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Tota persona té dret a un nivell de vida adequat que li asseguri,a ell i  a la seva família, la salut i el 
benestar, i especialment l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica i els serveis socials 

necessaris té, també, dret a les assegurances en cas de desocupació, malaltia, discapacitat, viduïtat, vellesa 
i altres casos de pèrdua dels seus mitjans de subsistència per circumstàncies independents de la seva 

voluntat. 
 

Article 25.1 Declaració Universal dels Drets Humans 

EL Dret A SOmiar 

El dret a somiar no figura a la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948. Però si no fora per ell, 
potser els altres drets mai haguessin existit. A ASSÍS volem imaginar un sistema en el qual no trobem a cap 
persona sense llar perquè les seves necessitats d'atenció a la salut, alimentació i higiene personal, habitatge, 
prestacions socials o una ocupació digna, están cobertes.  

Aquest somni de lluitar per una societat més justa i equitativa és el que guia, dia a dia, la nostra acció. 

TReballem per fer del somni una realitat 

Per fer-ho realitat, a més de desenvolupar programes i projectes dirigits a atendre les necessitats de les 
persones sense llar, duem a terme accions de sensibilització social i d’incidència política. Així, en 2007 
realitzem el primer informe sobre “Violència directa, estructural i cultural contra les persones en situació 
de sense llar a Espanya 2006”, en el qual constatàvem que: 
 
1. La violència directa contra les persones sense llar, en la majoria dels casos, és el resultat visible de la 
violència estructural i cultural que sofreixen, i el referent del nivell de violència estructural i cultural que 
pateixen. 
 
2. El sistema de protecció social espanyol que pretén garantir l'Estat del Benestar, del qual les rendes 
d'inserció en formen part, contribueix a potenciar i perpetuar “borses de pobresa”. Un estat en el qual la 
gran majoria de les prestacions socials estan per sota de l'indicador del llindar de la pobresa o del salari 
mínim interprofessional genera i potencia la pobresa, afavorint així el sensellarisme. 
 
 
3. Les barreres socials que troben les persones sense llar per accedir als drets socials bàsics (alimentació, 
higiene, habitatge, educació, ocupació, sanitat, protecció social, benestar...) impedeixen el seu ple 
desenvolupament com a ciutadans i com a persones. 



 
4. L'administració pública local té responsabilitats contretes amb tots i cadascun  dels seus ciutadans i molts 
ens locals no compleixen els mínims establerts per llei. 
 
5. El mercat de l'habitatge és pràcticament inaccessible per a les persones sense llar i les polítiques de pisos 
de protecció oficial són clarament escasses per a la societat en general i per a les persones sense llar en 
particular. 
6. La xarxa pública sanitària i de salut mental, no compleix les seves funcions: preventiva, d'atenció, 
tractament i control amb la majoria de persones sense llar. No contempla les dificultats afegides i les 
barreres socials que comporta estar en situació de sensellarisme. 
 
7. Els serveis socials públics i privats, en la majoriadels casos, no s'adeqüen a les necessitats i situacions de 
les persones sense llar. És necessari establir itineraris d'inserció integrals, personalitzats i dinàmics, que 
tinguin en compte la realitat de cada persona i el seu context. 
 
8. És necessària una major coordinació dels agents implicats. 
 
9. La societat tendeix a culpabilitzar i criminalitzar a les persones que es troben en situación d'exclusió 
social. A través d'estereotips s'estigmatitza els col·lectius més vulnerables creant una polarització negativa i 
un sentiment de grup enfront d’“els altres”: els exclosos. Amb els estereotips es crea un sentiment de 
culpabilitat i una atribució de característiques negatives. La societat creu que el “altre” és una amenaça per 
a la seva seguretat, integritat, convivència... i será incapaç de veure els seus aspectos positius, i sobretot el 
benefici social que representa veure el col·lectiu de persones sense llar inclosa en una societat justa, 
equitativa i solidària. 

 
10. Per al col·lectiu de persones sense llar, els estereotips creen un sentiment de culpabilitat i d’inseguretat 
que dificulten o impedeixen el seu desenvolupament com a persones de plens drets socials. Creiem que el 
que millor defineix aquesta situación són les paraules de José Luis (usuari del Centre d’Acollida Assís) “…som 
com som  perquè estem com estem i estem com estem perquè som com som…” 
 

En el 2007 proposàvem: 

• Crear i engegar un Observatori o Unitat d'Alerta d'àmbit estatal sobre violencia directa, 
estructural i cultural contra les persones en situació de sense llar. 

