


“Perquè l’exercici universal de la dignitat humana és possible, estem 
cridats a viure amb una mirada alternativa, creadora, que és capaç de fer 
possible l’impossible” - Víctor Renes.

Comencem un nou període de Campanya, el trienni 2016-2018, en què 
hem d’anunciar i denunciar: «NO HI HA DRET!», CAP PERSONA SENSE 
LLAR és imprescindible i possible. A més de posar fi a la pobresa, volem 
proposar i construir un model de societat diferent, que posi les persones i 
la seva dignitat al centre. 

Des de la Campanya «Cap Persona Sense Llar» cridem a ser comunitat: 
perquè els meus drets són els teus drets, perquè les situacions que atempten 
contra la dignitat de qualsevol persona posen en qüestió la meva pròpia 
dignitat. Somiem que és  possible el que avui sembla impossible: que tota 
persona visqui amb dignitat en una llar pròpia, en pau i permanent. 

Quan parlem de llar, recordem el que hem treballat en les Campanyes des 
de fa alguns anys: 

«Viure sense llar és molt més que no tenir sostre»

 CAP PERSONA SENSE LLAR
 PER DIGNITAT
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• Es fonamenta en la idea de generar teixit inclusiu, de xarxa, 
conformada per tres eixos principals, que es desenvoluparan en els 
tres anys consecutius: Dignitat , el 2016; Drets, el 2017, i Possibilitat, 
el 2018. 

• Mantenim la mirada de drets de manera global: tots els drets junts, 
alhora, tots els dies, a tot arreu... Els drets no són obsequis, són 
inherents a l’ésser humà.

AQUEST NOU 
TRIENNI 2O16-2018
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Per a la Campanya 2016, el punt de partida és la dignitat de tota 
persona. La dignitat resideix en el fet que som no un què, sinó un 
qui, éssers i persones únics, insubstituïbles, dotats d’intimitat, 
d’intel·ligència, de voluntat, de llibertat, de capacitats...

Les persones en situació de sense llar són, primer de tot, persones, 
éssers humans amb plena dignitat. La dignitat humana és un 
fet incondicional i, per tant, no s’ha de conquerir o guanyar. 

PER DIGNITAT,
CAP PERSONA SENSE LLAR

Les persones sense llar som, 
primer de tot, PERSONES



Un element fonamental per a la dignitat de 
les persones en situació de sense llar és la 
visibilitat: si no us veig, si no us reconec, no 
puc reconèixer-me en vosaltres, no puc posar 
en valor la dignitat que ens uneix i iguala com 
a éssers humans.

“Fes-me visible”

D’aquí el crit i el clam que acompanya 
el lema d’aquest any:



Aquest reconeixement, que parteix de la visibilitat, no pot quedar en una 
simple observació, sinó que ha de ser un motor de canvi que ens mogui i 
inciti a l’acció, al reclam de la dignitat i de l’accés i exercici de drets de les 
persones en situació de sense llar. Hem de ser capaços de viure la dignitat 
d’anada i tornada, reconèixer que «la teva dignitat és la meva dignitat  i 
que jo també em dignifico com a persona a través de la teva persona».

LA TEVA DIGNITAT ÉS LA MEVA DIGNITAT
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 EN UNA SOCIETAT
 VIVIM

 FRACTURADA I DEL REBUIG 
1

La fractura social de la nostra societat no és un efecte de la crisi, sinó una 
conseqüència del model socioeconòmic. Dues de cada tres persones en 
situació d’exclusió ja hi vivien abans de la crisi. 

Des de 2007, el creixement en desigualtat és generalitzat i constant. 
Una desigualtat que s’observa en el fet que, si Espanya fos un poble de 
100 habitants, 1 persona posseiria tanta riquesa com 80 persones.

 1 ¿En qué sociedad vivimos?, document d’anàlisi i suport per a la Campanya «Cap Persona Sense 
Llar», elaborat per l’Equipo de Estudios. Càritas Espanyola, 2016.



