 com TSS 2, afirmen que existeixen limitacions. A continuació s’exposa resposta 

de TSS1: 

“Sí. Una de les condicions imprescindibles per tramitar la TSI que les persones estiguin 

empadronades i això és una condició complicada pel que fa a les persones sense llar 

[...].” (TSS1) 

I amb relació a si aquestes limitacions tenien a veure amb el caràcter legislatiu de l’accés o a 

les particularitats que presenta la població sense llar, afegeix el següent: 

“No crec que tinguin relació amb la normativa del centre, acostumen a deixar les seves 

pertinences i/o gossos a l’entrada. En l’atenció primària les persones sense llar és 

solen visitar a URG, no visites programades.” (TSS1) 

 

En canvi, tenim que TSS3, a part d’estar d’acord amb l’existència de les limitacions, va afegir 

que les persones sense llar, a conseqüència de les limitacions burocràtiques, poden quedar 

desprotegits i exclosos d’altres recursos: 

“Limitacions hi ha sempre [...] remarcaré la limitació per excel·lència [...]. En el moment 

que aquesta persona no té motiu d'ingrés hospitalari, perquè clínicament està estable 

[...] i saber el risc existent que aquesta persona torni per una altra urgència a causa 
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del fet de passar nits al carrer [...], acudeixen al/la treballador/a social per trobar 

alternatives. Llavors em comunico amb la xarxa d'espais que Barcelona posa a 

disposició per a persones sense llar, per tal de fer una derivació. Em responen que 

m'he de comunicar amb institucions del municipi on estigui empadronat la persona, 

perquè si aquestes persones no resideixen en el municipi o no consten com a 

“empadronades” en el mateix, no poden salvaguardar-los[...]. Aquestes persones 

moltes no tenen padró, donant aquestes respostes i negacions, les persones sense 

llar es queden sense protecció i recursos.” (TSS3) 

Aquesta resposta està lligada amb el que va esmentar TSS7 en la seva resposta a la mateixa 

pregunta: 

“ [...] Les persones sense llar, a més, tenen més dificultats per cuidar-se i mantenir 

un tractament, ja que el fet de no tenir un habitatge comporta manca de compliment 

de medicacions i altres pautes d’autocuidats, com per exemple, la higiene personal, 

molt bàsic en la majoria de problemes de salut. També el fet de no estar “protegit” 

sota un sostre comporta problemes diaris en el benestar (canvis meteorològics, per 

exemple).” (TSS7) 

 

Continuant amb TSS3, afegeix que es donen contrarietats en àmbit sanitari que impedeixen 

tenir en compte aspectes del col·lectiu de persones sense llar: 

“D’altra banda, tal com esmentes amb Cernadas pel que fa a la vinculació de gossos 

o pertinença, seria fantàstic no trencar aquesta relació vinculant entre persona i gos, 

però hem de ser conscients que existeixen moltes contrarietats i no és possible 

perpetrar aquesta relació dins d'una institució. Això no obstant, sóc de les persones 

que per vocació pensa que es pot assegurar la supervivència d’ambdós mentre la 

persona es troba hospitalitzada. És a dir, una acollida urgent o hi ha centres i 

possibilitats per tal de no deixar a la sort cap situació.” (TSS3) 

 

Destacar també el que va comentar TSS4: 

“Crec que és evident que sí que existeixen limitacions en l’accés de l’atenció sanitària 

[...]. Malgrat el sistema vulgui que sembli responsabilitat del col·lectiu i les seves 

“particularitats”, no és més que de caràcter legal i formal. El sistema no s’adapta a la 

situació d’aquestes persones ni a les seves necessitats.” (TSS4) 

I afegeix: 
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“[...] Per poder rebre l’assistència sanitària pública a càrrec del CatSalut s’ha d’estar 

acreditat per l’INSS, i això suposa una lluita de burocràcia i paperassa que a moltes 

persones, per no tenir certificat d’empadronament, DNI, permís de conduir, passaport, 

entre d’altres, els hi és molt difícil aconseguir.“ (TSS4) 

A més TSS4 va exposar diferents aspectes de les persones sense llar que no es tenien en 

compte i actuaven com a factors d’exclusió: 

“La mobilitat continua de moltes persones sense llar, els hi impedeix tenir un CAP de 

referència, el que suposa una gran dificultat per accedir als serveis especialitzats. Així 

mateix, cal tenir en compte que la via de comunicació de moltes visites i proves és el 

mail o el telèfon, i moltes persones sense llar no disposen de cap de les dues.  

Cal afegir, que les dificultats econòmiques de les persones sense llar impossibiliten, 

en moltes ocasions, l’adquisició de la medicació necessària per a tractaments de 

malalties agudes i cròniques.” (TSS4) 

Tenim que TSS5 descriu que el problema resideix en la manca de visió biopsicosocial quan 

va afegir:  

“[...]En certa manera, hi ha una dificultat en una visió conjunta d'aquests dos factors, i 

considero que això dificulta i posa limitacions a l'assistència que se'ls pot arribar a oferir 

a aquest col·lectiu.” (TSS5) 

Seguint amb aquesta argumentació, tenim la següent resposta de TSS7: 

“La manca de sensibilitat d’alguns professionals sanitaris per comprendre la situació 

social de la persona també és una limitació a què aquella persona pugui ser atesa des 

de totes les perspectives. I evidentment la manca de recursos i ajuts per les persones 

sense llar està directament relacionat amb les limitacions de l’accés sanitari. També 

influeix la no col·laboració de la persona per acceptar un pla de treball amb altres 

serveis del territori (Serveis Socials, menjadors socials, albergs...). Hi ha molta 

dificultat de compliment de normes socials.” (TSS7) 

 

Continuant amb les respostes que estan d’acord amb l’existència de limitacions, tenim que 

TSS8, va determinar que el problema es trobava en la legislació i burocratització del padró 

municipal: 

“És clar que hi ha limitacions![...] El problema recau en el fet que la majoria dels 

ajuntaments no volen empadronar a persones sense llar als seus municipis. [...] A tot 



 

20 
 

això se li han de sumar les particularitats de les persones sense llar, com esmentaves 

al segon paràgraf de la introducció.” (TSS8) 

 

Per acabar amb la segona pregunta del primer bloc, tenim que TSS6 no determinava que el 

requisit del padró fos una limitació i va exposar una alternativa. També trobem que TSS 9, va 

posar un exemple de desigualtat més enllà del requisit del padró:  

“Normalment no ens trobem limitacions. Normalment són problemes 

d’empadronament perquè no volen (no es pot perquè no és legal empadronar-se al 

carrer) i pèrdua de de TSI. Quan no es volen empadronar o no ens deixen tramitar un 

empadronament des de l’ajuntament per situació de sense llar, enviem petició de CR 

per a sol·licitar una TSI. Hi ha un conveni per fer aquest tràmit.”(TSS6) 

“Existeix un factor de desigualtat, que acostuma a ser la falta d’adaptació a les 

circumstàncies de vulnerabilitat en la qual es troben les persones sense llar. Per 

exemple, programació d’analítiques a les 8 h del matí a una persona sense llar i sense 

recursos, molt probablement no apareixerà perquè aquella analítica no és la seva 

prioritat en aquell moment per sobreviure al carrer.” (TSS9) 

 

Quant a la tercera pregunta del bloc 1 que fa referència als factors sociodemogràfics i 

socioeconòmics que poden influir  en l’exclusió en l’atenció del sistema sanitari català de les 

persones sense llar, a continuació es mostren les respostes que es van poder obtenir: 

Tant TSS1 com TSS2, van negar que s’exclogués persones per aquests motius en el sistema 

sanitari català. Tanmateix, cal destacar el que TSS2 va apuntar: 

“No s’exclou a cap persona del sistema sanitari per aquestes raons. El que sí que pot 

passar és que aquests fenòmens dificultin la intervenció, com per exemple, dificultat 

idiomàtica, dificultats en seguiment de tractaments, dificultats pels desplaçaments a 

CCEE, dificultats d’analfabetisme, etc.” (TSS2) 

De la mateixa manera, TSS 6 està d’acord en el fet que el sistema sanitari no és el culpable 

de l’exclusió i ho va justificar dient que l’exclusió ve atribuïda pels treballadors: 

“Crec que actualment no existeixen factors sociodemogràfics i socioeconòmics que 

influeixin en l’exclusió a les persones sense llar. El fet de ser atès, crec que és més un 

problema de ‘’papers’’, un problema de burocratització. Sí que és veritat, que en 

l’actualitat encara hi ha treballadors del sector públic que tracten diferent o tenen una 

visió molt masclista o vegades també xenòfoba, però no poden ni solen limitar la seva 

atenció sanitària.”(TSS6) 
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En contraposició amb aquestes afirmacions, trobem que TSS4 va explicar que el sistema 

sanitari català era excloent pel fet que és un sistema rígid: 

“El sistema sanitari català, com molts d’altres sistemes sanitaris i no sanitaris (educatius, 

legislatius, laborals, etc.), malauradament, es regeix per la norma i l’estructura d’un 

sistema que ha estat construït des del poder, el que suposa la dificultat i impossibilitat 

continua de moltes persones d’entrar en ell, ja que la seva condició sociodemogràfica, 

socioeconòmica, cultural, educativa o altres els exclou de formar-ne part.”(TSS4) 

Seguint amb l’argumentació de TSS4, tenim que TSS8, argumenta que l’estructura del 

sistema contribueix a l’exclusió de les persones: 

“Considero que sí que existeixen factors, doncs al final el sistema sanitari és un 

organisme públic i, com a tal, segueix una estructura i unes normes que molts cops no 

són flexibles o adaptades per tothom.” (TSS8) 

Altres visions que afirmen l’existència de factors sociodemogràfics i socioeconòmics que 

poden influir  en l’exclusió en l’atenció del sistema sanitari català són les següents: 

En primer lloc, trobem que TSS3 i TSS9, coincideixen amb TSS2 en què el problema pot ser 

que el sistema sanitari català no té en compte particularitats o fenòmens de les persones 

sense llar i això provoqui que inconscientment es produeixi una discriminació: 

“Totalment i mentiria si digués que no. Si ja és difícil trobar-te en situació d'estar sense 

llar, sigui pel motiu que sigui, si a més li afegim la caracterització sociodemogràfica o 

socioeconòmica encara s'accentua més.[...] si ets una persona sense llar, però a més 

ets dona, no tens nacionalitat, no saps l'idioma i no tens recursos, la probabilitat de tenir 

una experiència ja no agradable, sinó reconfortant i sentir que tenen cura de la teva salut 

i situació, és mínima. [...] Tothom tindrà accés al sistema sanitari català, dona igual qui 

sigui i quina situació tingui. Però el ventall de recursos que necessiti per ser atesa dins 

del sistema, és un altra cosa. “(TSS3) 

“Si, a l’hora de fer intervenció amb persona sense llar, cal tenir en compte tota la seva 

biografia, entorn i factors que influeixen indirectament en el seu dia a dia i en la seva 

situació actual per comprendre i saber com atendre les seves necessitats tant sanitàries 

com socials.” (TSS9) 

TSS7 va argumentar aspectes culturals i altres de les persones que el sistema no contempla 

i que generen exclusió: 

“Sí que hi ha factors que repercuteixen en l’exclusió. [...] Els costums i tradicions de cada 

país [...] són factors que poden repercutir en l’exclusió [...]. En temes de gènere també 

pot haver-hi desigualtat, ja que la dona sense llar encara és més vulnerable en l’entorn 
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de l’espai públic (físicament està més exposada a agressions físiques i/o sexuals) que 

moltes vegades no és tractat de la manera adequada al servei sanitari, ja que la persona 

no té recursos personals ni legals com per fer denúncia i seguir el procediment típic que 

seguiria una dona en cas d’agressió.” (TSS7) 

 

A continuació s’exposen les respostes a la quarta pregunta del bloc 1,  Quina repercussió 

creieu que té la limitació en l’accés del sistema sanitari català pel que fa a un desenvolupament 

sostenible de la població?: 

En primer lloc cal destacar les respostes que parlaven que el resultat de limitar l’accés del 

sistema sanitari català quedarà reflectit en un augment de la despesa econòmica del sistema 

en si, entre altres qüestions: 

“Fa que s’hagi d’invertir més en recursos, temps, professionals, visites, coordinacions, 

etc. Implica una prolongació de les intervencions a causa de les dificultats.”(TSS1)  

“[...] comporta i implica directament un augment de les patologies en general: llargues 

llistes d’espera, manca de tractaments que s’haurien de fer a temps, priorització de 

l’atenció en molèsties físiques i/o orgàniques i deixar més de banda la salut 

mental/emocional i la part social, que estan totalment lligades a la salut de la 

persona...[...]. (TSS7) 

I afegia: 

“Patologies cròniques que s’allarguen en el temps i no tenen una solució eficient ni eficaç 

[...]. Això implica que s’ha d’invertir més diners en sanitat [...].” (TSS7) 

 

D’altra banda, és interessant ressaltar com TSS4 va descriure en què es convertiria el sistema 

sanitari català: 

“La repercussió és clara i no sé fins a quin punt una evident mostra del que se’n diu 

“selecció natural”. En el moment en què un o diversos col·lectius no tenen les mateixes 

oportunitats o no parteixen de les mateixes facilitats que d’altres per tal d’accedir a un 

servei que és tan bàsic com el sistema sanitari, en aquest cas català, la limitació es 

converteix no només en personal i individual sinó social i col·lectiva, ja que el 

desenvolupament de la població deixa de ser sostenible i es converteix en 

selectiu.”(TSS4) 

 I que com a resultat d’aquest sistema “selectiu”, tenim el que va dir TSS3: 
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“Una (repercussió) bastant negativa, ja que si com a professionals no podem oferir els 

recursos adients a un col·lectiu, en aquest cas, persones sense llar, tot allò que 

necessitin, tot allò del que es vegin privats, ho intentaran aconseguir per compte propi. 

I no faig referència precisament a la idea de delinquir, sinó de treure's les castanyes 

del foc per ells/es mateixos/es, demanant, acudint a altres institucions, buscant qui 

pugui oferir-los un mínim de recursos i alternatives.”(TSS3) 

Altres respostes van determinar que la repercussió es traduirà en col·lectius que presentin un 

perfil concret i unes problemàtiques concretes quedaran exclosos de l’accés al sistema 

sanitari, que el desenvolupament de la població es veurà limitat i que aquest no serà equitatiu: 

“Suposa donar certs col·lectius per perduts. No només a les persones que es troben 

en situació de sensellarisme, també aquelles amb problemàtiques de consum de 

tòxics, també aquelles persones provinents d'altres països, etc.”(TSS5) 

 

“ [...]retarda completament un desenvolupament de la nostra població. Que hi hagi 

empreses o entitat públiques que neguin l’atenció, i més sanitària, per una raó de 

gènere o país d’origen (etc.) ens fa anar enrere en el temps, no es permet avançar 

com a societat. I més encara en un tema molt essencial com és la sanitat.”(TSS6) 

“si excloem a persones per raons com gènere, país d’origen o sensellarisme no hi ha 

un desenvolupament equitatiu i hi ha persones que sempre quedaran “fora”.“ (TSS8) 

Abans de finalitzar amb les respostes de la quarta pregunta del bloc 1, cal destacar la visió 

que va tenir TSS9 del sistema en qüestió: 

“La salut de cada persona es veu influenciada per la salut global de la població (ex: 

COVID). Si les persones, com per exemple sense llar, no tenen accés a un sistema 

sanitari, probablement, a llarg termini, acaba afectant d’una manera a un altre a la salut 

de tots. S’ha d’entendre el sistema sanitari, no com a canal d’intervenció i tractament 

de malalties, sinó també com un canal de prevenció i detecció de poblacions 

sociodemogràfiques diferents de tota Catalunya.” (TSS9) 
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5.2. ANÀLISI DE L’OBJECTIU ESPECÍFIC CORRESPONTENTS A 

L’OBJECTIU GENERAL 2 

BLOC 2: UNIVERSALITAT EN LA SANITAT 

En aquest punt es presenten els resultats referents a l’objectiu general 2 que consisteix a 

comparar la situació actual d’universalitat del sistema sanitari català i l’atenció sanitària de les 

persones sense llar en el moment actual amb la resolució de les Nacions Unides sobre la 

cobertura universal sanitària l’any 2012. Aquests resultats res van obtenir a través de les 

entrevistes a professionals del treball social sanitari. Aquests resultats pertanyen al segon bloc 

de l’entrevista. Amb la finalitat de donar resposta a l’objectiu específic 2.1. sobre analitzar 

canvis que s’han produït respecte a l’accés universal al sistema sanitari de Catalunya tenint 

en compte la llei d’ordenació sanitària de Catalunya, i la resolució de les Nacions Unides de 

l’any 2012 fins en el moment actual, s’han realitzat aquestes preguntes: 2.1. Segons la llei 

9/2017 del 27 de juny de 2017, es determina que tots els residents de Catalunya tenen 

garantida l’atenció sanitària, quina opinió teniu al respecte? I 2.2. Que en penseu de la 

cobertura universal sanitària que defensen les Nacions Unides a Catalunya? La milloraries? 

De quina manera? 

Així doncs, tenim que amb la primera pregunta, que fa referència al fet que segons la llei 

9/2017, es determina que tots els residents a Catalunya tenen garantida l’atenció sanitària, es 

va preguntar als professionals entrevistats sobre la seva visió: 

En les diferents respostes cal dir que hi va haver professionals que van estar d’acord amb la 

llei i que confirmaven que es portava a terme i que inclús es tenia en compte aquelles persones 

que acudien als centres i que tot i no ser residents,  se’ls atenia perquè presentaven una 

situació d’urgència. Però hi ha altres respostes, que van coincidir amb el fet que el concepte 

resident no quedava clar: 

“És cert. Així i tot, també és cert que hi ha col·lectius de persones que han de passar 

per feixucs tràmits burocràtics per arribar a aquests punt que diu la llei.” (TSS1) 

 

També és interessant destacar el que va afegir TSS2: 

“D’altra banda, també cal remarcar el deure que té el ciutadà com a pacient i 

responsable de la seva salut, així com fer un bon ús del sistema sanitari.“ (TSS2) 
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“No m'he trobat amb el contrari. S'atén a qualsevol persona amb una emergència i en 

cas de no tenir-la, si una persona sense llar acudeix a l'hospital, avisen a Treball Social 

perquè intervingui.”(TSS3) 

“Crec que tenim un sistema sanitari universal molt bo i amb un caràcter molt generós i 

bastant equitatiu en comparació amb altres països. [...]però s’hauria de garantir que 

realment podem sostenir aquest model. És a dir, la sanitat la paguem entre tots els 

ciutadans. [...] crec que la problemàtica principal no ve dels immigrants, sinó que se’ls 

hauria de facilitar un sistema legal com la resta de ciutadans i per tant podrien contribuir 

com una part més de la sanitat.” (TSS7) 

I seguint amb el que TSS2 comentava sobre l’autodeterminació i responsabilitat de les 

persones que s’atenien: 

“També considero que hi ha moltes problemàtiques de salut que la persona, com a 

pacient, no és responsable de la seva autocora ni compleix amb les pautes mèdiques, 

comportant així en la majoria d’Hospitals molts reingressos que són un cost elevat que 

paguem entre tots, per la poca responsabilitat de les persones.[...] Crec que seria una 

bona manera de fer més “justa” la sanitat i tots els recursos que s’activen i es mouen 

durant un ingrés hospitalari.” (TSS7) 

A continuació les respostes que van considerar que la llei no era del tot clara amb el concepte 

de persona resident: 

“Si bé s’assegura la garantia d’atenció sanitària als residents de Catalunya, no 

s’especifica pas el què significa “ser resident” a la Comunitat Autònoma de Catalunya, 

que no només consisteix a viure a l’estat sinó portar al dia tràmits i documentacions 

diverses que moltes persones que viuen a Catalunya, ja sigui empadronades, de visita 

llarga, al carrer o altres, sovint no poden tenir.“ (TSS4) 

“Crec que no es té en compte la lletra petita. Què vol dir ser resident? Quins tràmits 

has d’aportar? És tan fàcil com presentar-te al CAP? “ (TSS8) 

“ Aquest fet està correcta si només ho mirem des de la nostra pròpia vessant. Però 

evidentment hem de tenir en compte totes aquelles persones en altres situacions 

d'habitatge que no reuneixen aquestes condicions, i que per tant, en primer terme ja 

queden excloses legislativament, ja siguin immigrants, refugiats, persones sense llar, 

etc.“ (TSS5) 

TSS9 va apuntar que no té coneixement de la llei 9/2017 del 27 de juny del 2017. 

