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Equip d’ atenció en Salut Mental a les 
persones en situació de sense llar

de Barcelona
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Totes  aquelles persones que no poden 
accedir o conservar un allotjament 
adequat , adaptat a la seva situació 
personal, permanent i que proporcioni un 
marc estable de convivència, ja sigui per 
raons econòmiques o altres barreres 
socials, o bé perque presentin dificultats 
personals per portar una vida autònoma

European Observatory on Homelessness

Com definim a la població sense llar



Perfils de la població sense llar

FEANTSA (Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les 
Sans-Abri)



Població sense llar Catalunya

El 63,6% nacionalitat espanyola

Génere: el 80,66% Homes

Edat 45 -64 años (24,7%)

21,3 % 4888 persones. 
22.938 persones 



Dos estudis sobre els trastorns mentals de les persones sense sostre a l’estat 

espanyol ( Gijon i Madridd) s’identificà la presència de trastorns mentals en el 

voltant del 50% de les mostres estudiades, amb un 6% i un 1,8% de trastorns 

orgànics cerebrals, 6% i 10,6% d’esquizofrènies, 12% de depressions majors en 

l’estudi de Madrid i 2,4% en Gijón, i un 6% i 9,4% de distímies. 

En l’estudi fet a Barcelona, un 40% dels homes de menys de 45 anys i un 52% 

de les dones presentaven al menys un trastorn dels inclosos en el DSSI, i que 

determina la presència d’almenys quatre símptomes de cada una de les 

categories de trastorns 

En relació al consum d’alcohol  s’ha situat entorn al 50% de la població

La prevalença de consums de cannabis, heroïna i cocaïna és del 21,7%, 0,5% i 

3,2% per la població general, en les mostres estudaides ha  estat del 45,3%, 

22,6% i 13,7% respectivament



D’acord amb l’estudi fet a Barcelona doncs, un 38% dels enquestats es 

declaren abstemis, un 17% presentarien consums moderats i un 60% no 

presentarien cap trastorn mental; cal, doncs, matisar la creença popular 

que totes les persones que viuen al carrer tenen problemes de 

dependència alcohòlica o són malalts mentals



Equip 

ESMESS
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Equip ESMES:

• Dos coordinadors

• Quatre psiquiatres

• Cinc infermers

• Cinc CPI



ESMeSS
L’ESMeSS es posa en marxa com a pla pilot l’any 1998 i es consolida com a equip l’any 

2006.

Els objectius del programa ESMeSS són:

• Donar assistència i  tractament a les persones amb trastorn psiquiàtric  greu i  en 
situació de sense llar de tota Barcelona que estiguin  desvinculats de la xarxa 
normalitzada

• Millorar l'acompliment del tractament del seu Trastorn Mental i/o patologia 
dual.

• Millorar  i fer més accessible la utilització dels recursos d'hospitalització 
psiquiàtrica .

• Millorar i fer més accessible la utilització dels serveis socials específics.

• Millorar la permanència en habitatges de la població sense llar amb trastorn 
mental.



1. Ciutat Vella 100.685

2. Eixample 263.565

3. Sants-Montjuïc 180.824

4. Les Corts 81.200

5. Sarrià-Sant Gervasi 145.761

6. Gràcia 120.273

7. Horta-Guinardó 166.950

8. Nou Barris 164.516

9. Sant Andreu 145.983

10. Sant Martí 232.629

Barcelona ciutat : 1.602.386 hab.

A qui atenem?
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A on els atenem?



SIS medi obert 
de BCN

Equip Carrer 
Arrels

ESMeSS

Serveis socials

E. Poble Sec
C.T emporal Hort  la Vila
C.  Residencial Can Planas 
E.I. Horta
E.I.  S.Lluïsa de Marillac
E. I. Zona Franca
S.I.S. Tractament
E.I. Meridiana
E.I. Nou Barris
C.P.A. Sant Gervasi
Programa Hotel/ Pensió
Centre Obert Arrels
Llar Pere Barnès

Xarxa de Salut Mental de BCN 

Alta 
ESMeSS

Hospitalització
Tractament ambulatori:

PTI-PSI

Circuit d’ atenció  



Persones ateses a ESMES

2014   2015   2016   2017

• Casos nous 90      111       94        108

• Pacients 297      308      285       282

• Visites            5483    5804    5505     3158



• • •

“Gueto de Skid Row ( barri de Los Angeles -California)

Grafiter Skid Robot  dedicat als homeless”. Campanya
Kickstarter

MOLTES 
GRÀCIES


