
Podem caracteritzar aquestes
persones invisibles com les que es-
tan mancades de sostre, de suport
familiar, de mitjans de subsistèn-
cia, d’habilitats socials, amb auto-
nomia limitada, i que requereixen
atenció personal per cobrir les se-
ves necessitats bàsiques i que han
d’iniciar accions de millora, tant
personalment com des del punt de
vista de la problemàtica social que
presentin. Una altra de les proble-
màtiques que es dóna amb fre-

qüència entre ells és la dependèn-
cia de l’alcohol, o qualsevol altra
droga, i que representa un contí-
nuum amb les abans esmentades.

La societat espanyola, i en conse-
qüència la balear, ha experimentat
canvis importants en l’estructura
productiva i en el mercat laboral al
llarg dels darrers temps, cosa que
ens ha dut a la vegada a la transfor-
mació dels perfils dels sense sostre.
L’augment de la precarietat labo-

E n la societat de la in-
formació, les noves

tecnologies i la globalitza-
ció, sorprèn que tanta de
gent quedi al marge dels
que viuen en el benestar i
que es converteixin quasi
en invisibles. 

Jose Maria Piñeiro Rodríguez, director de Sa Placeta
Biel Gelabert Noguera, coordinador d’Es Sostre
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entenguessin els nens. I així va
començar tot. Un dia també
em va demanar receptes la
meva nora i les vaig anar incor-
porant a l’ordinador. Més tard
em van proposar fer un progra-
ma de cuina a la ràdio. Em va
semblar bona idea fer un pro-
grama incloent receptes que te-
nia en un quadern, unes altres
que sabia de memòria, d’altres
d’inventades. Vaig recopilar
més receptes de plats d’elabora-
ció pròpia, de les meves fami-
liars, de les meves veïnes, dels
meus amics... Eren receptes de
tota la vida que s’havien trans-
mès de generació en generació.

– Les receptes que publica
són les més autèntiques, les
que feien les nostres mares i
padrines. Un treball d’inves-
tigació oral que ha permès
que moltes d’aquestes recep-
tes no es perdin en l’oblit.
– Sí, he anat a moltes cases, he
parlat amb gent major que sabia
que eren bones cuineres. Hi ha
alguns plats fets de cases anti-
gues que vaig poder trobar par-
lant amb gent que vivia en cases
senyorials, com per exemple els
“tacons” i una sopa torrada de
Nadal. Quan vaig anar a viure a
Llucmajor, la meva sogra, que
era molt bona cuinera, va co-
mençar a donar-me receptes de

Mancor, la
seva localitat
de naixença.
Com que m’a-
gradava molt
la cuina, pren-
guí nota de les
receptes. Així,
tota la vida he
anat recopilant
receptes, ja siguin clàssiques, i
altres, que m’ha costat trobar-
les de gent molt major i que gai-
rebé estaven perdudes. També
n’he creat algunes de pròpies.

– En els seus llibres figuren
plats que elaboraven les fa-
mílies mallorquines quan es-
cassejava el menjar.
– La gent pobra a Mallorca, que
fa un temps era una gran majo-
ria, menjava poca cosa, molt de
“cuinat”, moltes patates bullides
i molt de pa amb figues seques.
Jo quan era nina no vaig veure
mai menjar porcella rostida per
Nadal, perquè una porcella era
molt petita. No es menjaven un
animal de 7 kg. Mallorca era
molt més pobre i gràcies a Déu
que ha canviat. I aquests plats
més saborosos, solament es
menjaven per Nadal o algun
diumenge, perquè els dies entre
setmana ens alimentàvem de
moltes sopes i molt llegum. En
temps de la fam les mestresses

mallorquines guisaven molt bé i
amb poca cosa. Cada poble
subsistia amb el que produïa. 

