
N o  t e n i r  c a s a  m a t a .  
N i n g ú  s e n s e  l l a r .

Tenir casa és un dret humà universal (com altres: alimentació, educació, salut,

treball...).

Accedir a una llar és una condició prèvia per exercir i obtenir l’accés als altres drets

fonamentals i a una vida digna.

El dret a un habitatge digne i adequat possibilita dur a terme una vida autònoma i el

desenvolupament de les potencialitats de cada persona.

L’habitatge preserva la salut, la vida i la dignitat de la persona. És on creem els

nostres vincles i gaudim de l’amor i de l’estimació amb els més pròxims.

No és tracta només de tenir el dret, sinó de poder-hi també accedir. No és el mateix

tenir dret als aliments, que obtenir-los, com no és el mateix tenir dret al treball, què

treballar i no és el mateix tenir dret a l’habitatge, que tenir una llar.

A Arrels Sant Ignasi ha augmentat durant aquest any de pandèmia en un 20 % les

persones que han estat en situació de sense llar respecte al 2019. En total hem

comptabilitzant 872 persones en situació de sense llar.

Han crescut a Lleida les persones que es troben en situació d’habitatge insegur, fins

arribar a 523 ocultant encara més la problemàtica del sensellarisme.

Viure sense llar és molt més que estar o no tenir sostre, significa estar sense accés a

drets, sense xarxa, sense afecte, sense protecció, sense dignitat, sense identitat, sense

participació,... I per tant, no tenir casa acaba degradant a la persona en la seva

totalitat.
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M A N I F E S T  2 0 2 0

SABEM QUE:

MANIFESTEM QUE:



Construir una societat en què les persones participin i siguin el centre de tota
política, de tota mesura, especialment les persones en situació de més exclusió.

Que les administracions públiques garanteixin una vida digna per a totes les
persones, així com l’accés i el gaudi dels drets humans.

Polítiques Públiques que garanteixin l’accés als recursos necessaris per prevenir la
pèrdua de la llar o facilitar-ne l’accés promocionant un parc d’habitatges públic o
de lloguer social per a les persones més vulnerables.

Que les administracions executin un pla global per evitar que hi hagi persones
dormint als nostres carrers de Lleida. 

Avançar cap a una societat de les cures, en què protegim la vida de cada persona i
especialment la vida de les persones més vulnerables, on es potenciïn valors com
la solidaritat, la justícia, l’empatia i l’amor.       

Que tota persona que perd el seu allotjament, habitatge o llar, tingui un habitatge,
allotjament o llar alternativa on poder anar a viure amb dignitat. 

Que tota persona tingui el seu lloc a la comunitat, perquè és des d’aquí on podem
fer possible que no hi hagi ningú sense llar. Tots tenim dret a tenir un lloc.

I PER AIXÒ VOLEM: 

Nosaltres diem prou!
I tu, què hi dius?

 Digues prou. 
Ningú sense llar!
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