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Foto: Juan Lemus. Roda de premsa sobre els resultats del cens en el marc de l’exposició #ningúsenseclau.

L’any 2017 hem registrat més de 500 aparicions als mitjans de comunicació i les hem
recollit en aquest document.
Les notícies parlen principalment de la tasca d’Arrels, el cens de persones que dormen al
carrer, l’operació fred, les persones que ens han deixat, el Pis Zero, la lluita dels
@Placido_Mo per incloure el mot ‘aporofobia’ al diccionari, els recomptes a Catalunya, el
bloqueig de subvencions al Tercer sector o d’accions com l’exposició artística a les Galeries
Sarrià, la falca de ràdio sense sostre o la jornada de Drets i Ètica en la intervenció social.
Gràcies als professionals de la comunicació per treballar fent visible la problemàtica, per
denunciar situacions injustes i per no deixar de compartir històries que trenquen prejudicis.
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Premsa digital .................................................................... pàg. 5
Premsa de paper ................................................................ pàg. 463
Ràdio .................................................................................. pàg. 538
Televisió .............................................................................. pàg. 449

Els articles contenen un enllaç a la font de la notícia. En alguns casos, modificacions en el lloc web de
la font poden deixar aquests hipervincles sense funcionalitat.
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La Fundació Arrels tanca el 2016 amb
més usuaris però menys ingressos
Social.cat (02/01/2017)
Judit Domènech
L'organització fa una crida a la ciutadania per fer aportacions i
aconseguir el repte de #ningúdormintalcarrer
Ara bé, en el vessant econòmic els
ingresos han davallat. Per una banda,
s’ha reduït el nombre de socis i donants,
que ha passat de 4.368 el 2015 a 4.090
fins el 28 de desembre de 2016. I per altra
banda, la Fundació Arrels no ha pogut
comptar amb una subvenció per valor
de 198.000€ que es va sol·licitar al
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat.

Fins el 28 de desembre de 2016, la
Fundació Arrels ha atès 1.880
persones, de les quals 732 per primer
cop. La majoria són homes (89%) i l’11%
són dones. Al llarg de tots aquests anys,
des del 1987, s’han atès 10.455 persones
que malauradament han hagut de viure al
carrer.
Per l’espai d’acollida d’Arrels, que
ofereix els serveis de dutxa, consigna i
rober, entre d’altres, han passat 1.482
persones, un 8,49% més que el 2015.
Un total de 657 persones han utilitzat el
servei de dutxa, s’han servit 78.447 àpats i
s’han dut a terme 2.319 acompanyaments
al metge, a la xarxa d’atenció de salut
mental i la xarxa d’atenció a persones
amb addiccions.

Segons la Fundació, “aquesta davallada
imprevista dels ingressos no afectarà de
moment els serveis i suport que s’ofereix
a les persones sense llar, ja que es podran
cobrir amb el superávit de l’any anterior”.
Ara bé, recalquen que “si la manca
d’ingressos es manté en un futur, sí
que podria afectar l’activitat” i assegura
que “aquesta xifra és equivalent al cost
d’oferir 9.000 nits d’allotjament amb el
seguiment social corresponent a les
persones que viuen al carrer".

Pel que fa a l’allotjament, 229 persones
han estat allotjades durant el 2016 amb
el suport de la Fundació i 55 persones
vinculades a Arrels viuen ara en pisos
individuals.

Davant d’aquesta situació, Arrels fa una
crida a la ciutadania per fer aportacions i
aconseguir el repte
de #ningúdormintalcarrer.

Tot això no hauria estat possible sense
l’equip de voluntariat format per 389
persones, la implicació de 54
treballadors, la col·laboració en diferents
tasques de 35 persones ateses, el suport
de 4.090 persones sòcies i 97 empreses i
entitats.

El 2016 en xifres
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La Fundació Arrels demana ajuda perquè
han disminuït les donacions el 2016
Vilaweb (03/01/2017)
Redacció
Durant el 2016 Arrels va atendre més ciutadans, però va perdre socis i va
deixar d'ingressar una subvenció de 198.000 euros del govern espanyol
La Fundació Arrels va atendre l’any
passat un total de 1.880 persones a
Barcelona –732 per primera vegada–, un
4,56% més que l’any anterior. La situació
dels qui es troben en acollida residencial
s’ha estabilitzat: durant el 2016 van
allotjar 229 persones –185 de mitjana
diària–, entre els quals n’hi ha 55 que
viuen en pisos individuals, gràcies al
programa Housing First. A Barcelona es
calcula que hi ha 3.231 persones sense
casa: 941 dormen al carrer, 1.907 són
ateses amb recursos públics i privats i 383
en assentaments irregulars. A tot
Catalunya, el total de persones que viuen
al carrer o en refugis precaris són 5.433.

