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CONTEXT EXPANSIU DE POBRESA 
FAMILIAR I PÈRDUA DE LA VIVENDA 

A ESPANYA/CATALUNYA

Desnonaments a Espanya 2007-2012

Taxa anyal de desnonaments: 5,82 per 1.000 
vivendes

Total: 362.776 desnonaments

Source: Colau, A y Alemany, A “2007-2012: Retrospectiva
sobre desahucios y ejecuciones hipotecarias en
España, estadísticas oficiales e indicadores”. PAH,
Enero 2013

Al 2013 Catalunya va ésser la Comunitat Autònoma amb més desnonaments.



CONTEXT EXPANSIU DE POBRESA 
INFANTIL I FAMILIAR A 
ESPANYA/CATALUNYA

Llars amb tots els seus membres desocupats a 
Espanya

2008 2010 2013

827.200 1.328.000 1.832.300

Taxa de pobresa infantil a Catalunya
2006 2010

22,3% 23,7%

Font: INE i UNICEF



FINALITAT DEL PROGRAMA 
A RESGUARD

Servei gratuït d’orientació jurídica, financera
i pràctica en matèria d’habitatge de lloguer o
de propietat. S’adreça principalment a famílies
vulnerables amb infants al seu càrrec a fi de que
puguin trobar-se a resguard en un habitatge
digne. Aquest Programa forma part de la línia de
treball de l’entitat a favor de la inclusió social
dels col·lectius més vulnerables i és una acció
de lluita contra la pobresa i la privació infantil.



CARTERA DE PRESTACIONS
• Assessorament jurídic i financer adreçat a famílies

vulnerables que estiguin a risc de perdre el seu
habitatge.

• Informació adaptada a les possibilitats econòmiques
de cada família sobre habitatges disponibles amb
preus de lloguer assequibles.

• Informació i acompanyament a les sol·licituds d’ajuts
públics pel pagament de deutes i ajuts de lloguer.

• Suport psicològic actiu a les famílies vulnerables amb
infants al seu càrrec que estiguin a risc de perdre el
seu habitatge.



EQUIP HUMÀ
• El Programa funciona amb una base de

voluntariat altament qualificat: un advocat.

• El Programa funciona amb una base
professional contractada: una psicòloga, una
orientadora/informadora de primera línia sobre
habitatge

• El Programa està coordinat estratègicament per
la Direcció General i la Vicepresidència de
l’entitat que reuneixen experiència i qualificació
a l’àmbit jurídic, institucional i de polítiques
públiques.



XARXA D’ENTITATS 
COL·LABORADORES

• Coordinació amb la Xarxa d’Atenció a les
Persones sense Llar de Barcelona oferint
el Programa “A Resguard” com un
recurs de la mateixa.

• Col·laboració específica amb l’Associació
Prohabitatge per a la recerca d’habitatge
temporal.





Programa A RESGUARD
Setembre 2013 – Juny 2014

Activitat Global
Atenció a 173 famílies vulnerables amb problemes 

de vivenda

Motius de Consulta (*)
110 famílies Dificultat de pagament del lloguer o hipoteca

19 famílies Processos judicials per manca de pagament.

63 famílies Recerca de lloguers assequibles i/o socials

23 famílies Situacions d’extrema precarietat personal i de 
vivenda

(*) Cada família pot presentar més d’un motiu de consulta



Programa A RESGUARD
Setembre 2013 – Juny 2014

Actuacions realitzades
Assessoria jurídica per manca de pagament de lloguer 19 famílies

Assessoria jurídica per manca de pagament d’hipoteca 13 famílies

Orientació sobre accés a justícia gratuïta 5 famílies

Recerca de residència pública temporal 7 famílies

Orientació sobre vivendes de lloguer assequible 78 famílies

Orientació sobre sol·licitud de lloguer social 40 famílies

Altres actuacions 36 famílies

Total Actuacions 198 actuacions



Programa A RESGUARD
Setembre 2013 – Juny 2014

PERFIL DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES

• 90,1% famílies d’origen immigrant de les que el 79%
residien a Catalunya des de fa més de cinc anys.

• 70% famílies viuen en parella i 86,7% tenen fills menors al 
seu càrrec.

• 30,6% famílies amb algun membre amb treball assalariat 
actualment.

• 29,5% dels beneficiaris tenen estudis primaris o nivells 
educatius més baixos.



Programa A RESGUARD
Setembre 2013 – Juny 2014

PROCEDÈNCIA DE LES FAMÍLIES BENEFICIÀRIES

• 80,9% dels beneficiaris venen derivats dels Serveis i 
Programes de l’Associació Salut i Família.

• 16,8% dels beneficiaris venen derivats per les seves 
pròpies xarxes socials i familiars.

Les famílies beneficiàries de l’Associació Salut i
Família tenen accés a la totalitat del mosaic de serveis
de l’entitat. Durant 2013, l’Associació Salut i Família va
atendre 20.009 beneficiaris dels quals el 68,8% van
ésser dones.





Gràcies per la seva atenció !!

E.mail: emendez@saludyfamilia.es
Web: www.saludyfamilia.es


