
  
 
 
 
 
 

Càritas reivindica el Dret a l’habitatge digne 
en el Dia de les Persones sense Llar 

 
 
Nota de premsa 23/10/2019. La mirada de la Sara, una dona de 41 anys en situació                
de sensellarisme, i el lema “Posa-hi cara”, són els elements de la campanya de la               
Jornada de les Persones Sense Llar, que se celebra el 27 d’octubre arreu de l’estat,               
però que concentra la majoria d’actes el dijous 24, com és el cas de Càritas               
Diocesana de Girona, que sortirà al carrer a Figueres. L’entitat instal·larà una parada             
a la plaça de l’ajuntament, de 10:30h a 13h, per oferir informació i testimonis del               
projecte dedicat a les persones sense llar. A més, es recolliran signatures i roba i               
material d’hivern per a les persones que viuen al carrer. A les 12 del migdia es llegirà                 
un manifest per reivindicar el Dret a l’habitatge digne.  
 
Càritas ha escollit un rostre femení per destacar com el problema del sensellarisme             
afecta doblement les dones, perquè tenen una menor visibilitat al carrer i són molt més               
vulnerables a patir agressions i situacions de violència.  
  
L’acció directe al carrer de Càritas a Figueres 
 
Càritas Diocesana de Girona gestiona diversos projectes en l’àmbit de l’Habitatge a la             
demarcació de Girona i vol aprofitar el Dia de les Persones sense Llar 2019 per               
donar especial visibilitat al Projecte Sense Llar, que desenvolupa a Figueres (Alt            
Empordà). L’objectiu d’aquest projecte és que les persones que han caigut en una             
situació d’exclusió social per manca d’habitatge participin en processos de promoció i            
inserció social que els permetin, de nou, prendre les regnes de la seva vida, accedir a                
una llar i ser protagonistes d’una millora en la seva qualitat de vida. Una persona               
tècnia del projecte surt al carrer per localitzat persones en aquesta situació i les              
informa de les accions de Càritas i dels recursos que té a la seva disposició. Totes les                 
intervencions es realitzen comptant amb la participació lliure i voluntària de les            
persones sense llar. Si la persona expressa la voluntat d’abandonar aquesta situació            
-que no és una decisió senzilla, per la gran quantitat de problemàtiques relacionades             
amb el sensellarisme, com la salut mental, les addiccions o la falta de xarxa social-               
Càritas i la resta d’entitats i agents socials implicats, intenten trobar una solució             
efectiva per abandonar progressivament el carrer i fomentar l’autonomia i la inclusió            
social.  
 
Durant el 2019 el projecte ha a atès 23 persones noves (18 homes i 5 dones). En tots                  
els casos han estat intervencions amb un seguiment que ha durat, com a mínim, un               
mes. L’entitat també té en compte les persones que reben seguiment continuat amb             
diferents regularitats (diari, setmanal, mensual, etc.) que es van incorporar al projecte            
el 2017 o 2018 i que són 28 persones més en total (3 dones i 25 homes).  
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 
L’habitatge: una prioritat de Càritas 
 
Segons l’últim informe FOESSA, presentat ara fa pocs mesos, la manca d’habitatge            
digne ja és la primera causa d’exclusió social. Càritas Diocesana de Girona ja va              
advertir a la Memòria 2018, que la situació és alarmant. Els lloguers impagables i la               
falta de recursos per a les hipoteques posen en perill el dret a un habitatge digne,                
adequat i assequible. Però hi ha altres circumstàncies que dificulten l’accés al Dret a              
l’Habitatge, com la situació dels joves migrants sense referents. 
 
A banda del projecte Sense Llar, Càritas Diocesana de Girona desenvolupa diversos            
projectes en l’àmbit de l’habitatge, de manera directa o transversal.  
 
Als Pisos d’Acollida Temporal per a la Inclusió (PATI) hi conviuen de manera             
compartida una vintena de persones, la majoria dones i mares amb fills a càrrec, que               
pateixen precarietat econòmica severa. El projecte Llaços fomenta el housing first,           
amb l’objectiu que les persones sense llar puguin accedir primer de tot a un habitatge i                
que esdevingui una eina per arrelar en un entorn, crear vincles socials i evitar              
l’aïllament. El projecte Conviu compta amb un habitatge a Girona i està orientat a les               
persones que provenen d’institucions penitenciàries i que no disposen d’una llar en            
condicions per adaptar-se i integrar-se a la societat quan surten de la presó.  
 
Som Refugi: una resposta a la situació dels joves migrants          
sense referents 
 
El projecte que ha crescut de manera més notòria durant el 2019 ha estat el projecte                
Som Refugi, centrat en oferir solucions d’habitatge i acompanyament integral          
(acollida, formació, orientació laboral, assessorament legal, etc.) a joves migrants que           
han estat tutelats per l’administració i que no tenen referents familiars. Aquests joves             
sovint es troben en situacions de vulnerabilitat, perquè no han pogut regularitzar la             
seva documentació o perquè no tenen recursos suficients per viure de manera            
autònoma.  
 
L’any 2018, Càritas va atendre 4 joves en aquesta situació a Santa Coloma de              
Farners. Però enguany, el projecte s’ha vist reforçat per l’obertura de la casa d’acollida              
Cal Manco, a Caldes de Malavella, un servei amb 20 places, que ha pogut acollir de                
manera integral a 35 joves fins a data d’avui; i un altre habitatge a Girona, amb 4                 
places més, que ha permès que 5 joves hagin pogut millorar la seva autonomia              
personal amb l’objectiu d’inserir-se social i laboralment. En tots els casos, l’habitatge            
és el punt de partida per desenvolupar una tasca integral contra l’exclusió.  
 
Una crida al compromís 
 
Càritas Diocesana de Girona fa una crida a les persones i entitats que disposin              
d’habitatges sense ús, per tal que els cedeixin a l’entitat amb l’objectiu de reforçar els               
projectes dedicats a atendre les persones en risc d’exclusió social  
  