 

La segona pregunta del bloc 2, correspon a la visió que tenien les professionals sobre la 

cobertura sanitària que defenses les nacions unides a Catalunya. 
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Les respostes que es van obtenir, posen de manifest que si bé existeix la idea d’universalitat 

en el sistema sanitari català, encara queden matisos que provoquen que aquesta idea estigui 

limitada. Ja sigui perquè manquen professionals, perquè cal treballar la visió biopsicosocial 

en l’àmbit sanitari o perquè cal que el sistema burocràtic, que permet que la persona compleixi 

els requisits per ser resident en el territori, s’agilitzi i/o ofereixi més facilitats per les persones: 

“Ens queda molt per millorar. La salut d’una persona s’entén des d’una perspectiva 

biopsicosocial i una forma de millorar seria que tots els EAPs disposin de professionals 

de salut mental i treball social sanitari a temps complet. I d’altra banda, promocionar i 

implementar més salut comunitària.“ (TSS1 i TSS2) 

Com a solució a aquesta última resposta tenim que TSS3 va apuntar el següent: 

“[...] Penso que la idea de tenir una cobertura universal sanitària que cobreix la salut 

en totes les seves dimensions, física, mental i social, seria genial si es portés a la 

pràctica. Des del meu punt de vista, només es dóna cobertura plena a la part més 

física, de manera que existeixen mancances en el tracte de la salut mental i la social. 

Suposo. […] Però el que es necessita per millorar-ho és una xarxa més forta i unificada 

d’institucions i recursos, un treball interdisciplinari. La unificació de professions per 

treballar en el marge i sentit de facilitar una veritable estabilitat en salut mental i social.“ 

(TSS3) 

En referència a les limitacions de la idea d’universalització, TSS4 afegeix: 

“[...] és necessària aquesta reflexió que fan les Nacions Unides de la necessitat 

d’assegurar que totes les persones rebin els serveis sanitaris que necessiten sense 

haver de preocupar-se pel seu finançament. Però, per altra banda, crec que segueix 

sense abastar una altra problemàtica cabdal de l’atenció sanitària, almenys catalana, 

que és la possibilitat d’accedir als recursos per motius legals i/o jurídics.“ (TSS4) 

Seguidament, TSS6 va donar resposta amb: 

“[...] Es compleix però amb problemes de burocràcia. [...] Milloraria d’una manera 

perquè no es tingués tant de temps d’espera per a obtenir segons quins papers per 

formalitzar un seguiment mèdic, ja que és un dret de tots. Contractaria a més personal 

per a que les organitzacions fossin més eficients i ràpides per a resoldre els tràmits.“ 

(TSS6) 

Perquè segons TSS7, actualment el sistema sanitari català universal no és sostenible per la 

següent raó: 

“Tal com he dit a la resposta anterior, em sembla molt bé que hi hagi una cobertura 

universal sanitària bàsica per a tothom, però miraria la manera de poder fer-ho 

sostenible per a tots canviant el sistema en general.“ (TSS7) 
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TSS8, va coincidir amb aquesta opinió: 

“Crec que la cobertura sanitària universal deixa de banda aspectes burocràtics com 

l’empadronament, que en aquestes, és un dels motius pels quals no se les atén des 

del nostre sistema sanitari.“ (TSS8) 

TSS9 va apuntar que no té coneixement de la cobertura universal que defensen les nacions 

unides. 

5.3. ANÀLISI DE L’OBJECTIU ESPECÍFIC CORRESPONTENTS A 

L’OBJECTIU GENERAL 3 

BLOC 3: INTERVENCIÓ DEL PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI 

En aquest punt es presenten els resultats referents a l’objectiu general 3 que consisteix a 

indagar sobre el paper del professional de treball social sanitari en l’atenció primària amb 

persones sense llar. Aquests resultats s’han obtingut a través de les entrevistes a 

professionals del treball social sanitari. Aquests resultats pertanyen al tercer bloc de 

l’entrevista. Amb la finalitat de donar resposta a l’objectiu específic 3.1. que consisteix a 

investigar sobre l’existència de recursos, protocols, procediments, sobre atenció a persones 

sense llar que promoguin l’atenció i l’accés al sistema sanitari català. És per això que s’han 

formulat les següents preguntes: 3.1. Existeixen protocols, procediments per atendre 

persones sense llar i sense accés a l’atenció primària sanitària? 3.2. Coneixes Entitats i 

programes que actuïn al respecte? 3.3. Quins serveis i recursos hi ha per donar resposta a 

les limitacions de l’accés? I per últim, 3.4. Quina és la funció del professional del treball social 

sanitari en aquesta situació? 

Referent a la primera pregunta del bloc 3 que preguntava sobre procediments, protocols i 

programes per atendre a les persones sense llar al sistema sanitari, tenim que moltes de les 

persones professionals entrevistades, mostraven desconeixença o que el tipus d’intervenció 

que se solia portar a terme no estava reconeguda com a específica per aquests casos: 

“No específics.“ (TSS1) 

“Són casos derivats al TSS que conjuntament amb l’EAP s’intenta donar una resposta, 

i en coordinació amb altres serveis comunitaris.“ (TSS2) 

“Protocols com a tal, ho desconec. Sé que existeix el document d’estratègia nacional 

integral per a persones sensesostre i que des de Barcelona, juntament amb serveis 



 

28 
 

socials i la Fundació Arrels s’està treballant en un protocol amb hospitals per evitar que 

persones sense llar tornin als carrers sense recursos assignats.“ (TSS3) 

“Ho desconec.” (TSS4) 

“Depenent dels centres sanitaris. Hi ha centre on hi ha molta més consciència […] 

d'aquesta problemàtica, i per tant, sí que existeixen grups de treball, comissions, 

destinades a donar resposta i sortida.“ (TSS5) 

“Sí, normalment quan ens entra un cas de sensellarisme fem el següent. Fem una 

entrevista per guiar a la persona (fer empadronament). En el cas que hi hagi problemes 

per a l’empadronament o amb temes de residència es fa petició d’ajuda a Creu Roja o 

a Entitats de suport a refugiats (en el cas que sigui així). També informen als Serveis 

Socials de zona, concretament al departament que s’encarrega del col·lectiu de 

sensellarisme perquè es tingui un seguiment del cas.“ (TSS6) 

“No conec cap protocol concret. En el meu cas, quan hi ha una persona sense llar que 

no té TSI o no porta documentació per poder ser atès, intento tramitar via Creu Roja 

perquè pugui estar en seguiment mèdic que necessiti. Això no obstant, sí que he vist 

persones que han tingut un problema mèdic i igualment han estat atesos sense 

problemes en urgències [...]“ (TSS7) 

“[...] hi ha manca de protocols i si aquests existeixen, no estan funcionant com hi 

haurien. Com he dit abans, s’intenta empadronar a aquestes persones a municipis des 

dels Ajuntaments, però és difícil que aquests vulguin.“ (TSS8) 

Per acabar, destacar la resposta de TSS9 que a més d’explicar l’existència d’un protocol, 

aquest està enfocat a les dones sense llar que requereixen atenció. És a dir, es mostrava que 

hi havia una distinció quant a gènere: 

“Si, per exemple a l’EAP Sant Adrià (CAP MINA), existeix un protocol amb els 

professionals de l’ASSIR, per atendre a dones sense llar que necessitin atenció o 

revisions anuals. D’aquesta manera, es garanteix una atenció individualitzada basada 

a escoltar les necessitats de la persona en cada moment i respectant el seu temps.” 

(TSS9) 
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En segon lloc, la segona pregunta del bloc 2 fa referència a preguntar per entitats o programes 

que atenguin la problemàtica del col·lectiu de persones sense llar. Les respostes es plasmen 

en una taula que pretén recollir el que cada Treballador Social Sanitari coneix. La taula en 

qüestió està dividida en dues columnes. La primera columna determina el professional 

entrevistat mentre que la segona columna determina la resposta que s’ha obtingut sobre els 

programes i/o entitats.  

 

Taula 3: Entitats i programes que actuïn pel col·lectiu de persones sense llar en l'accés al 
sistema sanitari català. 

PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI ENTREVISTAT 
RESPOSTA PREGUNTA 3.2. DEL BLOC 3 

TSS1 

- Assemblees locals de la Creu Roja 

- Centres d’atenció primària amb 

coordinació amb serveis socials 

 

TSS2 
- CatSalut: Regions Sanitàries i 

serveis matrius de CatSalut 

TSS3 
- Arrels Fundació 

- EBAPS del territori 

TSS4 

- Arrels Fundació 

- Grup Atra 

- Fundació Mambré 

- ASSÍS 

TSS5 
- CASD Hospital Parc Taulí 

- Actua Vallés 

TSS6 
- Creu Roja 

- Entitats Recolzament al Refugiat 

TSS7 
- Creu Roja 
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- Cáritas 

TSS8 
- Arrels Fundació 

- ASSÍS 

TSS9 

No especifica entitats però explica que 

treballa en coordinació amb els recursos de 

la xarxa social comunitària. 

Font: Elaboració pròpia.  

 

En tercer lloc, s’exposen les respostes obtingudes en la pregunta 3.3. del bloc 3 que fa 

referència als serveis i recursos hi ha per donar resposta a les limitacions de l’accés al sistema 

sanitari català de les persones sense llar. De la mateixa manera que en l’anterior apartat, les 

respostes s’exposen a partir d’una taula de dues columnes. La primera columna informa del 

professional entrevistat i la segona recull el que cadascú hi ha respost. 

Taula 4: Serveis i recursos que hi ha per donar resposta a les limitacions de l’accés al sistema 
sanitari català de les persones sense llar. 

PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI ENTREVISTAT 
RESPOSTA PREGUNTA 3.3. DEL BLOC 3 

TSS1 

- Treballadors Socials Sanitaris 

(Hospital i APS) 

- Serveis Socials 

- Creu Roja 

TSS2 
- Serveis Socials 

Creu Roja 

TSS3 

- Albergs 

- Menjadors Socials 

- Urgències Socials 

- Centres d’acollida 
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PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI ENTREVISTAT 
RESPOSTA PREGUNTA 3.3. DEL BLOC 3 

TSS4 

- Xarxa Atenció Persones Sense Llar 

(XAPSLL) 

- Xarxa Habitatges Inserció (XHI) 

- Xarxa Habitatges Inclusió Barcelona 

(XHIB) 

- Taula del Tercer Sector 

- Taula Sense Llar de Badalona 

- Coordinadora de Fundacions 

d’Habitatge Social  

TSS5 
“Ho desconec, desconec molts dels recursos 

destinats al col·lectiu.” (TSS4) 

TSS6 

- Creu Roja 

- Les entitats de Refugiats 

- Coordinació amb Serveis Socials 

TSS7 

L’atenció, mèdica es realitza igualment 

encara que la persona no tingui TSI, no hi ha 

un recurs concret per aquests cassos. 

TSS8 
- Xarxa d’atenció a Persones Sense 

Llar (XAPSLL) 

TSS9 No coneix cap. 

Font: Elaboració pròpia.  

 

Per últim, tenim la quarta pregunta del bloc 3 que es basa a conèixer les funcions dels 

Treballadors Socials Sanitaris enfront dels casos de persones sense llar amb risc d’exclusió 

de l’accés al sistema sanitari català. La taula que s’exposa a continuació, mostra en la primera 

columna el professional entrevistat i en la columna del costat, la funció que determina. 
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Taula 5: Funcions dels Treballadors Socials Sanitaris amb persones sense llar amb risc 
d’exclusió d’accés al sistema sanitari català. 

PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI ENTREVISTAT 
RESPOSTA PREGUNTA 3.3. DEL BLOC 3 

TSS1 

- Exploració, detecció de necessitats, 

diagnòstic social sanitari, pla de 

treball i avaluació. 

TSS2 

- Facilitem i acompanyament en 

l’accés i el procés d’intervenció per 

millorar la seva situació de salut. 

TSS3 

- Proporcionar tota la informació i 

llistat a la persona per tal que la 

tingui a mà i la pugui anar a 

qualsevol d’aquests recursos. 

TSS4 

- Acompanyar, assessorar i orientar, 

coordinació amb xarxa d’altres 

serveis.  

TSS5 
- Intentar facilitar l’accés al sistema 

de salut. 

TSS6 
- Guiar i assessorar a la persona, 

coordinar-se amb altres entitats. 

TSS7 

- Tràmits i gestions per obtenir TSI, 

vincular i coordinar amb serveis del 

territori, realitzar un pla de treball, 

informació i assessorament, 

vinculació amb xarxa familiar i 

intentar establir vincles trencats amb 

persones properes, fer consciència 

sobre la problemàtica de salut i 

social i reforçar les pautes 
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PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI ENTREVISTAT 
RESPOSTA PREGUNTA 3.3. DEL BLOC 3 

mèdiques, motivació i contenció 

emocional. 

TSS8 

- Acompanyar a aquestes persones 

en els seus processos vitals i 

orientar-les. 

TSS9 

- Detectar necessitat de vinculació al 

centre de salut de la persona, 

acompanyament en la gestió de 

tràmits, informar a totes les 

persones dels drets que tenen i 

educar en la prevenció de malalties 

que provoquen d’una falta de 

consciència sobre la nostra salut.  

Font: Elaboració pròpia.  

 

6. DISCUSSIÓ DE RESULTATS 
En aquest apartat es relacionen resultats extrets de l’anàlisi, les definicions i arguments dels 

professionals del treball social sanitari entrevistats amb la teoria extreta de la cerca de 

referències bibliogràfiques sobre el tema.  

En primer lloc, pel que fa a l’objectiu general 1 sobre estudiar l’accés de les persones al 

sistema sanitari català, iniciarem la discussió de resultats exposant les limitacions que 

presenten les persones sense llar per accedir a l’atenció sanitària (objectiu específic 1.1.) i 

després indagarem les possibles diferències de gènere en l’accés d’aquesta atenció (objectiu 

específic 1.2.). 

Indagant sobre el que fa referència la legislació consolidada sobre l’accés al sistema sanitari 

català, trobem que la llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya, en l’article número 23, es recull que “totes les persones tenen dret a accedir en 
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condicions d’igualtat i gratitud als serveis sanitaris de responsabilitat pública, en els termes 

que s’estableixen per llei ” (16). Impressiona caràcter universal d’aquesta llei al principi quan 

fa referència a totes les persones i quan utilitza els adjectius “igualtat i gratitud”. Tanmateix, 

finalitzant amb aquest primer paràgraf de l’article 23, es dóna a entendre que hi ha certs 

requisits establerts per la llei i que per tant, totes aquestes persones, els han de complir. Per 

tant, aquests requisits d’accés, poden ser motiu d’exclusió per aquelles persones que no els 

compleixin.  Seguint amb la llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, cal destacar que l’article 15 

que fa referència als drets de les persones, determina la primera condició per l’accés quan en 

el punt 1 de l’article 15, defineix el següent: “els ciutadans de Catalunya, són titulars dels drets 

i els deures reconeguts per les normes a què es refereix l’article 4.1.”. L’article 4.1 d’aquesta 

llei sobre l’autonomia de Catalunya, exposa el següent: 

“1. Los poderes públicos de Cataluña deben promover el pleno ejercicio de las 

libertades y los derechos que reconocen el presente Estatuto, la Constitución, la Unión 

Europea, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para 

la Protección de los Derechos Humanos y los demás tratados y convenios 

internacionales suscritos por España que reconocen y garantizan los derechos y las 

libertades fundamentales”. (16) 

En altres paraules, pertoca a aquests agents donar resposta a totes aquelles persones que 

pel motiu que sigui no compleixen els requisits establerts per la llei per accedir al sistema 

sanitari pel fet que aquests agents han de reconèixer i garantir els drets i les llibertats 

fonamentals com és rebre atenció sanitària, dret reconegut en la Declaració Universal de Drets 

Humans (article 25) (17).   

A tall de resum, el sistema sanitari a Catalunya és universal per aquelles persones que 

demostren ser ciutadans del territori català i la resta de persones que viuen en aquesta 

comunitat autònoma, però que no poden justificar la seva residència a la comunitat, han de 

poder accedir al sistema per altres vies proporcionades per altres agents.  

Altrament, destacar la Llei 9/2017, del 27 de juny (18), d'universalització de l'assistència 

sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, ja que a banda 

d’exposar detalladament el caràcter universal de l’assistència sanitària al sistema Català, 

també ofereix un seguit d’alternatives quan la persona no compleix els requisits per beneficiar-

se d’aquesta atenció per l’accés ordinari. A continuació s’exposen diferents fragments de la 

llei en qüestió: 



 

35 
 

“Així, la universalització de l'assistència sanitària no és només un deure moral 

ineludible, sinó que és una obligació derivada de les normes internacionals, ja que 

aquestes, un cop acceptades, tenen un valor jeràrquic superior al qual s'han d'ajustar 

les normes internes que regulen els drets de les persones.” (18) 

“2. L'accés a l'assistència sanitària pública per mitjà del Servei Català de la Salut de 

les persones que no tenen la condició d'assegurades o beneficiàries del Sistema 

Nacional de Salut de l'Estat requereix que acreditin la residència a Catalunya i que no 

tinguin accés a l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, per mitjà d'una entitat 

diferent del Servei Català de la Salut.” (18) 

I exposa que als efectes de la Llei 9/2017 de juny, s’entén que una persona és resident de 

Catalunya quan es tracta d’una persona empadronada en un municipi de Catalunya o bé, les 

persones que acreditin l’arrelament a Catalunya per qüestions recollides en el reglament, com 

per exemple, raons humanitàries, que tinguin com a finalitat, donar accés a l’assistència 

sanitària, amb càrrec a fons públic per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social (18). 

Com a dada rellevant, cal destacar que aquesta llei, també determina que les persones que 

no tenen la condició de residents de Catalunya, tenen dret a l’assistència sanitària d’urgència. 

Independentment de quina sigui la causa i a la continuïtat d’aquesta atenció fins a la situació 

d’alta mèdica o remissió de la causa per la qual han ingressat o accedit al centre. I sobretot, 

aquesta atenció, serà sense prejudici sobre qui o què s’ha de fer càrrec del pagament del cost 

de l’assistència sanitària rebuda (18).  

Aquest últim paràgraf està lligat amb el que alguns dels professionals del treball social sanitari 

entrevistats exposen que en el centre on treballen s’atén a tota persona que pateix una 

urgència mèdica.  