Busquets, si es manté aquesta situació
decreixent se’n pot ressentir l’atenció en
un futur, malgrat els esforços que es fan.
Insisteix a dir que ara l’objectiu és
enfortir el percentatge de fons privats,
que l’any passat van significar el 66% del
total del pressupost, i fa una crida als
ciutadans a fer una aportació econòmica
extraordinària.
Els avantatges de llogar pisos amb ús
social
La Fundació Arrels té enguany l’objectiu
d’augmentar l’oferta d’habitatges, tot i
que la dificultat de trobar pis és un dels
problemes principals que es troba.
Busquets explica que sovint la gent no vol
llogar el pis amb finalitat social perquè no
sap quins avantatges representa: ‘La gent
hauria de saber el benefici que en pot
obtenir, perquè l’entitat no deixarà el
lloguer de cop, tindrà cura del pis i
garantirà el pagament del lloguer, a més
de resoldre els problemes que hi pugui
haver amb els llogaters.’
Un fet que agreuja la situació dels sensesostre és el tancament de pensions, que
normalment els allotjaven i que ara es
transformen per a nous usos turístics, i
deixen més gent sense casa. En aquest
moment l’entitat té previst de rebre 25
pisos que un banc ha cedit a la fundació,
‘però que no acaben d’arribar’.

Més gent atesa, menys ingressos

Tot i que enguany s’ha atès més gent que
l’any passat, els ingressos de l’entitat s’han
reduït perquè n’ha disminuït el nombre
de socis i donants. De 4.368 socis que hi
havia el 2015 s’ha passat a 4.090. L’entitat
també ha perdut una subvenció per valor
de 198.000 euros que atorga el Ministeri
de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
espanyol. Amb aquests diners s’haurien
pogut oferir 9.000 nits d’allotjament, amb
el seguiment social corresponent. Segons
el director de la Fundació, Ferran

L’impacte de l’aplicació mòbil: 3.700
avisos
L’aplicació mòbil (us la podeu
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descarregar ací) que la Fundació va
activar ara fa un any perquè els ciutadans
avisin quan vegin algú dormint al carrer
ha rebut més de 3.700 avisos. Busquets
ho valora molt positivament i recorda la
campanya que explica a la gent què ha de
fer quan veu algú dormint al carrer.
Arran de la poca coordinació entre les
administracions per a encarar el problema
de la gent sense casa, Busquets remarca la
importància que la Generalitat elabori un
pla que faci aquesta funció i que podria
evitar també l’efecte crida de grans ciutats

com ara Barcelona: ‘Una entitat com
Arrels, amb un pressupost ridícul, allotja
o resol la situació d’allotjament de 190
persones diàriament. Quin municipi no
pot fer-ho per a deu persones?’
La majoria de gent que viu al carrer ha
rebut alguna agressió. La vulneració dels
drets més bàsica, juntament amb la falta
de seguretat i de salut, fan que l’esperança
de vida d’aquestes persones es redueixi de
vint anys.
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Compra el tortell de Reis en benefici de
les persones sense llar
Xarxanet (03/01/2017)
FCVS
El Gremi de Flequers de Barcelona i Arrels Fundació posen a la
venda el tortell de Reis solidari per tal de sensibilitzar a la ciutadania i
recaptar fons per als projectes de l'entitat.

L’acció l’ha articulat el Gremi de
Flequers,
format
per
uns 300
agremiats que representen més de 1.200
establiments de venda a Barcelona.
Aquesta nova iniciativa forma part de la
campanya d’Arrels "Ningú sense clau",
que juga amb la metàfora d’una clau i
amb la idea de què significa per a
les persones que viuen al carrer no
tenir una clau: un objecte que per a la
majoria de gent és quotidià però que per a
una persona que no té llar simbolitza
conceptes com dignitat, tranquil·litat,
estabilitat o pau. La clau és una manera
de donar a conèixer la problemàtica
d'aquestes
persones
i
a
la
vegada, sensibilitzar i implicar la
ciutadania
per aconseguir
més
allotjaments estables per a les persones
que no en tenen.

