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Recursos per viure

o per sobreviure?

Volem que aquesta revista sigui útil.
Arrela’t és la revista d’Arrels, entitat que des de 1987 atén a Barcelona
persones sense llar oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària.

La inquietud com a
pas imprescindible
Quan comences a viure al carrer ho fas acompanyat d'un gran desconcert. Segurament, el
dia abans no t'ho esperaves o no ho podies
assumir. L'esperança és el darrer que es
perd però quan t'adones que la primera nit
al carrer és inevitable, només et queda la
força imprescindible per tirar endavant.
A partir d'aquí comença una història
dura i desesperada. Avui no tinc on
dormir... i demà? En
sortiré algun dia?
On em podré dutxar? On podré canviar-me de roba?
On podré fer les
meves necessitats?
Com descansaré?
On trobaré aixopluc si plou? Em robaran les poques coses que tinc? Avui dia, les respostes a
aquestes preguntes són poc esperançadores.

La teva veu

Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.
@ferranb

Potser t'ha passat que un dia de pluja i fred,
anaves ràpidament cap a casa imaginant-te
que, per fi, podràs gaudir de l'escalfor de la llar,
canviar-te de roba i prendre alguna cosa calenta. Però just quan treus les claus per obrir
la porta de casa, veus una persona buscant
aixopluc perquè aquesta nit dormirà al carrer.
De sobte, imaginar-te a casa passa de transmetre't satisfacció a tot el contrari. Què li ha
passat? Què puc fer per ajudar-lo? Li puc baixar una manta? Ningú el pot ajudar? Què li
puc dir? Aquesta inquietud és un pas imprescindible perquè algun dia ningú hagi
de dormir al carrer.

Recursos per viure

o per sobreviure?
Cada dia rebem persones al nostre centre obert que viuen al carrer i que no saben on demanar ajuda.
Des d’Arrels, no podem respondre totes les seves necessitats però les assessorem cap a altres recursos de Barcelona. Per millorar aquestes orientacions, hem creat una guia amb consells bàsics i que visibilitza una necessitat que tenim com a ciutat: comptar amb recursos que realment ajudin la persona
a transformar la seva situació.

Des d'Arrels volem donar resposta a algunes
d’aquestes preguntes, encara que sigui difícil.
Persones que han viscut al ras han volgut orientar altres persones que comencen a viure
al carrer perquè sàpiguen on buscar ajuda,
com protegir-se, com descansar. Consells per
sobreviure i trobar algun tipus de suport que
contribueixi, també, a transformar la situació.

Gestos i accions que sumen des de la ciutadania
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Els dies més freds de l'any, a uns 70 municipis catalans s'activen recursos per a les persones que dormen al carrer i en alguns municipis existeixen protocols específics. A Barcelona, on
gairebé unes 1.200 persones dormen al carrer, aquest hivern
ha obert un centre temporal amb 75 places fins al mes de març
i les persones hi podien dormir fins a un màxim de 30 dies.
També estava previst obrir 325 places més a diversos espais
de la ciutat durant uns dies si la temperatura baixava dels 0ºC
però finalment no ha baixat i aquestes places no s'han habilitat.
Ara amb la calor, els recursos de l'operació fred estan tancats
i en algun municipi s'activen 'operacions estiu' els dies en què

les temperatures pugen molt i se surt a repartir aigua entre
les persones que viuen al carrer i a convidar-les a anar a centres climatitzats.
El motiu per obrir o no tots aquests recursos és que, amb segons quines temperatures, es considera que pot haver perill
per a la persona. Però aquesta realitat ens genera preguntes:
Com és que els recursos es guien pel termòmetre si una persona que viu al carrer està exposada a riscos durant tot l'any?
Els recursos que existeixen actualment per a les persones
sense llar, els serveixen per sobreviure o per transformar la
seva realitat?
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Una guia per a les persones
que viuen al carrer des de fa poc

Necessitats urgents o importants?

Durant el 2018, més de 1.350 persones han vingut a Arrels preguntant si es podien dutxar, guardar les seves bosses a
la consigna o si tenim allotjament per no haver de dormir al carrer. Des d'Arrels no hem pogut donar resposta a
totes aquestes necessitats però sí hem intentat orientar les persones sobre els recursos que existeixen a
Barcelona i que els poden ser útils.

La guia que hem elaborat recull més de 70 recursos als quals la persona pot
adreçar-se directament, amb informació útil sobre on menjar, on dormir, on dutxar-se... i que intenten anar més enllà i explicar què fer si es pateix una agressió,
com defensar els drets, on preparar-se per buscar feina, etc.