Les taxes de pobresa arriben als 
nivells més alts des que se’n fa 
registre estadístic, i assenyala que 
el 22,2 % de la població viu per 
sota el llindar de pobresa. I espe-
cialment preocupant és la situació 
de pobresa severa, que arriba a 
5 milions de persones, el 7,4 % 
de la població.

Els temps que vivim es caracterit-
zen per la desigualtat i l’expulsió 
de les persones de la nostra so-
cietat. El rebuig arriba a la seva 
màxima expressió quan afecta 
les persones i les priva d’una 
llar.



PER SOTA EL LLINDAR DE POBRESA
El 22,2 % de la població viu
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Un exponent clar d’una societat que rebutja són les 40.00 persones 
en situació de sense llar que viuen a Espanya. També aquelles 
famílies que pateixen l’amenaça de perdre l’habitatge o aquelles que 
són desnonades. Una realitat que només el 2015 es va mostrar a 
través de 68.135 execucions hipotecàries.

A més, la inseguretat en l’habitatge (viure en un habitatge sense títol 
legal, amb notificació d’abandonament, sota amenaça de violència, 
etcètera) afecta 1,1 milions de llars i 3,6 milions de persones a 
Espanya.

A Espanya som

en situació de sense llar
més de 40.000 persones



La inadequació de l’habitatge (viure en estructures temporals, assentaments, 
barraques, coves..., sense accés adequat a subministraments, viure en 
situacions d’amuntegament, etcètera) afecta 1,4 milions de llars i 5 milions 
de persones a Espanya.
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DEL BÉ COMÚ
EL PRINCIPI

De la dignitat, unitat i igualtat de totes les persones deriva el principi 
del bé comú: són les condicions de possibilitat que permeten el 
desenvolupament i benestar de tots els éssers humans. Suposa 
el gaudi dels drets per a tothom, per a tota la comunitat/societat.

Per assolir-lo partim de dues premisses com a referència:
• Construir una societat basada en drets universals i no en 

privilegis individuals.
• Prioritzar les persones que estan en una situació de 

vulnerabilitat més gran, tant a Espanya com a fora de les 
nostres fronteres.

El bé comú també el construïm 
les persones sense llar



LES PERSONES SENSE LLAR
SOM, PRIMER DE TOT, PERSONES

Per avançar en aquesta proposta, és urgent una implicació més gran 
de la societat civil, però no com a alternativa a la «cosa pública», sinó 
com a complement, sabent que el que generem implicant-nos com a 
societat es transforma en una millor qualitat de vida per a tothom.

La nostra responsabilitat i el nostre compromís amb les persones en 
situació de sense llar ens han de portar a insistir que «l’exercici de la 
dignitat universal és possible». 



Segueix-nos a: @NadieSinHogar
Grupo 
“Nadie Sin Hogar”

ÉS POSSIBLE UN ALTRE MÓN en què les persones, la seva dignitat 
i el seus drets estiguin al centre.

La creació de missatges positius que lluitin contra la discriminació i estigma 
que pateixen les persones en situació de sense llar és una tasca essencial 
dels mitjans de comunicació. Es tracta de conèixer en profunditat la realitat del 
sensellarisme i les seves situacions complexes, com a gest i compromís amb la 
dignitat que tot ésser humà té pel simple fet de ser-ho.

És necessari un compromís del conjunt de les administracions per 
desenvolupar polítiques públiques que posin les persones al centre 
(especialment les persones sense llar) i que apostin per garantir l’accés a drets 
humans fonamentals (habitatge, salut, etcètera) i per protegir-los.

És fonamental la visibilitat i el reconeixement de les persones en situació de 
sense llar. Un gest que ampliï la mirada quotidiana cap a les persones en 
situació de sense llar, que ens tregui de la còmoda miopia en què vivim, una 
mirada mobilitzadora de dignitat i drets.

 Què proposem? GESTOS PER A LA DIGNITAT:


