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Gestos que sumen
per fer possible
#ningúdormintalcarrer

Ferran Busquets,
director d’Arrels Fundació.
@ferranb

Gestos que sumen
Els petits gestos passen sovint desapercebuts i poden tenir efectes que van més enllà
d’allò que havíem previst.
Ho veiem al centre obert d’Arrels, quan una persona que dorm al carrer es preocupa per
un altre company que té algun problema, o quan una persona voluntària seu una estona
a xerrar amb algú que feia temps que no compartia una conversa. També amb les
trucades de ciutadans i ciutadanes amoïnats perquè han vist una persona dormint al
carrer al seu barri.
Els motius que aboquen una persona a viure al carrer són molts. A Arrels ho comparem
amb una teranyina formada per fils que es van desfent i que tenen a veure amb la
persona i amb la societat en què vivim. Quan una persona deixa de viure al carrer
succeeix perquè els fils es comencen a refer i perquè han intervingut gestos invisibles.
En aquesta teranyina podem incidir tothom. Des d’Arrels, seguint sensibilitzant; des de les
administracions, apostant per polítiques que afavoreixin l’habitatge social; des de la resta
de la ciutadania, preocupant-se pels veïns i veïnes que no tenen llar.
I TU, SUMES EL TEU GEST?
Entra a
arrelsfundacio.org/2018/
per saber-ne més!

ACOMPANYEM

SENSIBILITZEM

DENUNCIEM

orientem i atenem les persones
sense llar cap a una situació el
més autònoma possible.

la ciutadania respecte
els problemes de la pobresa
al nostre entorn.

situacions injustes i aportem
solucions a les administracions
i a la societat civil.
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Les lletres cal·ligràfiques d’aquesta memòria
pertanyen a persones que han viscut al carrer.
Les pots descarregar a www.homelessfonts.org

Gracias a todas
esas personas que,
aunque no me conocían,
no me ignoraron cuando
dormía en el cajero.
Manuel, mig any vivint al carrer

Els reptes del 2019
REHABILITAREM LA LLAR D’ARRELS
per ampliar les places d’allotjament i que més persones que han viscut al
carrer i tenen una salut delicada hi tinguin accés.

OBRIREM UN ALTRE ESPAI DE BAIXA EXIGÈNCIA
perquè és un recurs útil per a què persones que fa molts anys que viuen
al carrer tinguin un lloc on resguardar-se i millorin la seva situació.

DEFENSAREM ELS DRETS
amb un assessorament jurídic més intens a les persones que ja coneixem
i orientant qualsevol persona sense llar en cas d’agressió.

SEGUIREM ORIENTANT LES PERSONES QUE VIUEN AL CARRER
i crearem eines que facilitin aquest assessorament sobre els recursos que
existeixen a Barcelona.

CONTINUAREM CANVIANT MIRADES
i trencant prejudicis que encara estan presents en la societat vers les
persones sense llar.

IMPLICA’T

Amb tu farem possible #ningúdormintalcarrer

arrelsfundacio.org/colabora

Ens hem centrat en les persones

2.368
PERSONES ATESES
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89% 11%

homes dones

13.024 PERSONES SENSE LLAR ATESES

EN 31 ANYS D’HISTÒRIA D’ARRELS

Hem sortit al carrer

528

Hem ofert serveis útils

1.963

persones

persones han fet ús dels serveis
del centre obert (un 26% més que
l’any 2017 i un 94% més que fa 5 anys).

visitades al carrer

5.064 visites
A Barcelona, un miler de
persones viuen al carrer.
Al maig del 2018 vam participar
en un recompte, organitzat per
la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar, i vam trobar 956
persones dormint al ras.

persones han fet ús dels serveis de dutxes.

Al juny de l'any passat, vam
sortir a entrevistar persones
que viuen al carrer per obtenir
informació qualitativa.
Vam parlar amb 315 persones.

• 239 persones
• 71.593 nits d’allotjament
• El 54% de les persones que han

dormit al Pis Zero han millorat la seva
situació cap a un recurs més estable.

• 56,29% del pressupost

858
L’equip de carrer d’Arrels
recorre l'Eixample, Ciutat
Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia,
Sant Martí i Sant Andreu i té
un equip mòbil per a casos
puntuals de molta
vulnerabilitat a la resta
de la ciutat.

Hem allotjat

per a allotjament i suport social.

1.082

persones han fet servir el rober.

Hem treballat en equip

566

• 380 voluntaris i voluntàries

*Barcelona no té servei públic de consigna

• 64 treballadors i treballadores

persones han guardat la seva bossa.*

• 4.747 persones sòcies i donants

Aquí trobes més informació:
www.arrelsfundacio.org/cens2018/

• 254 persones jurídiques

Avancem per fer possible #ningúdormintalcarrer
Gossos al
centre obert

Un taller amb
més oportunitats

Una obra de
teatre al Lliure

Recomptes a
municipis catalans

Més persones
vivint en pisos

Intercanvi
de coneixement

El 2018 ens hem assessorat,
hem creat protocols i hem
habilitat el centre obert
perquè les persones sense llar
amb un animal de companyia
hi puguin accedir.

Hem ampliat el taller
d’Arrels perquè més
persones puguin ocupar el
temps d’una manera útil i
per generar nous projectes
que signifiquin noves
oportunitats.

Hem pujat a l'escenari del
Teatre Lliure amb Sis
Personatges - Homenatge
a Tomás Giner, una obra
de creació col·lectiva
protagonitzada per persones
que han viscut al carrer.

Hem donat suport a 11
municipis per organitzar
recomptes nocturns i saber
quantes persones viuen al
carrer i hem elaborat una
guia pràctica sobre com fer
un recompte.

La col·laboració ciutadana
ens ha permès posar en
marxa 13 pisos nous. Durant
el 2018, hem gestionat 92
habitatges, 72 dels quals
són individuals.

Hem aprofundit en el
coneixement del model
Housing First amb entitats
d’altres països europeus i
nord-americans compartint
coneixements i avaluant.

Els comptes clars
Com hem distribuït les despeses?

55,12%

allotjament
i suport social

15,59%

primera acollida,
serveis bàsics
i equips de carrer

TOTAL DE DESPESES:

3.587.712,06€

13,35%

estructura
i voluntariat

9,91%

6,03%

sensibilització
i incidència política

taller
ocupacional

D’on provenen els ingressos?

TOTAL D’INGRESSOS:

3.690.502,60€

Quotes de socis 23,28%

Donatius puntuals 19,23%

66,71% PRIVAT

FINANÇAMENT

33,29% PÚBLIC

FINANÇAMENT

7,02% Aportacions persones residents
6,28% Empreses
2,60% Fundacions
0,41% Entitats religioses
7,89% Altres ingressos

18,28% Ajuntament de Barcelona
14,51% Generalitat de Catalunya
0,33% Diputació de Barcelona
0,17% Altres ajuntaments

Comptem amb tu per seguir avançant
per fer possible #ningúdormintalcarrer

93 441 29 90
De dilluns a divendres | De 9:30h a 14h i de 16h a 19:30h
La Caixa: ES43 2100 0975 2802 0006 5046
Triodos Bank: ES18 1491 0001 2120 1336 6022
amics@arrelsfundacio.org
692 68 90 92

Riereta 24, baixos, 08001 Barcelona

www.arrelsfundacio.org