El mapa també
evidencia una realitat:

“Moltes d'aquestes persones no tenen cap professional referent de serveis socials.
Això significa, per exemple, no poder empadronar-te perquè necessites un informe d'algú que digui que et coneix”, explica Marta Maynou, responsable de
l'equip de carrer i del centre obert d'Arrels, que troba significatiu el fet
que la majoria de persones que fa més temps que viuen al carrer no solen preguntar com aconseguir un allotjament,
“com si haguessin renunciat a trobar-lo”.

Una persona que entra en un alberg pot estar-s'hi més
temps mentre troba un altre recurs que li aporti estabilitat
però els mecanismes de sortida estan saturats i és difícil
afrontar els preus del mercat immobiliari. En conseqüència, si vius al carrer i vols accedir a un alberg, hauràs d'esperar fins a dos i tres mesos i t'hauràs de preparar per viure
al carrer aquest temps.

Per intentar millorar aquest assessorament, hem creat una guia en format mapa que recull els recursos
que existeixen a Barcelona on les persones sense llar
poden accedir directament, sense necessitat de tenir un
treballador o treballadora social darrere.

La persona no es pot dutxar les vegades que necessiti a la
setmana. Tampoc hi ha espais per guardar durant un temps
les pertinences ni serveis de bugaderia suficients.

La guia vol ser una eina útil per a les persones que fa menys
temps que viuen al carrer a Barcelona i que conserven moltes habilitats i autonomia, així com oferir informació que situï la persona i
no generi falses expectatives.

Hi ha serveis bàsics no coberts: què passa si la persona pateix una
agressió? Com pot tenir un seguiment mèdic si només pot anar a urgències? Quina alternativa té si no se sent còmoda en un alberg?

Planificar la vida quan vius al carrer és difícil perquè has de dedicar moltes hores a desplaçar-te d’un
lloc a un altre per esmorzar, dutxar-te, dinar, dormir.

“Totes les persones necessiten aquests recursos bàsics per sobreviure però,
un cop els tenen coberts, s’haurien de poder plantejar més coses.
El sistema actual no ajuda perquè no et queda temps per avançar”, afirma
Marta Maynou, responsable de l’equip de carrer i del centre obert d’Arrels.
La guia bàsica que hem elaborat s’ha fet amb l’experiència de cinc
persones que han viscut o viuen al carrer i que han aportat consells com aquests:
L’alberg sol estar
ple, hi ha llista
d’espera de dies o
setmanes; tingues
paciència.

Busca un lloc
segur durant la nit.
Les sales d’espera
dels hospitals i
l’aeroport són una
opció.

Als menjadors no
trobaràs una dieta
variada.

Vés amb compte
sobretot els caps
de setmana, tot
canvia del dia a
la nit.

Prepara’t per
caminar perquè
els recursos estan
lluny els uns dels
altres.

Més recursos que transformin
Una persona acaba vivint al carrer per motius molt diversos
i que tenen a veure amb la pròpia persona però també amb
la societat en la qual vivim. Per lluitar contra el sensellarisme
no calen només serveis bàsics d’alimentació, d'higiene o per
descansar; la problemàtica és més complexa.
La persona només pot començar a recuperar-se de la vida al
carrer quan té un lloc segur on viure. Cal una atenció social
més personalitzada: serveis de suport psicològic, estabilitat

04

econòmica, reconstruir la xarxa de suport, no haver d’esperar
setmanes o mesos per accedir a un sostre, actuar de manera
immediata per evitar que la situació es converteixi en crònica...
Apostar per aquests recursos més transformadors és una inversió econòmica però, a la llarga, s’obtenen més beneficis
per a la persona i per a la societat. Això, sense oblidar que cal
incidir encara més en polítiques de prevenció perquè ningú
perdi casa seva.
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Si vius a la ciutat de Barcelona, orienta la persona cap al Servei
d’Inserció Social. És el servei específic de l’Ajuntament de
Barcelona per atendre persones que viuen al carrer. Es pot anar
directament (passeig Pujades 29). També la pots animar a venir a
Arrels perquè la puguem orientar.

Si vius a Catalunya però fora de Barcelona, pots orientar la
persona cap al centre de serveis socials més proper. La solució
no és anar a Barcelona perquè la persona es trobarà fora del
seu context i de la seva xarxa de suport.