El Gremi
de
Flequers
de
Barcelona i Arrels Fundació s'han unit
per crear el tortell solidari a favor de
les persones sense llar que es podrà
comprar el proper dia 5 de gener. En
total es vendran 3.415 tortells en sis
municipis catalans i que, a més de la
tradicional fava i
el rei,
inclouran
un clauer de fusta fet a mà i que porta
inscrita la
reivindicació #ningúdormintalcarrer.
L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar
i recaptar fons per als projectes de
l'entitat; en aquest sentit, els forns que
s’han sumat a la campanya destinaran 1
euro de cada tortell que venguin a
benefici d’Arrels. Els 3.415 tortells es
podran trobar a 38 establiments d’11
empreses diferents i que s’ubiquen a sis
municipis
catalans:
Barcelona,
Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat,
sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i
la Geltrú. Aquí podeu trobar el llistat
complet d’establiments que vendran el
tortell de Reis a favor d’Arrels.

La campanya "Ningú sense clau" també
informa sobre què cal fer quan es veu
algú vivint al carrer. Per això, s’estan
realitzant diverses sortides per Barcelona
en què s’informa sobre aquesta qüestió i
s’ha elaborat un vídeo en què persones
que han dormit o dormen al carrer donen
la seva visió sobre què esperen les
persones sense llar de la ciutadania. Des
d'arrels es posa l’accent en el fet
que tothom pot contribuir a fer possible
el repte #ningúdormintalcarrer.
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Uns 3.400 tortells de Reis inclouran aquest
any el lema "Ningú dormint al carrer"
Diari de Vilanova (03/01/2017)
Redacció
La campanya liderada per la fundació Arrels s'enquadra en el marc del
projecte "Ningú sense clau"
38 forns i establiments pertinents al Gremi de Forners de Barcelona
s'han sumat a la causa

Al voltant de 3.400 tortells de Reis inclouran aquest any la proclama "Ningú dormint al
carrer", amb l'objectiu de conscienciar sobre la difícil situació que han de suportar totes les
persones que es veuen abocades a la indigència. Un total de 38 forns i establiments
pertinents al Gremi de Forners de la Província de Barcelona s'han sumat a la campanya
"Ningú sense clau", i oferiran tortells solidaris a les poblacions de Barcelona, Castelldefels,
L'Hospitalet de Llobregat, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. El pastís
inclourà un clauer de fusta fet a mà per persones que viuen o han viscut al carrer, i cada
establiment aportarà 1 euro per tortell venut.
La fundació Arrels arrencà la seva tasca social l'any 1987 amb un objectiu molt clar: ningú
dormint al carrer. Des de llavors, l'entitat ha ajudat a més de 9.000 persones a abandonar la
indigència.
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Compra el tortell de Reis en benefici de
les persones sense llar
Voluntaris.cat (03/01/2017)
El Gremi de Flequers de Barcelona i Arrels Fundació posen a la
venda el tortell de Reis solidari per tal de sensibilitzar a la ciutadania i
recaptar fons per als projectes de l’entitat.
El Gremi
de
Flequers
de
Barcelona i Arrels Fundació s’han unit
per crear el tortell solidari a favor de
les persones sense llar que es podrà
comprar el proper dia 5 de gener. En
total es vendran 3.415 tortells en sis
municipis catalans i que, a més de la
tradicional fava i
el rei,
inclouran
unclauer de fusta fet a mà i que porta
inscrita
la
reivindicació
#ningúdormintalcarrer.

Aquesta nova iniciativa forma part de la
campanya d’Arrels “Ningú sense clau“,
que juga amb la metàfora d’una clau i
amb la idea de què significa per a
les persones que viuen al carrer no
tenir una clau: un objecte que per a la
majoria de gent és quotidià però que per a
una persona que no té llar simbolitza
conceptes com dignitat, tranquil·litat,
estabilitat o pau. La clau és una manera
de donar a conèixer la problemàtica
d’aquestes
persones
i
a
la
vegada, sensibilitzar i implicar la
ciutadania
per aconseguir
més
allotjaments estables per a les persones
que no en tenen.

L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar
i recaptar fons per als projectes de
l’entitat; en aquest sentit, els forns que
s’han sumat a la campanyadestinaran 1
euro de cada tortell que venguin a
benefici d’Arrels. Els 3.415 tortells es
podran trobar a 38 establiments d’11
empreses diferents i que s’ubiquen a sis
municipis
catalans:
Barcelona,
Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat,
sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i
la Geltrú. Aquí podeu trobar el llistat
complet d’establiments que vendran el
tortell de Reis a favor d’Arrels.