– Cada municipi de l’illa té la
seva pròpia manera de fer
cada plat. Hi ha receptes
molt regionals que vostè hagi
rescatat?
– A Valldemossa he recuperat
una recepta que crec que ja nin-
gú la fa, que es diu la carabassa
“cucutxa”. És carabassa ofegada,
és un plat molt bo que a ma
mare li agradava molt. És clar
que hi ha unes varietats de po-
ble a poble en funció del que te-
nen. Per exemple, a Valldemos-
sa no hi ha porros, no és una
verdura que es conreï allà, però
a sa Pobla en el sofregit s’hi po-
sen porros. I a Palma jo vaig
aprendre a fer la magrana, un
plat que es fa al forn i que és
una espècie de pastís o pudin
que té com base l’albergínia. Hi
ha una riquesa molt important
a cada municipi.
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“Antònia Serrano és autora dels 
llibres Receptes de na Tonina (1995) i
Més receptes de na Tonina (2005) dos
llibres de cuina, especialment de
receptes populars de Mallorca”

in serc ió  ssoc ia l

Els joves a un centre 
d’acollida de baixa exigència
Els joves a un centre 
d’acollida de baixa exigència
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ral, entesa com a salaris baixos i
contractes de poca durada, ha re-
percutit negativament en la preca-
rietat dels treballadors pobres.

També s’han de tenir presents els
canvis en l’estructura demogràfica,
la base d’aquesta piràmide torna
petita a la vegada que la part de
dalt torna de cada vegada més gros-
sa com a conseqüència de l’aug-
ment de l’esperança de vida. En les
dècades dels anys vuitanta i dels
noranta es va produir una baixada
de la natalitat i un augment de la
qualitat de vida, circumstàncies
que ens duen al fet que la piràmide
poblacional canviï l’estructura.
Aquests darrers anys, la primera
dècada del dos mil, el fort augment
de la immigració torna a canviar
aquesta mateixa piràmide. 

De qui parlam quan ens refe-
rim al col·lectiu dels sense sos-
tre? L’heterogeneïtat podria ser
la paraula que millor defineix
aquestes persones. Així, dins
aquest col·lectiu hi podem tro-
bar joves amb dificultats d’inte-
gració, malalts mentals, perso-
nes amb problemes d’addic-
cions, immigrants, expresidiaris,
etc.

La Fundació RAIS de Madrid
(Red de Apoyo a la Integración
Sociolaboral) esmenta que el
perfil de les persones sense sos-
tre seria d’un home, de nacio-
nalitat espanyola, fadrí, entre

36 i 55 anys, i que viu de l’almoi-
na. Amb aquestes dades podem
apreciar que les taxes de sense sos-
tre en les persones adultes s’ha
anat reduint els darrers 25 anys, i
per ventura, hem de cercar l’expli-
cació en la implantació del siste-
ma de pensions.

A Mallorca les competències per
dur a terme accions a favor d’a-
quest col·lectiu són de la Secció
d’Inserció Social i Immigració de
l’Institut de Serveis Socials i Es-
portius de Mallorca. Des de la sec-
ció s’intenta de cada vegada més
treballar amb els diferents usuaris
d’una manera més individualitza-
da, i oberts als constants canvis
que es produeixen dins el col·lec-
tiu (dotació de més places residen-
cials, adequació i ampliació dels

centres, etc.). Es duen a terme ac-
cions per treballar de manera més
coordinada entre els diferents ser-
veis i aplicar metodologies de tre-
ball en xarxa entre els centres per
on pot passar un mateix usuari.
Per aquest motiu existeix la Xarxa
d’Inclusió Social, que des de fa
uns anys treballa per assolir objec-
tius comuns. Es tenen en compte
els diferents serveis que són neces-
saris per fer accions amb els usua-
ris: serveis de salut (centres de sa-
lut, centres de salut mental, etc.),
CAD, SOIB, centres d’orientació
laboral, centres de tallers forma-
tius, i tota una llarga llista de re-
cursos que hi ha per treballar amb
aquest col·lectiu.

En definitiva, intentar treballar
més l’aspecte educatiu de la perso-

na i no tant el sistema benefac-
tor, tot i que en molts de casos
aquest darrer és el que encara
preval. Per treballar aquest aspec-
te s’introdueix el grau d’exigèn-
cia; és a dir, el que s’exigeix a l’u-
suari per poder acollir-lo. Hi ha
centres que exigeixen fer accions
concretes per millorar la qualitat
de vida dels usuaris (per exemple
fer un programa de desintoxica-
ció d’alcohol) i n’hi ha d’altres en
què l’exigència és mínima.