• Elaborar polítiques socials que responguin a les diferents realitats  de les persones en situació 
de vulnerabilitat social.  

• Establir protocols i itineraris d'actuació que garanteixin una correcta atenció a les persones 
sense llar i les problemàtiques afegides que presenten, des de la xarxa pública sanitària i de 
salut mental.  

• Els serveis socials públics i privats d'atenció a persones sense llar haurien de tenir en compte la 
creació de noves vies d'actuació i la  millora de les actuals, dotant als professionals i als serveis 
dels mitjans i recursos adequats a les necessitats individuals de cada persona. 

• L'accés a l'allotjament digne, estable i permanent que evolucioni en funció del procés de canvi 
de la persona arribant a l'adquisició d'una autonomia personal i social basada en l'estabilitat que 
proporciona una llar i des de la qual poder projectar-se com a ciutadà i com a persona. Per això, 
i a causa de la realitat del mercat de l'habitatge, és necessari establir borses d'habitatges de 
lloguer amb preus accessibles per a col·lectius vulnerables i en situación d'exclusió social. 

• f) Fomentar i incrementar les places residencials de llarga estada per a persones en situación 
cronificada o amb patologies que així ho requereixin. 

• Afavorir polítiques d'ocupació en inserció sociolaboral per a la capacitació i adquisició d'hàbits 
socials i laborals com a mitjà productiu de qualitat, fomentant així, la responsabilitat social 
corporativa i crear itineraris d'inserció laboral amb sous adequats a la realitat social en la qual 
vivim. 

• Establir les prestacions de la seguretat social i les Rendes Mínimes d'Inserció per sobre de 
l'índex econòmic relatiu al llindar de la pobresa. 

• Els mitjans de comunicació han de ser conscients de la necessitat d'utilitzar les terminologies 
emprades per les entitats d'atenció a persones sense llar, evitant les connotacions negatives, 



violentes i morboses (rodamón, indigent, etc.) que faciliten la creació d'estereotips i 
l'estigmatització de les persones en situación d'exclusió social o de sense llar. 

• En el context al qual ens referim entenem que la urgència no s'ha de basar només en la 
prevenció, sinó també en la promoció: desenvolupant les capacitats, habilitats, estratègies i 
recursos necessaris per abordar les situacions de violència en totes les seves manifestacions. 
Entenent la violencia com la conseqüència del conflicte social, i utilitzant el conflicte com a 
“motor” per a la transformació. Hem d'aprendre a analitzar-lo, a descobrir la seva globalitat i, 
sobretot, les causes que el generen i el potencien. Si no som capaços d'abordar i atallar aquestes 
situacions de violència en totes i cadascuna de les seves manifestacions estem abocats al 
distanciament i la fractura social entre “exclosos i inclosos socials” (bretxa social) que 
desencadenarà una espiral de violència, injustícia i incomunicació i  la dificultat  per superar-la 
serà cada vegada més gran. 

Aquestes conclusions i propostes les fèiem, en 2007, quan es tancava una de les èpoques de major bonança 
econòmica del nostre país. Al seu moment, no vam ser capaços de donar-li resposta i tampoc ho hem fet ara 
amb aquesta crisi “brutal” que estem patint. 

seguim somianit, seguim treballant 

Malgrat això, a ASSÍS seguim somiant amb una societat on s'assegurin, promoguin i garanteixin els drets 
humans i socials de totes les persones, sense excepció i, continuarem defensant i reivindicant que: 

1. Es reconeguin i garanteixin els drets bàsics (habitatge, salut, alimentació, higiene, prestacions, 
formació i treball) de la societat en general i de les persones sense llar en particular. 

2. S'estableixin els mecanismes i protocols que permetin prevenir, detectar i abordar aquestes 
situacions de vulnerabilitat social des d'una perspectiva integral. 

3. Es garanteixi l'accés a un habitatge digne i els recursos necessaris que permetin la sostenibilitat 
i autonomia de la persona i/o la família. 

4. No es culpabilitzi ni criminalitzi  les persones per la seva situació de pobresa. 

atreveix-te a actuar, 
uneix-te a #404HomelessNotFound 



 

Contacte 

404homelessnotfound@assis.cat

@CentreAssís / @404HNF

Assís Centre d'Acollida / 404homelessnotfound

404homelessnotfound

CentreAssís

404HomelessNotFound #www.assis.cat 
www.404homelessnotfound.org

ASSÍS Centre d’AcollidA

mailto:assis@assis.cat?subject=
http://www.assis.cat
http://www.404homelessnotfound.org
http://www.assis.cat
http://www.404homelessnotfound.org
mailto:assis@assis.cat?subject=

