


2 Elaborat per Càritas.

PODRÍEM VIURE  
SENSE CONNEXIÓ  EN UNA 
SOCIETAT HIPERCONNECTADA?

Sense CONNEXIÓ  dels serveis públics de la comunitat on viuen.

Sense CONNEXIÓ de relacions socials, relacions familiars.

Sense CONNEXIÓ a la seva salut física i mental.

Sense CONNEXIÓ  dels seus propis recursos personals i possibilitats.

Sense CONNEXIÓ a la seva pròpia DIGNITAT, mereixedors del dret a la llibertat,  
a l'educació, a la cultura, a la sanitat, la feina, l'habitatge, a construir una família, a 
participar de la societat en què vivim sense connexió al Dret a la VIDA.

Però, al contrari, ens veiem, CONNECTATS a la solitud, al sensellarisme, a les mirades 
de rebuig i de negació, a l'atenció social itinerant, a la mirada assistencial que genera 
dependència. 

 

Manifest

Desconnectar-se en aquest món és viscut com una pèrdua en quant a possibilitats i oportuni-
tats; tràmits, treball, consum, relacions i comunicacions, però què significa per a les persones, 

que ens trobem, en greu exclusió social viure SENSE CONNEXIÓ?

Creiem que cal la implantació d'estratègies que ajudin a pal·liar aquesta situació i proporcionar 
recursos integrats que dignifiquin la vida de les persones en situació  de sense llar. 

La crisi social i de model de vida està colpejant les persones més vulnerables. Com més 
dimensions de la vida estan en una situació vulnerable, més probabilitats tenim de ser exclo-

ses.

Manifest de la campanya “Ningú sense llar” 2022.
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És aquesta la societat que volem? 

Connectem amb la vida en comú i amb la interdependència.

No deixis que es DESCONNECTIN,  
no et DESCONNECTIS del món comú.

No permetis que es quedin FORA DE COBERTURA

Campanya de persones sense llar.
30 d’octubre de 2022    

Connectem amb una mirada àmplia i complexa de les realitats i els itineraris vitals. Les 

persones en situació de sense llar són cada cop més joves i diverses. Cada cop hi ha més 

dones que parteixen sempre de situacions invisibles per a la societat. 

Per tot això, demanem també a les administracions ia la classe política que CONNECTIN amb 

les realitats de totes les persones, que CONNECTIN amb la vida de les persones en situació 

sense llar. Que es connectin amb les dificultats d'intentar sortir de l'exclusió residencial i que 

apliquin polítiques valentes a l'habitatge. L'habitatge és un dret que és vulnerat. 