La campanya “Ningú sense clau” també
informa sobre què cal fer quan es veu
algú vivint al carrer. Per això, s’estan
realitzant diverses sortides per Barcelona
en què s’informa sobre aquesta qüestió i
s’ha elaborat un vídeo en què persones
que han dormit o dormen al carrer donen
la seva visió sobre què esperen les
persones sense llar de la ciutadania. Des
d’arrels es posa l’accent en el fet
que tothom pot contribuir a fer
possible
el
repte
#ningúdormintalcarrer.

L’acció l’ha articulat el Gremi de
Flequers,
format
per
uns 300
gremiats que representen més de 1.200
establiments de venda a Barcelona.
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Tortells de Reis solidaris a les fleques
barcelonines
Viampresa.cat (04/01/2017)
Una iniciativa destinarà a la Fundació Arrels un euro per cada tortell
venut a 38 establiments de Barcelona, Castelldefels, L'Hospitalet,
Sitges, Vilafranca i Vilanova.
l Gremi de Flequers de Barcelona i
Arrels Fundació llancen aquest dijous 5
una acció especial a favor les persones
sense llar. Es vendran 3.415 tortells en
sis municipis que, a més de la
tradicional fava i el rei, inclouran un
clauer de fusta fet a mà i que porta
inscrita la
reivindicació #ningúdormintalcarrer.

L’acció l’ha articulat el Gremi de
Flequers, format per uns 300 agremiats
que representen més de 1.200
establiments de venda a Barcelona.

L'objectiu de la iniciativa és sensibilitzar
i recaptar fons per als projectes de la
Fundació Arrels i, per això, els forns que
s'han sumat a la campanya destinaran a
la Fundació 1 euro de cada tortell que
venguin. Els 3.415 tortells es podran
trobar a 38 establiments d'11
empreses diferents i que s'ubiquen a
Barcelona, Castelldefels, L'Hospitalet de
Llobregat, Sitges, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú.

Tortells que criden #ningúsenseclau
L'acció forma part de la campanya
d'Arrels Ningú sense clau, que juga amb la
metàfora d'una clau i amb la idea
que significa per a les persones que
viuen al carrer no tenir una clau: un
objecte que per a la majoria de gent és
quotidià però que per a una persona que
no té llar simbolitza conceptes com
dignitat, tranquil·litat, estabilitat o pau.
La campanya posa l'accent en
què tothom pot contribuir a fer
possible el repte
#ningúdormintalcarrer:oferir una nit
d'allotjament a una persona, amb el
seguiment social que necessita, té un cost
d'uns 22 euros.

12

DOSSIER DE PREMSA 2017

Milers de tortells de Reis inclouran la
reivindicació #ningúdormintalcarrer
ECAS (05/01/2017)
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3.400 tortells de Reis reivindicaran aquest
any #ningúdormintalcarrer
Valors (05/01/2017)
Aquest any, els tradicionals tortells de Reis permetran obrir portes per a les persones sense
llar. El Gremi de Flequers de Barcelona i Arrels Fundació llancen enguany una acció per
sensibilitzar sobre la problemàtica del sensellarisme.
De tots els tortells de Reis que els establiments vendran aquest any, més de 3.400 inclouran
un clauer de fusta fet artesanalment per persones que viuen o han viscut al carrer i que
porta inscrita la reivindicació #ningúdormintalcarrer.
En total, participaran d’aquesta iniciativa 38 establiments que pertanyen a 11 empreses
diferents i que s’ubiquen a sis municipis catalans: Barcelona, Castelldefels, L’Hospitalet de
Llobregat, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú. Els forns que s’han sumat a
la campanya destinaran 1 euro per cada tortell a benefici d’Arrels.
L’acció l’ha articulat el Gremi de Flequers, format per uns 300 agremiats que representen
uns 1.200 establiments de venda a Barcelona. L’acció forma part de la campanya d’Arrels
Ningú sense clau, que juga amb la metàfora d’una clau i amb la idea de què significa per a
les persones que viuen al carrer no tenir-ne una.
La campanya posa l’accent en el fet que tothom té la possibilitat i la responsabilitat de
contribuir a aquest canvi i demana la implicació ciutadana per fer possible el repte
#ningúdormintalcarrer. Allotjar una persona una nit, amb el seguiment social que la
persona necessita té un cost d’uns 22 euros.
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Tortell de Reis solidari en benefici de les
persones sense llar
Social.cat (05/01/2017)
Per cada tortell que venguin els 38 establiments adherits a la campanya
es destinarà 1 euro a la Fundació Arrels