Continuant amb l’objectiu general 1 sobre l’estudi de l’accés al sistema sanitari, tenim que fins 

a aquest punt, la llei estableix que el sistema sanitari català és universal per les persones que 

resideixen a Catalunya, doncs bé, que vol dir ser resident? Segons la informació extreta de 

les nou entrevistes realitzades als professionals de treball social sanitari, tenim que estan 

d’acord amb el que diu la legislació vigent sobre disposar de padró actiu en alguna localitat de 

Catalunya i disposar de la Targeta Sanitària (TSI). Segons els professionals, aquests són els 

elements indispensables per poder beneficiar-se de l’accés del sistema sanitari català.  
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Malgrat que s’ha demostrat que la llei estableix que el sistema sanitari català disposa d’un 

accés universal perquè contempla l’atenció d’aquelles persones i col·lectius que no presenten 

la documentació que certifica que són residents de Catalunya, sovint l’exclusió que pateixen 

les persones sense llar, és el que anomenen alguns professionals, i que té a veure amb el fet 

que no es contemplen aspectes biopsicosocials de les persones sense llar.  

Per tant, parafrasejant a Cernadas 2016 (11), centrant l’exclusió en la dimensió social, podem 

percebre que les persones sense llar, podrien ser discriminades pel sistema sanitari català, ja 

que moltes de les persones d’aquest col·lectiu no disposen de padró actiu en el territori català 

i per tant, ens trobaríem davant d’una precarització de la xarxa social primària i de les 

institucions que comporta aïllament d’aquest col·lectiu (11). Però, segons el que s’ha pogut 

estudiar sobre l’accés a l’atenció sanitària fins ara, aquesta dimensió estaria coberta perquè 

el sistema presenta universalitat. És a dir, des d’urgències s’atén a tota persona sense 

prejudicis sobre si compleix o no els requisits burocràtics (Llei 9/2017, del 27 de juny). D’altra 

banda, no es pot afirmar que succeeixi el mateix pel que fa a la dimensió simbòlica (11) del 

col·lectiu de persones sense llar. Aquesta dimensió engloba les pautes normatives, els 

comportaments socialment no acceptats i a les discriminacions que pateixen les persones 

sense llar per ser diferents i tenir els seus propis costums i hàbits. Un exemple de 

discriminacions segons la dimensió simbòlica és el que mostra Piña 2019 (13) en “Así Ocupo 

un lugar” on entre altres coses, l’autor mostra que les pertinences de les persones sense llar 

i que aquestes sempre porten a sobre (de vegades un carro del supermercat carregat de més 

estris), simbolitzen la seva forma d’habitar i el seu “domicili” particular. Per tant, és 

comprensible que encara que l’atenció sanitària sigui universal, les persones sense llar no 

accedeixin perquè no se’ls permet deixar les seves pertinences al centre. Un altre exemple 

que va sortir durant les entrevistes amb els professionals de Treball Social Sanitari, van ser 

els animals de companyia. De fet, una Treballadora Social Sanitària va dir el següent: “[...] 

seria fantàstic no trencar aquesta relació vinculant entre persona i gos [... ] però hem de ser 

conscients que existeixen moltes contrarietats i no és possible perpetrar aquesta relació dins 

d’una institució [...]”. Mostra que la normativa del centre no permet l’entrada de gossos i per 

tant, aquest també pot esdevenir com a factor d’exclusió pel col·lectiu. Piña 2019 (13), en el 

seu article a part de ressaltar la solidesa del vincle entre la persona sense llar i la seva 

mascota, defineix aquesta relació com una característica de les formes d’habitar al carrer. A 

més, destaca el cas d’una de les persones sense llar que va ser entrevistada per l’elaboració 

de l’article que comenta que cada dia ha de fer un desplaçament important i que en més d’una 
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ocasió, ho ha hagut de fer sense transport públic davant de la negativa que pogués pujar amb 

la seva mascota (13).  

Davant d’aquestes discriminacions que pateix el col·lectiu de persones sense llar per les 

particularitats que presenten i que no compleixen amb les normes socials com les de les 

mateixes institucions, se’ns mostra que possiblement les limitacions quant a l’accés a l’atenció 

sanitària, tenen a veure amb la dimensió simbòlica (11) de les persones sense llar i no pas al 

que estableix la legislació vigent del Sistema Sanitari Català.  

Pel que fa a l'accés del sistema sanitari, també es va estudiar si es donaven 

discriminacions amb relació a factors sociodemogràfics i socioeconòmics que podien influir en 

l'exclusió. De fet, algunes de les respostes dels professionals entrevistats, afirmen que sí que 

existien i que dificultaven l'atenció de la seva salut. A aquest fet, els treballadors socials 

sanitaris, ho anomenaven interseccionalitat. 

La interseccionalitat representa un concepte teòric i metodològic que té en compte les 

múltiples categories de diferència que conformen la identitat i les relacions de poder (19). Un 

exemple que es va fer servir com a resposta durant les entrevistes va ser que una persona 

sense llar que demandava ser atesa al sistema sanitari català sense presentar una situació 

d’urgència, si a banda de no disposar de domicili fix, no tenia la residència en territori català, 

parlava un altre idioma i era dona, encara podia patir més discriminació quant a l’accés al 

sistema sanitari. Òbviament, aquesta resposta, entra en discussió amb el que esmenta l’article 

15 sobre els drets de les persones de la llei orgànica 6/2006 (16), de 19 de juliol, de reforma 

de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en l’apartat 2: “Todas las personas tienen derecho a 

vivir con dignidad, seguridad y autonomía, libres de explotación, de malos tratos y de todo tipo 

de discriminación, y tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad y capacidad 

personal.” 

El que està clar és que mentre es produeixin desigualtats en l’atenció sanitària, no hi podrà 

haver un desenvolupament sostenible de la població. Pel que fa a l’anàlisi de la repercussió 

de les limitacions en l’accés al sistema sanitari en el desenvolupament sostenible, tenim que 

moltes de les persones professionals en treball social sanitari entrevistades, van estar d’acord 

que la rigidesa dels requisits normatius en l’accés del sistema, convertia aquest en un accés 

selectiu i que per tant, com a resultat, s’obtindria un desenvolupament de la població selectiu, 

en comptes de sostenible. Ja que la salut és quelcom global que afecta a tota la població 

sense distincions. Tal com hem vist amb la pandèmia de la COVID-19, i seguint les respostes 
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que estableixen les professionals durant l’entrevista, no es pot entendre el sistema sanitari 

com un canal d’intervenció i tractament de malalties, sinó que també s’ha de comprendre com 

un canal de prevenció i detecció que englobi a tota la població sense diferències.  

En resum, si les persones en situacions que socialment acordem com a adequades, presenten 

ja les seves pròpies particularitats, el col·lectiu de persones sense llar, tant com a conjunt de 

persones com de forma individual, presenten les seves característiques. El conflicte de la 

diferència i l’exclusió es produeix quan la rigidesa de la normativa del sistema sanitari i el 

desconeixement de les particularitats del col·lectiu en qüestió topen. Sobre aquest punt, 

destacar l’article “Exclusión social severa y sinhogarismo. ¿Qué opinan las persona usuarias 

sobre los recursos?” de Moreno 2012 (20), el qual destaca que són aquelles persones sense 

llar que presenten situacions d’alta complexitat (tant social com sanitària), que són les que 

demanden més flexibilitat en els recursos i menys exigència per tal de poder accedir-hi amb 

més facilitats i que no se’ls expulsi. És més, l’article exposa que en alguns casos persones 

del col·lectiu, no fan l’intent d’accedir al recurs perquè saben que per la seva situació no seran 

acceptats o els expulsaran del recurs en concret (20). 

En segon lloc, pel que fa a l’objectiu general 2 sobre comparar la situació actual d’universalitat 

del sistema sanitari català i l’atenció sanitària de les persones sense llar en el moment actual 

amb la resolució de les Nacions Unides sobre cobertura universal sanitària de l’any 2012, 

s’analitzaran els canvis que se’n han anat produint respecte a l’accés universal al sistema 

sanitari català i l’atenció sanitària de les persones sense llar amb el moment actual (objectiu 

específic 2.1.) 

Per tal d’analitzar els canvis que s’han produït respecte a l’accés universal al sistema sanitari 

de Catalunya, segons la llei d’ordenació sanitària de Catalunya, començarem per exposar el 

que determina la resolució de les Nacions Unides sobre cobertura universal (21). La present 

resolució va ser el resultat de grans conferències i cimeres de les nacions unides juntament 

amb els estats membres. Com ara, la Conferència de les Nacions Unides sobre el 

desenvolupament sostenible celebrada a Río de Janeiro i la declaració política sobre VIH i la 

sida (21). 

En aquesta resolució  (67/81)  (21) aprovada per l’assemblea general, es tracta sobre salut 

mundial i política exterior. Es reafirma el dret de tota persona al gaudiment del més alt nivell 

possible de salut física i mental, sense distinció de raça, religió, ideologia política o condició 

econòmica o social, i el dret de tota persona a un nivell de vida adequat que li asseguri, així 
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com a la seva família, la salut i el benestar, i en especial l’alimentació, el vestit, l’habitatge, 

l’assistència mèdica i els serveis socials necessaris, així com el dret de la seguretat en cas 

d’atur, malaltia, invalidesa, viudetat o altres casos de pèrdua de mitjans de subsistència per 

circumstàncies externes a la seva voluntat (21). A més, i relacionat amb el tema de l’accés 

universal al sistema sanitari català, la resolució 67/81, reconeix la importància de què els 

sistemes nacionals de salut garantissin una cobertura universal, especialment per mitjà de 

mecanismes d’atenció primària de salut i protecció oficial, a fi que tots, en particular els sectors 

més pobres de la població, tinguin accés als serveis sanitaris (21). També es demana que es 

presti més atenció a la salut com important qüestió intersectorial de política en el quefer 

internacional, perquè és un requisit previ i a la vegada un resultat i indicador de les dimensions 

del desenvolupament sostenible, i que es reconegui que els reptes mundials en matèria de 

salut requereixen una tasca concertada i sostinguda per seguir promovent polítiques mundials 

que propicien la salut mundial i el desenvolupament sostenible (21). Aquesta resolució convida 

als Estats Membres a què incloguin la salut en totes les seves polítiques al mateix temps que 

prenen consideració els determinants socials, ambiental i econòmics de la salut, amb la 

finalitat de reduir les desigualtats en matèria de sanitària i possibilitar el desenvolupament 

sostenible (21). A tot això, cal afegir que la resolució de les Nacions Unides que promulga la 

cobertura universal sanitària, reconeix que aquesta cobertura implica que tota persona tingui 

accés, sense discriminació, a un conjunt de serveis mèdics bàsics de promoció, prevenció, 

cura i rehabilitació que s’ajustin a les necessitats i que es determini en l’àmbit nacional, com 

a medicaments essencials, segurs, assequibles, eficaços i de qualitat, i a la vegada s’asseguri 

que la utilització d’aquests serveis no suposi greus dificultats econòmiques pels usuaris, en 

particular els sectors pobres, vulnerables i marginats de la població (21).  