A Mallorca hi ha dos centres de
baixa exigència que formen part
de la Xarxa d’Acollida i Inserció,
de la Secció d’Inserció Social i
Immigració de l’Institut de Ser-

“De qui parlam 
quan ens referim al
col·lectiu dels sense
sostre?
L’heterogeneïtat
podria ser la paraula
que millor defineix
aquestes persones”

veis Social i Esportius de Mallorca:
Sa Placeta i Es Sostre.1

Sa Placeta és un centre gestionat
per Projecte Home (amb titularitat
de l’Institut); Es Sostre és un centre
gestionat per l’Institut. Els objec-
tius generals d’ambdós centres són
aquests:

• Atendre les necessitats bàsiques
de les persones en situació d’ex-
clusió social sense sostre, toxi-
còmanes i/o politoxicòmanes
actives, per millorar-ne la quali-
tat de vida.

• Iniciar un procés personalitzat
d’inserció social que tingui en
compte de forma prioritària les
potencialitats i capacitats de
cada usuari.

Sa Placeta

Sa Placeta és un centre de baixa
exigència que ofereix allotjament a
persones amb addicció a drogues i
que estan en situació d’exclusió so-
cial (a vegades en situació de vulne-
rabilitat). La majoria dels usuaris són
consumidors actius d’algun tipus de
drogues; les més comunes entre les
il·legals són l’heroïna, la cocaïna i el
cànnabis, i entre les legals, l’alcohol,
el tabac i les benzodiazepines.

A grans trets es pot dir que les ac-
tuacions que s’hi duen a terme van

encamina-
des cap a
dos objec-
tius priori-
taris:

• Reducció
de danys:
intercanvi
de xerin-
gues, re-
partiment
de preser-

vatius, contactes amb la xarxa
sanitària normalitzada, inter-
vencions mínimes d’educació
per a la salut, subministrament
de medicació i normes bàsiques
d’higiene personal.

• Procés personal d’inserció so-
cial, dins el qual s’inclou la sor-
tida del centre com a primera
passa per començar una futura
normalització de la vida de l’u-
suari (en la mesura de les seves
possibilitats). També s’inclou-
rien dins aquest segon objectiu:
derivacions a un tractament es-
pecífic que tracti el problema
d’addició (l’objectiu més ambi-
ciós); derivacions a centres so-
ciosanitaris de les persones que
més ho necessitin (per exemple,
a Siloé), i inserció sociolaboral.
Totes les intervencions es fan de
manera coordinada i consen-
suada amb els equips dels dife-
rents CAD i amb l’equip de va-
loració de la Secció d’Inclusió
Social.

És important as-
senyalar que el tracta-
ment als usuaris és una
tasca dels professionals
dels diferents CAD i
que la tasca bàsica dels
professionals de l’al-
berg és la de suport, se-
guiment individual
(cada usuari té un edu-

cador de referència), orientació
(moltes de vegades aportant infor-
mació) i motivació (segurament la
tasca més complicada, ja que el sen-
timent de desesperança i de no po-
der canviar és molt present).

Dur endavant totes aquestes tas-
ques requereix una bona coordina-
ció amb els altres recursos amb els
quals es treballa (traspàs d’informa-
ció, repartiment de tasques, etc.) i
un treball en equip que tingui en
compte les diferències individuals
(recursos personals, possibilitats i
dèficits personals) de cada un dels
usuaris (mitjançant els projectes
individuals d’intervenció) i en el
treball educatiu.

Durant l’any 2006 s’hi varen
atendre 35 persones de 18 a 29
anys (de les 165 persones ateses).
Això representa un 21,2% del to-
tal. És una proporció bastant alta,
sobretot si es té en compte el perfil
de persones que s’atenen a Sa Pla-
ceta. A aquestes persones, normal-
ment el consum problemàtic de
drogues les ha dutes a perdre el
contacte amb la família, la feina
(en el cas que alguna vegada n’ha-
gin tingut) i les relacions socials, i
pateixen una greu desestructuració
des del punt de vista personal.