Les accions petites també sumen! Oferir un cafè o xerrar amb la
persona motiven per seguir endavant.

F.D.

Durant el 2018 hem atès 2.368 persones, un 24% més que l’any anterior. L’equip de carrer ha visitat 528 persones, hem
garantit l’allotjament a 239 i més de 1.900 han passat pel centre obert demanant serveis bàsics i orientació.
Trobes tots els detalls a la memòria i a www.arrelsfundacio.org/2018/

Som voluntaris!
La nit del 12 al 13 de juny, Arrels va organitzar el cens
de persones que viuen al carrer. L’objectiu era entrevistar persones que dormen al ras per saber quin grau de
vulnerabilitat pateixen i millorar polítiques i recursos. Els
cens ha estat possible gràcies a les 549 persones voluntàries que van recórrer els carrers de Barcelona.

voluntàries. “La societat ha d’obrir els ulls”, afirmava el Theo
durant la formació prèvia. El Davide, en canvi, destacava el
fet de poder aportar “des de la meva mirada i dir a la gent
que dorm al carrer que es pot sortir d’aquesta situació”.

La Paula, l’Ari i el Francisco van parlar amb un home que
fa anys que viu al carrer i que mai ha anat al metge. Per
a moltes persones voluntàries, l’experiència ha significat
“donar veu a la gent que està en situació de sense llar i
que sovint passa desapercebuda”. “Després d’hores caminant pel meu barri, tinc la sensació que he mirat un
món més profund del que em podia imaginar”, resumia
el Josetxo.

DOBLEGAR PER AQUÍ

Volem destacar el paper de vàries persones que viuen
o han viscut al carrer i que també han participat com a

Aquest estiu, surt de ruta amb nosaltres!
Vols mostrar una altra cara de Barcelona als teus amics
i coneguts? T'animes a descobrir la ciutat des d’un altre
punt de vista? Aquest estiu, et convidem a passejar de la
mà d’una persona que ha viscut al carrer i apropar-te a la
seva història. L’objectiu és sensibilitzar, trencar prejudicis
i saber més sobre el sensellarisme i la tasca d’Arrels.

COL•LABORA
PERQUÈ NO HI HAGI

Pots contactar a comunicacio@arrelsfundacio.org
i reservar la teva ruta.

La Caixa
ES43 2100 0975 2802 0006 5046
Triodos Bank
ES18 1491 0001 2120 1336 6022
ningudormintalcarrer.org
amics@arrelsfundacio.org

Tel. 93 441 29 90
WhatsApp o Telegram: 692 68 90 92
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Trenca amb els prejudicis!
›› Una persona no viu al carrer perquè vol.
›› Una persona que viu al carrer escurça en 20 els anys de vida.
›› Un terç de les persones diuen haver patit agressions.
›› A Barcelona hi ha unes 2.200 places d’allotjament públiques i privades;
la majoria estan ocupades però al carrer viuen un miler més de persones.

FRANQUEIG
EN DESTÍ

I tu, què pots fer
com a ciutadà o ciutadana?

Més de 2.300 persones ateses el 2018

TENIR UNA LLAR
ÉS MÉS QUE TENIR
UN SOSTRE.

“La información que servía era
la que te pasaban tus compañeros
que estaban en la calle”

SIGNIFICA MILLORAR LA SALUT,
RECUPERAR LA RELACIÓ AMB
L’ENTORN I APRENDRE A GESTIONAR
EL TEMPS I ELS INGRESSOS.
COL•LABORES?