El Gremi de Flequers de Barcelona, format per 300 agremiats, i la Fundació Arrels s'han
unit per crear el tortell solidari a favor de les persones sense llar que es podrà comprar avui,
5 de gener. En total es vendran 3.415 tortells en sis municipis catalans i que, a més de la
tradicional fava i el rei, inclouran un clauer de fusta fet a mà i que porta inscrita la
reivindicació #ningúdormintalcarrer.
L’objectiu de la iniciativa és sensibilitzar i recaptar fons per als projectes de l'entitat; en
aquest sentit, els forns que s’han sumat a la campanya destinaran 1 euro de cada tortell
que venguin en benefici d’Arrels. Els 3.415 tortells es podran trobar a 38 establiments
d’11 empreses diferents i que s’ubiquen a sis municipis catalans: Barcelona, Castelldefels,
L’Hospitalet de Llobregat, Sitges, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Aquesta nova iniciativa del Gremi de Flaquers també forma part de la campanya d’Arrels
‘Ningú sense clau’, que juga amb la metàfora d’una clau i amb la idea de què significa
per a les persones que viuen al carrer no tenir una clau: un objecte que per a la majoria
de gent és quotidià però que per a una persona que no té llar simbolitza conceptes com
dignitat, tranquil·litat, estabilitat o pau.
La campanya posa l’accent en el fet que tothom pot contribuir a fer possible el repte
#ningúdormintalcarrer. Oferir una nit d’allotjament a una persona, amb el seguiment
social que necessita, té un cost d’uns 22 euros.
La campanya ‘Ningú sense clau’ també informa sobre què cal fer quan es veu algú vivint
al carrer. Per això, s’estan realitzant diverses sortides per Barcelona en què s’informa sobre
aquesta qüestió i s’ha elaborat un vídeo en què persones que han dormit o dormen al carrer
donen la seva visió sobre què esperen les persones sense llar de la ciutadania. Des d'arrels
es posa l’accent en el fet que tothom pot contribuir a fer possible el repte
#ningúdormintalcarrer.
15
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Joves de Berga recullen claus per
denunciar la situació dels sense sostre
L’informatiu de TvBergadà (11/01/2017)

El grup de joves Punt i Seguit de Berga col·labora en la campanya de la fundació Arrels
ningú sense clau que pretén denunciar els milers de persones que a Catalunya viuen al
carrer sense sostre i la manca de solucions per part de les institucions i entitats socials. Els
joves han instal·lat diferents urnes distribuïdes per la capital del Berguedà on es volen
recollir claus velles que ningú fa servir i que posteriorment s'utilitzaran en una acció
sensibilitzadora a Barcelona.

16

DOSSIER DE PREMSA 2017

Arrels atén a 1.880 persones durant el
2016, un 4% més respecte l'any passat
Xarxanet (16/01/2017)
Alba Pueyo (FCVS)
Tot i tancar el 2016 amb més usuaris, l'entitat acaba l'any amb dèficit i
per això fa una crida a la ciutadania per contribuir fent aportacions per
aconseguir #NingúDormintAlCarrer.

La Fundació Arrels, una entitat que vetlla per les persones sense llar de Barcelona
des de 1987, ha publicat les dades de la seva activitat durant el 2016. Tal com
assegura l'informe, fins al 28 de desembre, Arrels va atendre 1.880 persones que
representa un augment del 4,56% vers l'any anterior. D'aquesta manera, s'han
visitat 491 persones que viuen al ras i s'ha ofert allotjament a més de 225.
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Tot i aquests bons resultats, els ingressos de l'entitat han disminuït. D'una banda, s'ha
reduït el nombre de socis i donants, que han passat de 4.368 a 4.090 en un any. D'altra
banda, el fet de no poder comptar amb una subvenció de 198.000€ que es va sol·licitar
al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha repercutit en els ingressos de la
fundació.
No obstant això, tot i aquest entrebanc, des de l'entitat s'assegura que "aquesta davallada
no afectarà els serveis i suport que s'ofereix a les persones que viuen al ras, ja que
es podran cobrir amb el superàvit del 2015", una xifra que "és equivalent al cost d'oferir
9.000 nits d'allotjament amb el seguiment social corresponent a les persones que viuen al
carrer".
Tot i així, des de la fundació es fa una crida a la ciutadania perquè participi
fent aportacions per tal d'ajudar a aconseguir el repte de #NingúDormintAlCarrer.