Podem, encara, analitzar amb
més cura aquesta distribució de les
edats si ho fem per franges:

“El tractament als usuaris és una tasca
dels professionals dels diferents CAD i la
tasca bàsica dels professionals de
l’alberg és la de suport, seguiment
individual, orientació i motivació”

Forquilla d’edats Total %

18-19 2 1,21%
20-24 10 6,06%
25-29 23 13,93%
30-34 23 13,93%
35-39 42 25,45%
40-44 36 21,81%
45-49 19 11,51%
50-54 7 4,24%
55-59 1 0,60%
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Dins aquesta franja d’edat, 26 són homes i 9
són dones:

Aquesta proporció entre homes i dones és bas-
tant comuna en els diferents centres dirigits a
persones amb problemes d’abús de drogues.

La nacionalitat més comuna entre els usuaris
és l’espanyola, amb 30 usuaris. Els percentatges
de les altres nacionalitats són quasi residuals (dos
de nacionalitat alemanya, un de txeca, un d’es-
lovaca i una persona del Zaire).

Es Sostre

Al centre Es Sostre foren atesos durant l’any
2006 un total de 904 persones diferents. D’a-
questes, 244 eren menors de 30 anys, cosa que
representa més d’un 25% del total d’usuaris.
S’ha de tenir present que, dels usuaris que s’han
atès al centre, la forquilla d’edat anava de 18 a
74 anys.

Podem, encara, analitzar amb més cura
aquesta distribució de les edats si ho fem per
franges:

Podem observar que la franja d’edat que va de 25 a
29 anys d’edat és la tercera en importància en aquesta
taula, i a la vegada les que van de 30 a 39, les que més
pes tenen. D’aquestes dades podem extreure que qua-

si la meitat dels usuaris del centre Es Sostre tenen en-
tre 25 i 39 anys, i que es compleixen les prediccions de
rejoveniment de la població sense sostre, encara més
que les que ens apuntava la Fundació RAIS, ja que do-
nava una forquilla entre 36 i 55 anys.

No podem deixar d’analitzar les dues forquilles d’e-
dats que van de 18 a 24 anys i que representen més
d’un 11% del total d’usuaris atesos. Destaca aquesta
dada perquè no hem de perdre de vista que les perso-
nes que arriben al centre ja es troben en situació d’ex-
clusió social, exceptuant alguns usuaris que més enda-
vant esmentarem. Aquestes dades ens indiquen que
(quasi) més de cent persones molt joves han entrat
dins els circuits dels centres d’exclusió social de l’illa.

Una altra de les dades que es poden analitzar en les
franges d’edat, de 18 a 30 anys, és la distribució entre
sexes.

Durant l’any 2006
es va observar una
lleugera feminitza-
ció del fenomen dels
sense sostre, amb un
lleuger increment
del nombre de do-
nes, però aquestes
dades encara són
més importants
quan parlam de les
franges d’edat dels
més joves.

Una altra de les
dades, de la qual
tindrà importància
l’anàlisi, és la pro-
cedència dels usua-
ris. S’explicava en un anterior article –concreta-
ment en el número 18 d’aquesta mateixa publica-
ció– que al centre Es Sostre hi acudeixen els usuaris
que estan en llista d’espera que no poden accedir a

l’alberg per a persones immigrants extracomunità-
ries que té la xarxa, i que és el programa Turmeda,
situat al monestir de la Real. És evident que aques-
ta circumstància afecta les xifres que es donen, per-
què usuaris amb aquestes característiques res no te-
nen a veure amb el fenomen de l’exclusió social.
Anem, doncs, a veure la procedència d’aquestes
persones:

De manera general hem d’obviar d’aquesta taula les
persones que provenen de països que no pertanyen a
Europa, ja que estan a l’alberg esperant plaça per acu-
dir al recurs idoni. De tota manera, cal precisar que

Forquilla d’edats Total %

18-19 17 1,88%
20-24 87 9,62%
25-29 141 15,59%
30-34 149 16,48%
35-39 147 16,26%
40-44 129 14,26%
45-49 105 11,61%
50-54 72 7,96%
55-59 24 2,65%
60-64 16 1,76%
65-69 7 0,77%
70-74 1 0,11%
NS 9 0,99%

Procedència Total %

Espanya 84 34,42%
Romania 60 24,59%
Marroc 23 9,42%
Bulgària 13 5,32%
Senegal 8 3,27%
Moldàvia 8 3,27%
Alemanya 5 2,04%
Brasil 5 2,04%
Polònia 4 1,63%
Xile 3 1,22%
Itàlia 3 1,22%
Bolívia 2 0,81%
Portugal 2 0,81%
Algèria 1 0,40%

