
"Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament bàsic per a 56 dones i les seves famílies 

en situació de vulnerabilitat de la comunitat rural de H. R. Palyam, a l’àrea de Madakasira, 

districte d’Anantapur, Índia." 

Aquest projecte ha sorgit a iniciativa pròpia de la comunitat beneficiària, del seu Comitè de 

Desenvolupament Comunitari  CDC que està compost pel mateix nombre d'homes i de dones 

dels col·lectius amb els quals treballem: dàlits, tribals i castes baixes. 

El Comitè local i els Sanghams (comitè de dones) decideix quines han de ser les primeres 

famílies a accedir-hi una vegada s’aprova el projecte per la FVF - RDT que té establertes una 

sèrie de condicions d'obligat compliment per part les comunitats beneficiàries. 

Amb aquest projecte es pretén actuar sobre dos problemes diferents, però complementaris: 

d'una banda la falta d'accés al dret a un habitatge digne i per una altra els problemes per fer 

efectiu el dret a l'aigua i al sanejament. 

A causa de la pandèmia per coronavirus (Covid-19), promoure la propietat d'un habitatge amb 

sanejament millora les condicions d'habitabilitat de la població i per tant facilita un 

confinament digne de la població ja que promou la distància social i redueix l’amuntegament. 

En aquestes comunitats la situació de les dones i les nenes és especialment delicada, ja que 

pateixen una triple vulneració de drets pel fet de ser dona, trobar-se en una situació 

socioeconòmica precària i pertànyer a una casta baixa. Entre d'altres vulneracions, a l’Índia 

segueixen existint els matrimonis forçats i precoços i la "dot".  

LA FVF –RDT estableix que la dona ostenti la propietat de l’habitatge (si a la família hi ha un 

discapacitat serà aquest el propietari) . 

Els habitatges comptaran amb 5 espais (1 habitació, 1 saló, 1 cuina, 1 bany-inodor i 1 porxo) i 

estaran fetes de ciment i maons amb una base elevada coberta de làmines, per evitar l'entrada 

de serps i escorpins. 

Cada família propietària participa activament en la construcció de l’habitatge. 

 

Sobre la Fundació Vicente Ferrer 
La Fundació Vicente Ferrer (FVF) és una ONGD Organització No Governamental de Desenvolupament 
compromesa des de 1969 amb el procés de transformació de les zones rurals  a Andhra Pradesh i 
Telangana (sud-est de l’Índia). Dóna suport a comunitats empobrides i grups especialment vulnerables: 
dones i persones amb discapacitat. Aplica els seus programes en 3.600 pobles i dona suport a prop de 
tres milions de persones. El model de desenvolupament de la FVF a l’Índia coincideix amb el conjunt de 
propostes globals de l’ONU per arribar els Objectius de Desenvolupament Sostenible el 2030.  
 


