
     
 

Intervevenció Jaume Alemany 

 

Ens reuneix avui aquí la voluntat de visibilitzar una problemàtica que pateixen 
un grup nombrós de persones que lluny de anar minvant, s’incrementa cada 

dia més. Els qui anomenem “sense sostre” o “Sense llar”. (Ens resulta més 

acceptable que nomenar-los, “privats del dret a l’habitatge digne”.) Dret 

reconegut per la nostra constitució. 

Ho feim entorn d’una taula, en to de germanor, de compartir el pa. Ja ho férem 

a la Plaça d’Espanya llegint un manifest i també a les esglésies de Sant Miquel 

de Palma i de Sant Domingo d’Inca. 

Creim que la unitat, la conscienciació col·lectiva, l’empoderament dels qui 
sofreixen en primera persona el problema son les primeres passes per a fer 

front a una situació que reclama amb urgència solucions immediates. 

Son moltes i diverses les causes que fan que cada dia més persones es trobin 
al carrer. No es tracta del cas puntual d’una persona que ha sofert un 

contratemps, ni la situació ocasional d’un altre que, degut a haver perdut el 

lloc de feina, no pot pagar el lloguer. Es tracta de la situació angoixosa de 
moltes persones,famílies, que tot i tenir un treball remunerat no poden fer 

front a lloguers abusius, ni a les condicions impossibles que exigeixen 

particulars i immobiliàries per a llogar un habitatge. 

Immigrants, nouvinguts, desnonats, formen un col·lectiu que no tenen lloc 

baix teulada, ni tan sols en albergs. Estan saturats alguns i altres no 
recomanables ni adequats a les necessitats concretes dels demandants: 

famílies senceres, dones soles embarassades, pacients de trastorns mentals, 

etc. 

Les institucions fan allò que poden però resulta del tot insuficient. Caldrà 

prioritzar l’atenció a aquesta problemàtica en els pressupostos, canviar 
quantes lleis o normatives facin falta per tal de facilitar solucions, imaginar 

noves formes de respostes, acollir iniciatives de particulars o d’entitats socials 

que ajudin a donar respostes concretes. 

Es necessari fer pedagogia social. Responsabilitzar-nos tots d’allò que esdevé 

i afecte a pocs o molts ciutadans. Molts son propietaris que abusen dels 
lloguers, altres tenen cases tancades perquè no necessiten el lloguer per a 

viure, altres viuen al marge de la realitat que afecta als altres, ... tots tenim el  



     
 

deure i el dret d’intervenir democràticament en la construcció una societat 

justa, pagant impostos, votant, exigint als qui ens representen una gestió 

eficaç, etc. 

Som gent d’església, som l’Àrea d’acció social de l’església de Mallorca. Per 

això seim en la taula compartida. Creim en la força de la germanor per a fer 
front a la desigualtat, amb l’acompanyament personalitzat per ajudar a portar 

la creu, cada un la seva, però entre tots la de tots. 

Volem també fer una crida als creients per tal que obrin els ulls a aquesta 
problemàtica que esta esdevenint un drama per a molts, davant els qui no 

podem restar impassibles. 

També nosaltres haurem de mirar prim en com gastem els diners, en les 

prioritats que establim, en l’ús que donam als nostres immobles, en els 

lloguers que cobram de les nostres propietats, als sous que pagam als nostres 

contractats, al pressupost que dedicam a la solidaritat o la caritat cristiana. 

Quan tot hom tingui un sostre, ens afanyarem en construir llars, on el calor 

d’humanitat ajudi a tots a créixer en dignitat. A partir d’aquí podrem aspirar a 

una societat igualitària, justa i solidaria. 

Bon profit i ànim. Ho necessitem per a aconseguir allò que pretenem. 

 