El sistema de salut espanyol, es va desenvolupar en les dècades de 1970 i 1980 fruit d’una 

sèrie de factors socioculturals, sanitaris i polítics que en el moment es va considerar una gran 

fita social pel fet que es va canviar de paradigma (22). És a dir, es va passar del que és 

individual al col·lectiu. Alguns canvis del moment van ser el dret a la protecció sanitària, passar 

d’un model privat i de beneficència, a un model de seguretat social per finalitzar en un sistema 

nacional de salut (22). Es va determinar la salut comunitària com a part essencial de l’atenció 

primària, i d’acord amb l’estratègia de Alma Ata i els principis de la Carta d’Ottawa, es va 

establir com a punt central del Sistema Nacional Sanitari, l’atenció primària per la seva 

capacitat per l’abordatge integral dels processos salut-malaltia i les seves possibilitats de 

reduir desigualtats i fer front als determinants socials (22). 
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La universalitat del sistema nacional de salut, es va caracteritzar per la Constitución Española 

de 1978 i la Ley General de Sanidad (22). La Ley General de Sanidad va determinar que el  

finançament havia de procedir dels impostos a través dels Presupuestos Generales del Estado 

(22). Per tant, d’aquesta manera s’orientava al sistema cap a la promoció i la protecció de la 

salut, i estableix una organització a nivells assistencials i territorialitzada. A la vegada, 

s’atorgava a l’atenció primària un paper important com a eix d’atenció integral (22). Va ser 

arran d’això que es van atorgar les competències en matèria de salut a les diferents comunitats 

autònomes i aquest va ser l’inici del Sistema Sanitari Català.  

Tant mateix, cal apuntar tal com s’exposa en “Encuentros y desencuentros entre salut 

comunitária y sistema sanitario espanyol. Informe SEPAS 2018” (22), l’atenció primària amb 

vocació comunitària va començar a degenerar, ja que la implicació en cada comunitat 

autonòmica va ser desigual i heterogènia. A més, segons l’article, el desenvolupament de 

l’atenció primària tal com s’exposava que hauria de ser en un principi, depenia de la voluntat 

política dels diferents governs autonòmics, així com de l’ofensiva de certs poders econòmics, 

del paper dels professionals sanitàris i de la consciència social de la seva necessitat (22).  

Amb relació a l’atenció sanitària de les persones sense llar, l’any 2015, es va establir 

l’Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 (3) aprovada per acord del 

Consell de Ministres, on es disposa de la línia estratègica 2 titulada “Establecer protocolos de 

detección e intervención temprana de sinhogarismo”, en aquest punt es fa referència a l’àmbit 

sanitari com a detector de possibles situacions de sensellarisme: 

“En el ámbito sanitario, a través de los Servicios de atención psiquiàtrica o psicològica 

cuandro se estimerisgo de pérdida o abandono de hogar. También, en los procesos 

de alta hospitalària que requieran posterior convalescència o tratamientos intensivos.” 

(3) 

Seguint amb aquesta estratègia (3), pel que fa a la línia estratègica 4, sobre eliminar les 

barreres que obstaculitzen l’accés als serveis i a les prestacions socials, cal destacar el 

següent fragment: 

“[...] en ocasiones no se logra (l’accés) por la existència de barreras y falta de 

adaptación de los estos servicios a las situaciones en que se encuentran las personas 

sin hogar, lo que impide que éstas ejerzan sus derechos de una manera efectiva. La 

mayor parte de las veces, la complejidad de los problemas y las condiciones de vida 

crean incertidumbre en los profesionales sobre cómo abordar el caso.[...]”(3, p.46) 
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Com a solució, la present estratègia proposa que perquè els serveis i els recursos en general 

s’adaptin a les persones sense llar, es requereix formació als professionals dels diferents 

àmbits d’atenció i remarca que cal intensificar la formació en l’àmbit sanitari (3, p.47). També 

exposa que cal establir vies de cooperació entre els professionals de la salut i qui exerceix el 

paper d’acompanyament de referència de la persona sense llar. A més de comptar amb un 

protocol de derivació de la persona sense llar, després que aquesta rebi l’alta hospitalària, així 

com comptar amb centres especialitzats dotats de recursos sanitaris suficients per a l’atenció 

de persones sense llar que no requereixin hospitalització, ja sigui durant la seva 

convalescència, bé siguin persones sense llar amb malalties terminals. Altres funcions que 

estableix aquesta quarta línia estratègica són: facilitar l’empadronament d’aquest col·lectiu, 

facilitar l’accés al reconeixement de la discapacitat i per últim, afavorís l’accés als programes 

de rendes mínimes d’inserció (3). 

Aprofundint a escala autonòmica, tenim que el Sistema Sanitari Català, es va consolidar a 

partir que el Parlament de Catalunya aprovés la Llei d’ordenació sanitària de Catalunya 

(LOSC) el 14 de juny de 1990. Va néixer amb la voluntat de planificar, finançar, comprar i 

avaluar els serveis sanitaris, basat en un model sanitari públic, centrat en l’atenció a la persona 

i que respon i consolida la realitat del territori (23).  

Pel que fa a la Llei d’Ordenació Sanitària a Catalunya (LOSC) (24), determina que el marc 

d’aquest model sanitari, segueix el principi d’universalització, d’integració de serveis, de 

simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l’organització sanitària, concepció integral 

de la salut, descentralització i desconcentració de la gestió, a més de la sectorització de 

l’atenció sanitària i participació comunitària. Destacar també que l’article 2 d’aquesta mateixa 

llei, en l’apartat de principis informadors, especifica la universalització per a tots els ciutadans 

residents a Catalunya dels serveis sanitaris de caràcter individual o col·lectiu.  

El Servei Català de Salut, més conegut com a CatSalut, és l’entitat que garanteix l’atenció 

sanitària de cobertura pública a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya (25). Va néixer 

el 1991 com a entitat de planificació, avaluació i finançament dels serveis i prestacions, dins 

dels àmbits de l’assistència sanitària i sociosanitària. Durant la recerca bibliogràfica, destacar 

del CatSalut, el Protocol per atendre a persones sense llar i/o amb risc d’exclusió (5), ja que 

de moment, és l’únic protocol per atendre a persones sense llar que està a l’abast de qualsevol 

ciutadà. L’esmentat protocol està publicat a la pàgina web del gencat, s’aplica a escala 

autonòmica en el sector públic sanitari.  
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El protocol per atendre a persones sense llar i/o amb risc d’exclusió social, està enfocat a una 

atenció integral centrada en la persona i orientat a garantir la seva màxima qualitat de vida i 

autonomia (5). En aquest protocol s’especifica el circuit per atendre a persones sense llar i/o 

amb risc d’exclusió social, els àmbits d’actuació, la detecció de l’usuari ja sigui per mitjà 

d’atenció primària, hospitalària, com es comunica i com s’ha d’actuar i els registres 

d’intervencions (5). 

Finalitzant amb la discussió de resultats de l’objectiu general 2, tenim que legislativament, la 

comunitat autònoma de Catalunya ofereix un accés universal pel sistema sanitari català per a 

les persones residents del territori. Per tant, en contraposició amb el que estableix la resolució 

de les Nacions Unides de l’any 2012, no es pot dir que ho compleix totalment. Això és perquè 

moltes de les persones sense llar, no estan empadronades en territori català o d’altres no 

tenen altres documents que ho acreditin i per tant, segons la llei quedarien fora d’aquest accés. 

Tanmateix, les respostes dels professionals de Treball Social Sanitari, indiquen que tota 

persona que es dirigeixi a urgències, serà atesa i per tant, en aquest sentit, el sistema sanitari 

català sí que presenta universalitat en situacions d’urgència. La incògnita i la dificultat, apareix 

quan el col·lectiu de persones sense llar requereixen una atenció més especialitzada i d’un 

seguiment específic. És aquest punt on sorgeixen qüestions com ara aquí centre haurà de 

dirigir-se una persona sense llar per al seguiment de les cures d’una intervenció que es va fer 

per una situació d’urgència mèdica? S’haurà de desplaçar al centre d’atenció primària, haurà 

d’anar a un hospital general bàsic o a un hospital de referència? També cal esmentar la manca 

de protocols o procediments establerts per donar atenció al col·lectiu de persones sense llar. 

Tot i que les persones sense llar es recullen tant en la resolució de les Nacions Unides com a 

les lleis estatals i autonòmiques, després a la pràctica, durant les entrevistes, no es mostra 

que se segueixin intervencions específiques per aquest col·lectiu. És més, en molts casos, la 

intervenció consisteix en la derivació a entitats del tercer sector. Només un professional dels 

nou que es van entrevistar, té coneixement de l’estratègia que es va establir per donar atenció 

a persones sense llar l’any 2015. 

Per últim, l’objectiu general 3 es basa a indagar sobre el paper del professional de treball 

social sanitari en atenció primària amb persones sense llar. Per a l’assoliment d’aquest 

objectiu també es va tractar d’investigar sobre l’existència de recursos, protocols, 

procediments sobre atenció a persones sense llar que promoguin l’atenció i l’accés al sistema 

sanitari (objectiu específic 3.1). Per tant, en primer lloc, s’exposaran les funcions del 

professional del treball social sanitari davant de casos de persones sense llar que han 

d’accedir al sistema sanitari català i en segon lloc, s’exposaran dos llistats en funció dels 
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serveis i recursos amb què comptaven els professionals entrevistats per donar resposta als 

casos del col·lectiu de persones sense llar i després, un altre llistat amb entitats i programes 

que coneixien els professionals entrevistats que donaven resposta a les persones sense llar i 

al seu accés al sistema sanitari. 

