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Més de 5.000 actuacions en habitatges



La rehabilitació d’habitatges per a la inclusió i la participació en 
la comunitat com a oportunitat per a la transformació social

Durant els darrers 30 anys, la Fundació APIP-
ACAM ha realitzat una actuació d’ampli abast
en l’àmbit de la rehabilitació d’habitatges per
a persones amb risc d’exclusió social. Una
actuació que ha estat pionera i ha generat
importants beneficis per a les persones i la
societat en el seu conjunt.
En aquest sentit, una de les últimes auditories
de qualitat del programa reflectia els
avantatges generats per aquest, entre els quals
convé assenyalar:

• la millora de la qualitat de vida i
l’autonomia de les persones participants
-beneficiàries- d’aquest,

• l’eliminació de riscos en la llar, amb la
consegüent prevenció d’accidents,

• la facilitació de les relacions
interpersonals i de la inclusió en l’entorn
comunitari, sobretot d’aquelles persones
majors que viuen soles, però també a les
famílies amb infància en risc.

Així mateix, aquesta línia d’actuació, sobretot
pel que fa a procurar una vida inclusiva en una
llar saludable i accessible, compta amb un
important reconeixement legal. De fet, si ens
basem en una referència legal fonamental,
com és el cas de la Convenció Internacional
sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat, podem comprovar que el dret a
una vida independent en la comunitat té un
caràcter fonamental.

Les polítiques socials d’habitatge amb caràcter
general per a tota la població, i específicament
per als grups vulnerables com ara les famílies
amb infància en risc, són un terreny poc
treballat i amb molt a fer. Encara que, des de
la Fundació APIP-ACAM, hàguem dut a terme
més de 5.000 actuacions de rehabilitació de
llars durant aquests anys, han sigut moltes les
carències i molts més els potencials d’una
política social d’habitatge que té les seues
prioritats en la salut, la vida independent i la
inclusió de les persones. Una política social
d’habitatge capaç d’empoderar la vida de les
persones mitjançant la transformació de les
seues llars i els seus entorns, finalment, a
través d’una profunda transformació
social. Aquesta és l’experiència que hem
observat durant els últims dos anys en la
província de València.

En relació amb l’impacte d’aquest tipus
d’actuacions, en aquesta jornada, també
presentem l’estudi encarregat a Alter Civites,
del qual es desprèn que la millora de les
condicions dels habitatges de les persones amb
risc d’exclusió suposa “una excel·lent opció de
política social centrada en la qualitat de vida de
les persones i en el seu desig de viure una vida
independent en la mateixa llar i l’entorn
comunitari”. Per tot això, aquestes Jornades
sobre la rehabilitació d’habitatges per a la
inclusió i la participació en la comunitat volen
ser un espai de reflexió i debat que ens ajude a
millorar i innovar en aquest important àmbit
de política social.
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