Les dades del 2016
Al llarg del 2016 Arrels ha atès 1.880 persones, 732 de les quals per primera vegada. Cal
destacar que el 89% d'elles són homes, i l'11% dones.
Pel que fa a l'espai d'acollida de la fundació, que ofereix serveis de dutxa, consigna i
rober, entre d'altres, hi han passat més de 1.400 persones, un 8,49% més que l'any
anterior. Concretament, un total de 657 persones han utilitzat el servei de dutxa, s’han
servit 78.447 àpats i s’han dut a terme 2.319 acompanyaments al metge, a la xarxa d’atenció
de salut mental i la xarxa d’atenció a persones amb addiccions.
Quant a l’allotjament, 229 persones han estat allotjades durant el 2016 amb el suport de
la Fundació, s'han gestionat 65 pisos i 55 persones vinculades a l'entitat a dia d'avui
viuen en pisos individuals.
Cal destacar que totes aquestes accions no haurien estat possibles sense l’equip de
voluntariat, format per 389 persones; la implicació de 54 treballadors; la col·laboració en
diferents tasques de 35 persones ateses i el suport de 4.090 persones sòcies i de 97
empreses i/o entitats.

Els reptes del 2017
Des d'Arrels s'assegura que s'aprofitarà el 30è aniversari de la fundació per sensibilitzar la
ciutadania sobre la problemàtica del sensellarisme. D'aquesta manera, se seguirà explicant a
la ciutadania què s'ha de fer en veure una persona dormint al carrer.
D'altra banda, Arrels té previst consolidar el projecte de pis de baixa exigència
#PisZero, així com oferir més allotjament digne i estable.
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"Abrir los grandes halls del metro sería
una solución para los sintecho"
ElPeriódico (18/01/2017)
Carme Escales
Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, reclama alternativas a la
gente que duerme en la calle durante la ola de frío.
Profesionales y voluntarios de Arrels
Fundació intensifican estos días su
acompañamiento a quien duerme en la
calle. El director de la entidad pide
probar nuevas estrategias.
- Llama la atención que ni el frío logre
convencer a muchos sintecho para ir
centros
habilitados
por
el
ayuntamiento en la operación frío.
¿Por qué no quieren?

- Creo que es una alternativa a algo que
no ha funcionado. Debe importarnos más
rebajar esa cifra de casi mil personas
durmiendo en la calle, y más estos días,
que dónde llevarlos. Sería un parche, sí,
pero sería una solución más próxima para
ellos, dispersos por la ciudad. Y no digo
todo el metro, sino dejar abiertos grandes
'halls' como los de Catalunya, Universitat
o Sagrada Família. ¿O no se abre el metro
de noche por un concierto o un partido
de fútbol para el resto de ciudadanos?

- Hay muchas razones. Imaginemos a 15
empleados de una empresa a los que les
proponen convivir unos días en una casa
de colonias. ¿Verdad que no nos
parecería extraño que hubiera quien no
quisiera? Quien duerme en la calle es
también un ciudadano. Algunos han
tenido experiencias negativas entre ellos.
Otros, simplemente, temen perder su
rincón. Si no se llena un recurso
facilitado, es que algo falla en la
propuesta. Pero no nos podemos quedar
en el ‘no quieren ir’, ‘no quieren hacer
nada’. Si un niño no quiere ir a la escuela,
¿buscaremos alternativas tratando de
convencerlo? ¿Intentaremos saber por
qué no quiere?

- ¿Qué han hecho estos días para
reforzar su atención a los sintecho?
- Hemos habilitado 15 plazas más en
nuestra residencia y hemos salido a
buscar a 15 personas expresamente, que
sabemos que son siempre más reacias a
aceptarlo. No somos los únicos que
reaccionamos al frío. El párroco de la
iglesia de Santa Anna ha abierto su iglesia
de noche y 13 personas que dormían en
la calle gracias a ello ya no lo han tenido
que hacer. Eso demuestra que si ofreces
más
soluciones,
sumas
ayuda.
Imaginemos que abrieran 20 parroquias
más. Cuantos más lugares haya para

- ¿Cree que abrir el metro de noche
estos días de más frío, como ya ha
sugerido, es mejor solución que un
albergue?
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dormir, más gente dejará de hacerlo en la
calle. Nos falla el consenso político.
Entidades, administraciones y políticos
deberíamos coordinarnos para las
soluciones a corto plazo, ya sabemos que
falta vivienda social, pero lo urgente es
ahora quien duerme en la calle.

alcohol a veces es la causa, sí, pero
prácticamente
siempre
es
una
consecuencia de seguir en la calle. Es su
herramienta ante una situación tan dura.