Aquestes són les funcions que s’ha pogut recollir sobre el professional de treball social sanitari 

vers un cas d’una persona sense llar que ha d’accedir al sistema sanitari català i que no 

disposa de documentació per fer-ho seguint el que la legislació estableix: 

- Exploració de la situació: detecció de necessitats 

- Diagnòstic social sanitari 

- Pla de treball: 

o Acompanyament  en la gestió de tràmits per l’accés 

o Proporcionar informació sobre recursos 

o Assessorament i orientació 

o Coordinació amb altres entitats 

o Treballar vinculació amb xarxa familiar o persones properes de referència 

o Fer consciència de la problemàtica de salut i reforçar pautes mèdiques 

o Motivació i contenció emocional 

- Avaluació 

Pel que fa als recursos i serveis, més utilitzats per al col·lectiu de persones sense llar, entre 

els professionals del Treball Social Sanitari que han estat entrevistats, són els següents: 

- Serveis Socials 

- Creu Roja 

- Albergs 

- Centres d’acollida 

- Menjadors Socials 

Per últim, s’exposen les entitats i els programes que segons els Treballadors Socials Sanitaris 

entrevistats poden donar resposta en casos de persones sense llar amb dificultats per accedir 

al sistema sanitari i que presenten exclusió social. 

- Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) 

- Xarxa Habitatges Inserció (XHI)  

- Xarxa Habitatges Inclusió de Barcelona (XHIB) 
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- Assemblees locals de la Creu Roja 

- Arrels Fundació 

- Grup Atra 

- Fundació Mambré 

- Actua Vallés 

- Entitats Recolzament al Refugiat 

Cal destacar el pes que presenta el tercer sector quant a donar resposta a les persones sense 

llar tant pel que fa a recursos com a programes. 

6.1. LIMITACIONS I FORTALESES 

En aquest apartat s’exposen les dificultats que es podrien trobar durant la realització de la 

present investigació durant el treball de camp. Pel que fa a les entrevistes, les limitacions 

poden estar enfocades en la disponibilitat del professional a qui es vol entrevistar. És a dir, els 

Treballadors Socials Sanitaris poden anar més o menys desbordats i tenir el seu temps limitat 

per l’agenda i el seu horari laboral. Això pot dificultar l’accessibilitat per a portar a terme una 

entrevista i també la temporalitat d’aquesta. És important la capacitat d’adaptabilitat que es 

pugui mostrar davant de situacions semblants. 

Un altre factor que pot actuar com a limitador, és el temps que passa d’ençà que s’estableix 

contacte amb la persona que es vol entrevistar i el feedback d’aquesta donant el seu 

consentiment i pactant un dia i hora per fer l’entrevista, a part és clar, del seu compromís amb 

la investigació. 

Pel que fa a les fortaleses, l’organització de les fases de la investigació és un punt a favor 

perquè tenint en compte les limitacions esmentades anteriorment, si el cronograma és 

elaborat per donar un marge de temps que compti amb el feedback dels professionals que es 

vol entrevistar, això afavoreix un transcurs de la investigació a un ritme ordenat i pautat al dia 

de l’entrega.  

Una altra fortalesa que ens ha brindat la situació de pandèmia, ha estat normalitzar les 

entrevistes de forma telemàtica. Aquest fet ha permès facilitar el contacte amb els 

professionals tant pel tema de les restriccions per confinaments territorials com també, un cop 

ja no hi eren aquestes restriccions, l’opció de realitzar l’entrevista per via videoconferència, ha 

permès més disponibilitat per trobar un moment per realitzar-la entre la persona entrevistada 

i la persona que fa l’entrevista. 
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Per últim, una altra fortalesa que permet el fet d’entrevistar professionals de zones 

geogràfiques rurals i d’altres més urbanes, és la diversitat de perspectives que comporta. 

Permet conèixer diferents procediments, recursos, entitats i serveis.  

6.2. FUTURES LÍNIES D’INVESTIGACIÓ 

A continuació es presenten les propostes de recerca per realitzar futures investigacions i/o 

donar continuïtat a aquesta investigació. En primer lloc, una opció podria ser investigar sobre 

altres models d’atenció a les persones sense llar que tinguessin en compte les particularitats 

del col·lectiu. Per exemple, com en l’article “Experiencias de Habitantes de calle que asisten 

al Programa de Salud Camad Rafael Uribe en Bogotá”(12) on exposen que són els 

professionals que surten al carrer a atendre a les persones que viuen allà, ja que tenen 

dificultats per ser atesos dins d’un centre per les seves especificitats. En segon lloc, aquesta 

recerca se centra a investigar sobre l’accés a l’atenció primària de salut, tanmateix podria 

estar bé seguir amb la recerca però centrant l’atenció en l’accés de les persones sense llar a 

l’atenció especialitzada i al seu seguiment per exemple.  

6.3. CONCLUSIONS 

En el darrer apartat d’aquesta investigació es conclouran de manera breu els aspectes més 

rellevants de cadascun dels objectius generals i les respostes de les preguntes investigables, 

tenint en compte cada resultat que s’ha anat obtenint a través de l’anàlisi de resultats. També, 

per acabar amb aquest apartat, s’exposaran les conclusions més generals de la recerca. 

En primer lloc, sobre l’objectiu general 1. Estudiar l’accés de les persones sense llar al sistema 

sanitari català, trobem que les limitacions que presenten aquestes persones per accedir a 

l’atenció sanitària (objectiu específic 1.1.), consisteixen en no disposar de la documentació 

que acredita la residència de la persona en territori català així mateix, disposar d’un padró 

actiu en una altra comunitat autònoma o no tenir la Targeta Sanitària Individual del CatSalut 

(TSI). Per tant, pel que fa a indagar sobre diferències de gènere en l’accés a l’atenció del 

sistema sanitari (objectiu específic 1.2.), s’han pogut percebre altres tipus de discriminacions 

que no específicament han de tenir relació amb gènere. Per tant, s’ha arribat a la conclusió 

que la discriminació que pateixen les persones sense llar no es pot reduir únicament a una 

qüestió de gènere, ja que intervé el factor de la interseccionalitat. És a dir, una dona que és 

estrangera que es troba vivint al carrer, pot patir exclusió social pel fet de no disposar de llar, 

per ser dona, per ser estrangera, per no parlar l’idioma i per relacionar-la amb el que la societat 
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ha acordat que no és socialment acceptable de les persones sense llar com ara el fet d’anar 

brutes o de tenir mascotes, entre d’altres.  

En segon lloc, pel que fa a l’objectiu general 2 de comparar la situació actual d’universalitat 

del sistema sanitari català i l’atenció sanitària de les persones sense llar en el moment actual 

amb la resolució de les Nacions Unides sobre la cobertura universal sanitària de l’any 2012, 

si analitzem els canvis que s’han produït respecte a l’accés (objectiu específic 2.1.), trobem 

que l’inici de l’atenció sanitària segons el sistema sanitari en àmbit nacional era més restrictiva, 

ja que anava adreçat únicament a les persones que treballaven i estaven assegurades, més 

endavant quan es va produir una reforma amb la constitució, la carta d’Ottawa i la declaració 

de Alma Ata, l’atenció es va centrar més en la persona i en l’àmbit polític el sistema sanitari 

va tenir més pes, amb la qual cosa això va permetre atorgar competències sanitàries a les 

diferents comunitats autònomes. En el nostre cas, el sistema sanitari català, a escala territorial 

es pot dir que és universal, però no compleix amb el que determina la resolució de les Nacions 

Unides del 2012 pel fet que per a les persones no residents de territori català, només disposen 

d’accés per urgències sanitàries i el contínuum assistencial posterior queda difós. És per tot 

això, que com a conclusió es pot establir que mentre quedin persones excloses, el sistema 

sanitari Català, no compleix amb els requisits per als objectius i les metes que estableix 

Nacions Unides pel desenvolupament sostenible. 

En tercer lloc, amb relació a l’objectiu general 3 d’indagar sobre el paper del professional de 

treball social sanitari en l’atenció primària amb persones sense llar, es pot concloure que sobre 

recursos, protocol, procediments, sobre l’atenció a persones sense llar que promoguin 

l’atenció i l’accés al sistema sanitari (objectiu específic 3.1.),  no s’ha trobat cap funció recollida 

per un protocol oficial i uniformat per l’àmbit sanitari. És cert que les respostes dels 

professionals que es van entrevistar mostren cert grau en comú a l’hora d’intervenir i la 

posterior derivació dels casos, els mateixos professionals, mostren desconeixement a l’hora 

d’anomenar protocols específics. Durant la recerca es va poder estudiar una estratègia 

nacional i un protocol d’atenció des del CatSalut, en cap dels dos casos s’especificava sobre 

Treball Social Sanitari del centre sanitari en qüestió. Tanmateix, moltes de les respostes dels 

professionals comentaven que quan hi havia un cas d’una persona sense llar al centre, 

automàticament era derivada al servei de Treball Social Sanitari. Això, porta a la conclusió 

que la tasca dels professionals d’aquest àmbit és poc visible, que hi ha una manca de 

protocols o si més no, d’unificació d’aquests. D’altra banda, cal destacar que les respostes en 

comú sobre les intervencions d’aquests casos dels professionals entrevistats,  han mostrat 

capacitat d’establir un protocol per la intervenció.   
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Per acabar, per a conclusions més generals i donant resposta a les preguntes investigables 

tenim que, sobre si s’ha produït una millora en l’accés de les persones sense llar a l’atenció 

sanitària de Catalunya des de la resolució de les Nacions Unides sobre la cobertura universal 

sanitària, la resposta és que encara queda camí per fer. Si l’únic requisit que limités l’accés 

de les persones sense llar al sistema sanitari fos de caràcter burocràtic, seria responsabilitat 

municipal agilitzar i facilitar el tràmit de l’empadronament al territori Català del col·lectiu de 

persones sense llar. Tanmateix, com s’ha pogut observar al llarg de la recerca, el sistema 

sanitari català actual, no contempla les particularitats i les característiques de les persones 

sense llar. En altres paraules, l’atenció sanitària no s’adapta a aquest col·lectiu per la rigidesa 

estructural que presenta. No només en el tema dels requisits burocràtics, sinó en el fet 

d’atendre les persones sense llar en un centre on no s’accepta que aquestes persones entrin 

amb les seves pertinences o amb les seves mascotes. Possiblement, el que és necessari 

perquè es produeixi un canvi que fes el sistema més universal, seria un canvi en el model 

d’atenció. Com per exemple, l’atenció dels professionals sanitaris a peu de carrer, com les 

visites als domicilis, però al carrer, en els punts on poden localitzar les persones sense llar. 

