DIA DE LES PERSONES SENSE LLAR 2017
"SOM PERSONES, TENIM DRETS. NINGÚ SENSE LLAR"
El proper diumenge 26 de novembre és el Dia de les Persones Sense Llar. Avui, 23 de
novembre, volem transmetre un missatg de drets, de possibilitats, de dignitat, de
rostres i de persones concretes que posen nom al problema de les persones sense llar.
Com sabem, persones sense llar no són només les que veiem dormint al carrer, ni les
que viuen en albergs i pisos d’acollida municipals. Persones sense llar són totes
aquelles que no tenen un habitatge digne, en condicions de salubritat; que no tenen
un habitatge segur, lliure de violència i de mancances estructurals; un habitatge
assequible, a l’abast de les seves possibilitats econòmiques. Persones sense llar, en
definitiva, són totes aquelles que no poder exercir, avui, plenament, el seu dret a
l’habitatge.
A nivell estatal, el 6 de novembre del 2015 es va aprovar la Estratègia Nacional
Integral per atendre les Persones Sense Llar per al període 2015-2020.
El Govern de la Generalitat ha iniciat aquest any la elaboració de l'Agenda Urbana de
Catalunya, per orientar el desenvolupament sostenible de les ciutats, seguint els
criteris marcats per l'ONU durant la conferència Hàbitat III, que va tenir lloc a Quito
(Equador) a finals del 2016. Aquests criteris comprometen a les Administracions a:
-Proporcionar serveis bàsics per a tots els ciutadans
-Garantir que tots els ciutadans tinguin accés a la igualtat d'oportunitats i a la no
discriminació
-Promoure mesures de recolzament de ciutats més netes
-Enfortir la resiliència en les ciutats per reduir el risc i l'impacte dels desastres naturals
-Prendre mesures per fer front al canvi climàtic mitjançant la reducció de les seves
emissions de gasos d'efecte hivernacle
-Respectar plenament els drets de les persones refugiades, les migrants i les
desplaçades
-Millorar la connectivitat i recolzar iniciatives innovadores i ecològiques
-Promoure espais públics segurs i accessibles
El desembre del 2016 el Govern va aprovar per a l'any 2017 la creació de l' Estratègia
Integral per abordar el Sensellarisme a Catalunya, en la qual el Consorci La Sopa hi
participa, preveient l'execució del pla durant el 2018, un cop presentada l'estratègia.
A Girona, a partir del mes de maig, s'ha notat un increment d'arribades de nois joves,
alguns menors d'edat, subsaharians i sense cap tipus de documentació. També han
arribat refugiats demanant asil polític. Aquestes persones tenen unes característiques
diferents i necessiten uns recursos específics que no existeixen.
El Consorci La Sopa, únic Centre de la província, no pot assumir la seva acollida ja que
els processos per tramitar passaport i d'altres són llargs i no se'ls pot garantir l'estada

durant tot el procés, excepte si tenen algun problema de salut. Tot això evidencia les
mancances que tenim per atendre les diverses problemàtiques i situacions de les
persones que es troben en situació de carrer.
Atesa la complexitat social del fenomen i dels perfils a abordar és necessari innovar en
estratègies compartides , per això s'ha format un equip socio sanitari per fer treball de
carrer, projecte que faran conjuntament La Sopa i l'IAS per poder atendre millor els
casos de salut mental i addiccions.
Seguim apostant per una intervenció inicial en l'habitatge, i en incrementar els pisos
d'inclusió. Actualment el Consorci La Sopa disposa de 4 pisos d'inclusió i 6 pisos
destinats al model "housing first", primer la llar. D'altra banda pensem que tothom
hauria de poder viure dels ingressos generats per una feina remunerada, protegida o
no.
Cal que les persones sense llar siguin les protagonistes dels serveis, per això hem de
crear espais com les Trobades amb sostre, on ells des de la seva experiència puguin
donar la seva opinió i aportar idees per millorar l'atenció i buscar oportunitats per
poder sortir del carrer.
A Càritas aquest any s'han iniciat dues noves accions per donar resposta a l'estratègia :
-A la ciutat de Figueres s'ha impulsat la intervenció en medi obert, amb un doble
objectiu: Localitzar, per una banda el nombre de persones en situació de sense sostre i
fer-ne seguiment i per l'altra, dotar-los d'informació de recursos i serveis del municipi i
del propi projecte de Càritas.
-A la ciutat de Girona s'ha iniciat la gestió d'un habitatge compartit per tres persones,
seguint el model "housing first", primer la llar, a on es situa l'habitatge com a primera
fase del procés. Es tracta d'un model de servei a les persones sense llar que prioritza
l'accés a un habitatge permanent, assequible, digne i adequat a les seves
circumstàncies com a punt de partida del procés d'inserció social.
Càritas està gestionant actualment 14 llars habitades per diversos perfils de persones i
famílies que pateixen exclusió residencial. Aquests equipaments permeten allotjar fins
a 24 famílies, el que representa 54 persones beneficiàries que reben un seguiment
integral professional.
S'estan fent avenços, però se n'han de fer més, per això, un any més, des del Consorci
La Sopa, l'Associació Traçant Camins i Càritas Diocesana de Girona, tornem a
reivindicar QUE NINGÚ DORMI AL CARRER i demanem:
- Que les Administracions Públiques projectin reformes estructurals que comportin
l'aplicació del dret humà a tenir un habitatge digne i adequat, fomentant mesures de
lloguer social que hi facilitin l'accés.
-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.
-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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