- Los vemos cada día en los cajeros,
¿nos hemos inmunizado?

- También. Pero a nuestra sociedad le
falta aún mucha comprensión de la
psiquiatría. Por eso, aún más, hay que
tener en cuenta cada situación y
trabajamos con los equipos de salud
mental de personas sin hogar (ESMES).

- ¿Y el trastorno mental no es un
estigma sobre ellos?

- Ponemos dos grandes estigmas sobre
ellos: decimos que son ellos quienes no
aceptan una solución; y el alcoholismo. El
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Ayuntamiento Barcelona descarta abrir
estaciones metro para acoger sintecho
La Vanguardia (18/01/2017)
EFE
El gobierno del Ayuntamiento de
Barcelona no se plantea abrir algunas
estaciones del metro para que duerman
los sintecho durante el episodio de frío,
tal y como ha pedido hoy el director de
Arrels Fundació, Ferran Busquets.

integral a las personas sin hogar y que ello
no es solo darles un techo durante una
noche.
Lo
más
adecuado,
según
el
Ayuntamiento, es que el alojamiento,
aunque sea de forma temporal, se
proponga en equipamientos habilitados
donde se pueda ofrecer una cama,
alimentos calientes y servicio de higiene.

Fuentes municipales han señalado que la
medida de abrir algunas estaciones de
metro por la noche para que se puedan
refugiar las personas sin hogar que
duermen en la calle sólo se contemplaría
en caso de una situación extrema, ya que
el consistorio dispone de alojamiento
para todas las personas que necesitan
alojamiento nocturno.

El director de Arrels Fundació, Ferran
Busquets, ha propuesto hoy que algunas
estaciones de metro de Barcelona abran
por las noches para que puedan
resguardarse en ellas las personas sin
hogar que duermen en la calle y que no
quieren acudir a un albergue municipal.

Las mismas fuentes han señalado que la
apuesta del consistorio es una atención
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La parròquia de Santa Anna de Barcelona
obre les portes per acollir els sensesostre
durant l'onada de fred
Ara.cat (18/01/2017)
AGÈNCIES Barcelona
La Fundació Arrels demana que algunes estacions de metro obrin de
nits
La parròquia de Santa Anna de Barcelona
ha obert les portes a les persones
sensesostre des d'aquesta nit fins
diumenge
per oferir-los menjar i
allotjament durant l'onada de fredque
afecta el territori.

metro de Barcelona obrin de nits perquè
puguin resguardar-s'hi les persones sense
llar que dormen al carrer.
En una entrevista a BTV, Busquets ha
explicat que algunes persones sense llar
no és que es neguin a acudir als albergs
municipals, "sinó que no els donem la
solució adequada", i per això encara hi ha
persones que pernocten en caixers o
a resguard en nits gèlides com la d'aquest
dimecres.
"Creiem que si determinades persones
poguessin entrar a les estacions de metro,
per exemple a la de Catalunya, que té un
'hall' amplíssim, o en altres estacions,
m'estranyaria molt que no hi volguessin
accedir", ha assenyalat Busquets.

En declaracions davant els mitjans de
comunicació, la monja teresiana Viqui
Molins ha explicat que estaven treballant
en la iniciativa de crear un espai obert les
24 hores, però que han hagut d'accelerarho davant la previsió de les baixes
temperatures i han elegit aquest espai
perquè és al centre de la ciutat. Durant la
primera nit, s'han habilitat 12 llits i s'hi
han allotjat una trentena de persones.

"S'ha d'intentar, obrir-les i provar-ho,
perquè cal buscar solucions fins que les
trobem. És clar que si hi ha gent dormint
encara al carrer és perquè alguna cosa
fem malament entre tots", ha conclòs el
director d'Arrels, fundació que es dedica a
ajudar persones que no tenen llar i
dormen al carrer.