22€

1 NIT D'ALLOTJAMENT
I SEGUIMENT SOCIAL

50€

ALIMENTACIÓ PER A UNA PERSONA
DURANT UNA SETMANA

150€

1 SETMANA D'ALLOTJAMENT
I SEGUIMENT SOCIAL

El Joaquín i el Carlos han col•laborat en l’elaboració de la guia per a les persones que viuen al carrer que acabem de
publicar des d’Arrels. Ells han passat per aquesta experiència i, amb altres tres companys, han aportat un recull de
consells pràctics que no consten en les guies convencionals i que en moments extrems poden ser de gran utilitat.
Quan temps heu dormit al carrer?
J. 14 meses.
C. Más de dos años.
Per què heu volgut col•laborar en
l’elaboració de la guia?
C. Las guías que daban eran útiles, evidentemente, pero a veces pasaba que
las direcciones no existían o los horarios
habían cambiado. La información que
servía era la que te pasaban tus compañeros que estaban en la calle. Con esta
guía que hemos elaborado queremos
llegar más lejos.
J. Yo quise colaborar para que mi experiencia pudiera servir a otros. Me di cuenta de que la información boca a boca era
la mejor. Al principio, hasta que te sabes
todos los trucos, vas de cráneo. Por ejemplo, la comida: en tal sitio dan de comer
a partir de las 17h pero llegabas a las 17h
y resulta que ya no había plaza o habían
cerrado el cupo. Se tenía que ir antes.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades personals,
li informem del tractament de les seves dades de les quals és responsable i
destinatària ARRELS FUNDACIÓ, amb la finalitat d'establir un vincle amb
l’entitat, així com per enviar-li informació sobre les nostres accions i serveis
per qualsevol via inclosa l'electrònica. Les seves dades es tracten sobre la
base del seu consentiment. El termini de conservació previst és com a mínim
l’establert en la normativa i, en tot cas, mentre no retiri el consentiment
prestat. No es preveu la transferència de les seves dades excepte amb
finalitats d'emmagatzematge i, en tot cas, sobre la base de l'existència d'una
decisió d'adequació, així com entitats adherides a l'acord privacy shield
(www.privacyshield.gov). Li informem dels seus drets d'accés, rectificació,
supressió, portabilitat de dades, limitació i oposició, així com la revocació del
consentiment prestat, si escau, contactant amb ARRELS FUNDACIÓ a RIERETA
24 BAIXOS, 08001 BARCELONA o a protecciodedades@arrelsfundacio.org.
També té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de protecció de
dades. Per a més informació: www.arrelsfundacio.org/politica-de-privacitat.

DADES PERSONALS

NOM

COGNOMS

C. i J. Una cosa importante que hemos
hecho para elaborar esta guía es que en
las reuniones insistíamos en que no valía
lo que nos había dicho un amigo, sólo
valía lo que habíamos vivido nosotros
directamente.

ADREÇA POSTAL

CODI POSTAL

DNI

CORREU ELECTRÒNIC

Omple els camps d’ordre de domiciliació
de càrrec directe SEPA:

Quan vivíeu al carrer, quin recurs
trobàveu més a faltar?
C. Yo el baño. Esto, en la calle, me tenía
malo.
J. El café. Tomarte una café por la mañana. Yo estaba acostumbrado a ponerme
en marcha con un café, aunque parezca
una tontería. Hasta que descubrí que los
lunes en una cadena de comida rápida
del centro te dan café gratis.

NÚMERO DE COMPTE (IBAN)

€
IMPORT DEL DONATIU

DATA

SIGNATURA

SI US PLAU, EMPLENA AQUESTA BUTLLETA,
ENCOLA AQUESTA PART, TANCA-LA I DIPOSITA-LA
EN UNABÚSTIA DE CORREUS. NO NECESSITA SEGELL.
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Creieu que hi ha algun recurs que no
existeix i que hauria d’existir?
J. La vivienda y el transporte. La vivienda es algo obvio. Pero la ayuda al transporte es básica cuando estás en la calle. ¿Cómo no existe una tarjeta que te
puedan dar cuando realmente estás en
la calle, sin ingresos?
C. El año pasado, yo pedí para Reyes tarjetas de la T-10. Me trajeron 10 tarjetas y
no veas lo bien que me fueron.
I algun recurs que existeix però que
trobeu que és insuficient?
J. Las duchas. Son insuficientes. Y la comida. No es que la cantidad de comida
sea insuficiente, sino que la dieta es perjudicial para la salud. Hay un exceso de
hidratos de carbono y falta proteína.
C. La calidad de los comedores. Ha bajado mucho, en cantidad y calidad.

Creieu que si haguéssiu tingut
aquesta guia us hagués facilitat la
vida al carrer?
C. Sí, y tanto. Más tiempo para buscar
trabajo, te organizas... Buscar recursos te
quita mucho tiempo, hasta el punto que
yo empecé a dormir en la calle trabajando. Si hubiera tenido esta guía quizás
no hubiera perdido el trabajo. Duré 45
días. Iba loco por intentar cambiarme de
ropa, por ducharme. La camisa al final
estaba negra.
J. Sí, hasta que te ubicas la preocupación
por dormir, por lavarte, por comer, etc, te
tiene ocupado todo el día. Creo que se
debería dar preferencia a las personas
que están a punto de perder el trabajo
por la situación en la que están viviendo
e impedir que acaben en la calle y perdiendo el trabajo.

