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Enguany commemorem 25 anys de Campanya “Ningú sense llar” i volem valorar 
el camí que hem recorregut junts, apostant per la dignitat i els drets de milers de 
persones que no tenen lloc on viure, rostres concrets que ens interpel·len i que 
ens mobilitzen per tirar endavant.

L’any 1992 (el primer any de la Campanya) ja reclamàvem: “Dret a un allotjament 
digne”. Aquest 2017 diem “Som persones, tenim drets. Ningú Sense Llar”. Un 
missatge de drets que es repeteix amb força i que, per reiterat que sigui, no perd 
valor ni contundència. Al revés, sona més alt.

Des de la Campanya “Ningú Sense Llar” manifestem que cada ésser humà és 
irrepetible i té dret a viure amb dignitat i a accedir als drets humans que les 
diferents legislacions internacionals, nacionals, autonòmiques i locals 
reflecteixen en les seves normes.

(Declaració Universal del Drets Humans, article 1)

EEEEELLLLSSSS DDDDRRRRREEEEETTTTTTSSSSSS NNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOO SSSSSSSÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNN RRRRREEEEGGGGGAAAALLLLLLSSSSS,,,, 

“Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets i, 
dotats com estan dotats de raó i de consciència, s’han de comportar 
fraternalment els uns amb els altres”.

Inma Cubillo. Cáritas Española.



NINGÚ SENSE LLAR

SOM PERSONES,
TENIM DRETS.

Quan parlem de llar, recordem el que hem anat treballant en aquestes 
Campanyes des de ja fa uns quants anys: 
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“VIURE SENSE LLAR ÉS MOLT 
MÉS QUE ESTAR SENSE SOSTRE”

El lema de la Campanya d’enguany és “Som 
persones, tenim drets. Ningú sense llar”. Encara que 
sembli que són afirmacions evidents, la realitat 
quotidiana ens presenta una altra cara, i ens 
adonem com, cada dia, drets humans com ara 
l’accés a la salut o a l’habitatge són vulnerats o no 
són accessibles per a les persones que no tenen 
lloc on viure. Amb la Campanya volem:

1) Fer visibles les dificultats amb què es troben cada 
dia les persones sense llar per a accedir als drets 
humans (a la salut, a l’habitatge, a la participació, a 
la protecció social, etc.) i exercir-los.

2) Denunciar les vulneracions de drets que pateixen 
les persones que no tenen lloc on viure.



Se’n gaudeix en igualtat i sense cap 
mena de discriminació: no hi ha raons 
econòmiques, socials, culturals, 
històriques o polítiques que justifiquin 
un tracte diferent.

Són incondicionals i exigibles, no són 
regals de l’administració o del legislador. 
No depenen del compliment de 
determinades condicions laborals o 
administratives.

No es poden quedar en paper mullat, 
han de ser efectius i garantits.

S’exerciten des del bé comú i des de la 
solidaritat: perquè si tu no pots gaudir 
dels teus drets i exercir-los, els meus 
se’n ressenten.

A TOT ARREUA TOT ARREU

TOTS ELS DRETS,
CADA DIA, 

Són integrals, ja que proposen una mirada i una concepció de l’ésser
humà en la totalitat de les seves dimensions.

Són interdependents, no hi ha un dret més important que un altre, 
i l’exercici d’un dret possibilita la realització d’altres drets.

El concepte de drets humans és universal i inclusiu, ja que n’han
de gaudir  totes i cada una de les persones, tant en els aspectes
individuals com en els col·lectius.

Algunes característiques dels drets humans:

3) Recordar que els Drets Humans suposen una responsabilitat compartida: 
encara que els Estats i les Administracions són els que han de garantir i 
sostenir el desenvolupament dels drets humans, podem implicar-nos-hi. 
Hauríem d’implicar-nos a facilitar-ne l’accés, a aquestes drets, i l’exercici, 
d’aquests drets, des del compromís comú de la ciutadania, des d’entitats 
socials, administracions, mitjans de comunicació, etc.

Sempre des d’una mirada de drets de caràcter global, interrelacionant-los 
entre si i no pas incidint en un de concret: tots els drets junts, alhora, cada dia, 
a tot arreu...



La constant desigualtat en què vivim, 
malgrat aquest canvi de cicle que insinuen 

les dades macroeconòmiques. Espanya 
continua sent el segon país de la Unió 

Europea on més ha crescut la desigualtat 
des que va esclatar la crisi, i on les tres 

persones més riques del nostre país 
acumulen la riquesa del 30% més pobre.

Les xifres de la pobresa, darrere les quals 
hi ha rostres i persones concretes que no 
ens poden deixar indiferents: un total de 
11,7 milions de persones (3,8 milions de 

llars) estan afectades a Espanya per 
diferents processos d’exclusió social, i 5 

milions de persones estan ja afectades per 
situacions d’exclusió severa, un 82,6% més 

que l’any 2007.

ALGUNES DADES 

(1) Extretes de la Guia de Campaña “Nadie Sin Hogar 
2017”. Càritas Española

PER A REFLEXIONAR-HI 1

NO COMPTEN AMB CAP TIPUS D’INGRÉS

GAIREBÉ 700.000 LLARS 
 (1,3 milions de persones)

Les persones sense llar es troben amb moltes dificultats quotidianes
a l’hora de voler exercir els seus drets. Vegem-ne alguns exemples:

Les dificultats d’accés o manteniment del dret a un habitatge
digne i adequat:  
4 de cada 10 persones no poden afrontar despeses imprevistes. 
Mentre les entitats socials estimem  que a Espanya hi ha més 
de 40.000 persones sense llar, resulta que hi ha 3.443.365 habitatges 
buits (segons el darrer cens de població i habitatge del 2011). 
Imprescindiblement i urgentment cal poder comptar amb un
parc públic adequat d’habitatge social, assequible
i accessible, sobretot per a les persones que no tenen
lloc on viure. 



QUE NO TENIM LLOC 
ON VIURE.
QUE NO TENIM LLOC

A ESPANYA SOM MÉS
DE 40.000 PERSONES 



“Nadie sin Hogar”Segueix-nos a:
Grupo

@NadieSinHogar

LES NOSTRES PROPOSTES PER ALS DRETS
Que les Administracions Públiques projectin reformes estructurals que 
comportin l’aplicació del dret humà a tenir un habitatge digne i adequat. 
Ningú no s’ha de veure obligat a viure al carrer. Per això cal prioritzar vies 
d’accés segures i accessibles a l’habitatge, com ara el lloguer social, la 
cessió d’ús i la propietat cooperativa. D’altra banda, proposem que es 
fomenti la destinació dels pisos buits a lloguers socials.

Que la ciutadania en general conegui les entitats socials del seu territori 
que promouen i valoren els drets de les persones que no tenen lloc on 
viure, i que hi participin. Es tracta de ser “agents de drets” mitjançant la 
mobilització social.

Que els mitjans de comunicació informin des d’un llenguatge i des 
d’una perspectiva de drets que ajudi a eliminar les barreres amb què es 
troben les persones sense llar per a accedir-hi, i que alhora eviti que siguin 
estigmatitzades per tal causa.
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