Per últim, responent a la pregunta investigable sobre si el Treball Social Sanitari és un 

facilitador per l’accés al sistema sanitari català de les persones sense llar i de quina manera, 

la resposta és sí. Tanmateix, el Treball Social Sanitari per si sol no és un facilitador, com hem 

vist, en les intervencions de tots els professionals que s’han entrevistat, han necessitat 

coordinació amb altres Treballadors Socials de l’atenció primària social i d’altres entitats del 

tercer sector per donar resposta al cas. 
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8. ANNEXOS 
 

8.1. MODEL D’ENTREVISTA PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

SANITARI 

 

INTRODUCCIÓ PER A L’ENTREVISTA 

L’objecte d’estudi de la present investigació són les persones sense llar. Estudis ja realitzats, 

afirmen que aquest col·lectiu té la possibilitat d’assolir el nivell més alt possible de salut física 

i mental, cada cop més baix.  Convé ressaltar que aquesta manca de possibilitat, ve 

determinada pels factors sociodemogràfics i socioeconòmics de les persones. Per tant, en la 

població sense llar, aquesta influència es veu agreujada pel fet que es considera un col·lectiu 

susceptible  de quedar exclòs de l’atenció sanitària a conseqüència dels factors esmentats 

anteriorment: Ja sigui perquè es tracta de persones en situació irregular al país, que poden 

patir o no malalties transmissibles i cròniques, per qüestions de gènere, cultura o manca de 

recursos econòmics, socials i familiars, entre d’altres. 

Altrament, Cernadas 2016 1 determina que els serveis sanitaris no faciliten l’accés del 

col·lectiu perquè estableixen barreres invisibles o imperceptibles, amb origen de caràcter 

social extern a les persones sense llar. Aquestes barreres sovint sorgeixen perquè no es tenen 

en compte les particularitats de les persones sense llar. Com per exemple, la forta vinculació 

que tenen amb els seus gossos, les pertinences que actuen com a elements que generen 

sentiment de pertinença o de “domicili”, expressions recurrents i actituds pròpies.  

En contraposició amb la iniquitat que presenten les persones sense llar en matèria d’atenció 

sanitària, tenim que les Nacions Unides2, el desembre de 2012, estableixen la resolució sobre 

la cobertura sanitària universal que té com a finalitat reduir desigualtats en matèria de salut i 

                                                           
1 Cernadas Ramos A, Chao Pérez L. Exclusión social, desigualdades e inequidades en salud y el rol 

de las nuevas tecnologías como instrumento al servicio de la inclusión social. A: Garcia Palacios C, 
Cernadas A, Chao L, Urizzi Cervi E, Canales Aliende JM, Romero Tarín A, García López DJ, Cuenca 
Piqueras C. Col·laboradors: Coca JR, Valero Matas J. El hilo de Ariadna en la sociedad del 
conocimiento. Soria: CEASGA; 2016. 21-41. Obtingut a: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5659341 
 
2 Organización Mundial de la Salud. Cobertura Sanitaria Universal. La salud es esencial para el 
desarrollo sostenible [Internet]. Suïssa: OMS;2012 [2021; citat 4 d’abril de 2021]. Disponible a: 
https://www.who.int/universal_health_coverage/un_resolution/es/ 
 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5659341
https://www.who.int/universal_health_coverage/un_resolution/es/
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possibilitar el desenvolupament sostenible internacional de les poblacions. I a Catalunya, des 

de l’1 de gener de 1991, disposem del servei Català de la Salut (Llei 15/1990, de 9 de juliol 

d’ordenació sanitària de Catalunya) que emmarca el model sanitari en un seguit de principis 

bàsics, dels quals destaquem3 la voluntat d’assistència universal, l’abordatge integral de salut 

des de la salut pública incloent l’atenció en salut mental i també en l’àmbit social, i per últim 

l’equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la prestació de serveis 

sanitaris.  

Per tant, els objectius de la present investigació són: estudiar l’accés de les persones al 

sistema sanitari català, en segon lloc comparar la situació actual d’universalitat del sistema 

sanitari català i l’atenció sanitària de les persones sense llar en el moment actual, amb la 

resolució de les Nacions Unides sobre la cobertura universal sanitària l’any 2012. Per últim, 

indagar sobre el paper del professional de Treball Social sanitari en l’atenció primària amb 

persones sense llar.  

MODEL D’ENTREVISTA PER PROFESSIONAL DEL TREBALL 

SOCIAL SANITARI 

En primer lloc, li agraïm que hagi acceptat participar en la recerca sobre l’accés de les 

persones sense llar al sistema sanitari català. 

A continuació es presenten el seguit de preguntes dirigides al professional del treball social 

sanitari dividides en tres blocs. La raó per la qual aquesta entrevista està dividida en tres blocs 

és perquè cada un d’ells fa referència a un objectiu principal de la recerca en qüestió. 

  

El primer bloc se centra en estudiar l’accés de les persones al sistema sanitari català per tal 

de conèixer les limitacions i exclusions que pateixen les persones sense llar que requereixen 

accedir-hi. El segon bloc, fa referència a la cobertura sanitària universal fomentada per les 

nacions unides i recollida en les competències autonòmiques de Catalunya, pretén conèixer 

la visió de professionals del treball social sanitari. Per últim, el tercer bloc, té com a finalitat 

indagar sobre el paper del professional del treball social sanitari en l’atenció primària amb 

persones sense llar.  

 

                                                           
3 Generalitat de Catalunya. El CatSalut i el model sanitari català [internet]. Gencat: Generalitat de 
Catalunya; 2018 [ actualitzat 27 de novembre de 2018, citat 27 d’abril de 2021]. Disponible a: 
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/model-sanitari-catala/ 
 

https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/model-sanitari-catala/


 

54 
 

Les preguntes que segueixen cada bloc tenen com a finalitat respondre als objectius de la 

recerca.  

La informació obtinguda d’aquesta serà utilitzada de manera confidencial i amb consentiment 

previ. 

 

DADES PERSONALS: 

Nom i Cognoms: 

Anys exercint: 

Centre: 

BLOC 1: ACCÉS AL SISTEMA SANITARI 

1.1. Podríeu dir quins són els requisits que ha de tenir una persona per tenir accés 

al sistema sanitari català? 

1.2. Creieu que podrien existir limitacions en l’accés de l’atenció sanitària de les 

persones sense llar? Quines són, tenen relació amb limitacions de caràcter 

legislatiu o les esmentades per Cernadas 2016 sobre particularitats del 

col·lectiu de persones sense llar? Descriu-les (veure paràgraf 2 de la 

introducció de l’entrevista). 

1.3. Creieu que existeixen factors sociodemogràfics i socioeconòmics (gènere, 

país d’origen, educació, etc.) que influeixen en l’exclusió de l’atenció del 

sistema sanitari català en les persones sense llar? 

1.4. Quina repercussió creieu que té la limitació en l’accés del sistema sanitari 

català pel que fa a un desenvolupament sostenible de la població? 

 

BLOC 2: UNIVERSALITAT EN LA SANITAT 

2.1. Segons la llei 9/2017 del 27 de juny de 2017, es determina que tots els 

residents de Catalunya tenen garantida l’atenció sanitària, quina opinió teniu 

al respecte? 

2.2. Que en penseu de la cobertura universal sanitària que defensen les Nacions 

Unides a Catalunya? La milloraries? De quina manera? 

2.3.  

BLOC 3: INTERVENCIÓ DEL PROFESSIONAL DEL TREBALL SOCIAL SANITARI 
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3.1. Existeixen protocols, procediments per atendre persones sense llar i sense 

accés a l’atenció primària sanitària? 

3.2. Coneixes Entitats i programes que actuïn al respecte? 

3.3. Quins serveis i recursos hi ha per donar resposta a les limitacions de l’accés? 

3.4. Quina és la funció del professional del treball social sanitari en aquesta 

situació? 

8.2. MODEL CONSENTIMENT INFORMAT 

 

MODEL DE CONSENTIMENT INFORMAT 

Recerca: ’’L’ACCÉS DE LES PERSONES SANSE LLAR AL SISTEMA SANITARI CATALÀ’’ 

Jo_______________________________ amb DNI _____________________________, 

faig constar que he estat informat sobre els objectius i el contingut de la recerca i d’aquesta 

entrevista. 

He pogut fer les preguntes que he cregut convenients i em considero prou informat/da. 

Entenc que la meva participació és voluntària i que no he de donar explicacions per no 

participar. Així mateix em declaro informat/da que la informació obtinguda a partir de 

l’entrevista no es cedirà a terceres persones i que podré exercir els meus drets d'accés, 

rectificació, oposició a la participació i cancel·lació adreçant-me a: 

Laura Navarro Capilla (lnavarrocapilla22@uoc.edu) 

 

En els termes i condicions prevists en l'article 5 de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal (Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre), dono lliurement la meva conformitat 

participant en aquesta recerca. 

 

Signatura del/de la participant:                    Signatura del/la responsable de la investigació: 

 

 

 

 

Barcelona, _________________ de 2021. 

 

 

mailto:lnavarrocapilla22@uoc.edu