Procedència Total %

Argentina 1 0,40%
Bòsnia 1 0,40%
Colòmbia 1 0,40%
Egipte 1 0,40%
Rússia 1 0,40%
França 1 0,40%
Hongria 1 0,40%
República Txeca 1 0,40%
Eslovàquia 1 0,40%
Tunísia 1 0,40%
Sàhara 1 0,40%
Ucraïna 1 0,40%
Uruguai 1 0,40%
Sèrbia 1 0,40%
NS 9 3,68%

Homes (18-30) % Dones (18-30) %

206 84,42% 38 15,57%

t
r

e
s

q
u

a
r

t
s

42

“Quasi la meitat
dels usuaris del
centre Es Sostre
tenen entre 25 i 
39 anys: es
compleixen les
prediccions de
rejoveniment de la
població sense
sostre”

Homes (18-30) % Dones (18-30) %

26 74,28% 9 25,72%

Homes (18-30) % Dones (18-30) %

793 87,2% 111 12,28%
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aquestes dades són semblants a les
generals de tot l’alberg, amb la di-
ferència de la gran quantitat de
persones joves arribades de Roma-
nia. També els quatre primers paï-
sos (Espanya, Romania, Marroc i
Bulgària) figuren en les quatre pri-
meres posicions en les dades gene-
rals. 

Podem afirmar que el gruix de
persones joves que arriba a l’alberg
són de l’Estat espanyol i que la
resta d’usuaris ho fan en un nom-
bre residual.

A la vista de les dades que ofe-
rim, podem parlar d’un rejoveni-
ment dels sense sostre, és a dir, de
cada vegada és més jove la gent
que acudeix a aquest tipus de cen-
tres perquè no té un lloc on per-

noctar. A la
vegada es
nota una
major fe-
minització
dins aquest
col·lectiu.

S’ha de
fer una tas-
ca d’obser-
vació en re-
ferència a

aquest ítem en els propers anys
(jovenització del fenomen) per
tal de posar a l’abast de la socie-
tat els instruments necessaris
per poder prevenir-ne l’ingrés
en centres de baixa exigència. A
partir d’enguany l’Institut de
Serveis Socials i Esportius de
Mallorca ha posat a l’abast del
centre un sistema de registre
que permetrà fer aquest segui-
ment de manera ràpida i ex-
haustiva.

Tot i que hem de fer notar
que, segons les dades, al centre
d’Es Sostre hi ha persones que
no són d’un perfil d’exclusió so-
cial, sí que, en canvi, són d’un
clar perfil d’exclusió les perso-
nes que gaudeixen dels serveis
del centre de Sa Placeta.

“S’ha de fer una tasca d’observació en
referència a la jovenització del fenomen per
tal de posar a l’abast de la societat els
instruments necessaris per poder prevenir-
ne l’ingrés en centres de baixa exigència”

Notes:

1. Per a més informació d’aquest cen-
tre podeu consultar el número 18 d’a-
questa publicació.
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El CREAib: 

Perquè un Centre de Recur-
sos en Educació Ambiental?

Amb l’aparició de les noves tec-

nologies de la informació i la co-

municació, ens trobem que la

quantitat d’informació que ens en-

volta creix de forma desmesurada i

cada vegada ens és més difícil arri-

bar a la informació que realment

necessitem.

Cal “estructurar” la 
xarxa Internet

A través d’Internet ens trobem
que tots nosaltres podem jugar a
ser editors i publicar el que volem,
però... ens hem plantejat mai la
qualitat de la informació que tro-
bem a Internet?

A la xarxa hi podem trobar des
de publicacions de caire científic

(molts investigadors i experts pen-

gen les seves publicacions a la Xar-

xa per afavorir-ne l’accés seguint la

iniciativa Open Access), publica-

cions de caire comercial (propa-

ganda, anuncis...), notícies..., i fins

i tot els diaris o relats personals de

milions de persones (els famosos

blogs).

Quan ens disposem a fer un tre-

ball o una investigació relaciona-

Centre de Recursos 
d’Educació Ambiental 

de les Illes BalearsAina Borràs. Directora del CREAib