Per la seva banda, el director d'Arrels
Fundació, Ferran Busquets, ha proposat
aquest dimecres que algunes estacions de
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Sensellarisme: problema individual o
institucional?
VilaWeb (19/01/2017)
Clara Bara Palma i Elisabet Ficapal Romero
Conèixer la realitat de les persones que dormen al carrer és el primer
pas per a canviar la seva situació.

El Manuel té 53 anys i va néixer a Andalusia. Ha treballat de forner durant més de 30 anys
a Barcelona. Està separat i té dos fills amb qui no manté relació. Fa uns anys, va perdre el
seu pis a causa d’un gran deute provocat per la seva addicció al joc. En quedar-se sense llar,
va haver de dormir en diferents caixers del centre de Barcelona, dutxar-se en fonts
públiques, fumar de les burilles que trobava per terra i acudir a menjadors socials. Aquesta
situació la pateixen aproximadament 900persones a Barcelona, de les 3.000 que no
tenen llar, segons la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar.
El sensellarisme es defineix com la situació que afecta les persones que no poden accedir
a un habitatge digne. Per tant, no només inclou les persones sense sostre que dormen al
carrer, sinó també les persones sense habitatge (que viuen en allotjaments temporals), les
persones amb habitatge insegur (que no paguen el lloguer, viuen sota amenaça de
desnonament o de violència per part de la família o parella) i les persones amb habitatge
inadequat (que resideixen en estructures irregulars)
Així doncs, tot i que la problemàtica té una dimensió més àmplia, cal aclarir que aquest
reportatge se centra en les persones sense sostre que dormen al carrer. Tot i que és
incorrecte encasellar les persones en situació de sensellarisme dins un mateix perfil, o
atribuir unes causes comunes a tots els casos, és cert que, per comprendre aquesta realitat,
cal tenir en compte algunes dades objectives.
És necessari saber que segons Arrels Fundació, la majoria pateixen trastorns
crònics físics o mentals i que la seva esperança de vida és de 58 anys, 25 menys que la
mitjana general a Barcelona (de 83 anys).
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Per què les dones no dormen al carrer?
Les dones representen una minoria de les persones que dormen al carrer, tan sols un
10% a Barcelona. Les principals hipòtesis per a explicar això són per una banda que les
dones, a causa del seu paper social, mantenen els seus vincles familiars més forts, i d’altra
banda que les dones pateixen un sentiment d’inseguretat més elevat que els homes, i que
per tant accepten qualsevol refugi abans que dormir al carrer.

Les dones sense llar doncs, també tenen una major necessitat de buscar suport que no
pas els homes per protegir la seva integritat física, a banda que també tenen
major predisposició a acceptar suport institucional.
També és important destacar que mentre al carrer hi ha menys dones que homes, les
estadístiques mostren que aquelles que hi arriben a dormir ho fan en pitjor situació. La
majoria presenten una malaltia mental o una forta drogodependència, i això també les fa
més vulnerables.
Com s’arriba a dormir al carrer?
Una persona no acaba al carrer d’un dia per l’altre, la seva situació es va deteriorant amb el
temps. Tampoc no hi ha una única causa, sinó una successió de situacions; alguns motius
depenen de la mateixa persona i d’altres tenen a veure amb la societat en què vivim.
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Un dels altres aspectes que no comparteixen totes les persones que han dormit al carrer, i
que és significatiu, és el temps que han estat sense llar. Segons el Centre d’Acollida
ASSÍS, la mitjana d’anys que una persona sense llar viu al carrer és d’entre 1 a 5 anys, i fins
a un 8% pateix més de 10 anys aquesta situació.
És destacable que allò que sí comparteixen tots és que no escullen viure al carrer de
forma voluntària, ja que tan sols un 4% del total de les persones que dormen al carrer
afirma que la seva situació és volguda, segons Joan Uribe al seu llibre Del carrer a la llar.
Quin és el paper de les entitats?
A l’Estat Espanyol hi ha aproximadament uns 620 centres públics i privats que ofereixen
un lloc on dormir i cobrir algunes necessitats bàsiques a persones sense llar, així com ajuda
psicològica. Però les persones en aquesta situació, sovint rebutgen l’ajuda quan un equip
de voluntaris els l’ofereix per primera vegada. En alguns casos han trencat radicalment les
relacions amb la família i els amics, i a moltes d’elles les han robat o pegat. Això els fa
tenir desconfiança que les coses puguin millorar, sobretot si fa molts anys que dormen al
carrer.
D’altra banda, acceptar l’ajuda de les entitats pot ser complicat per moltes de les persones
que viuen el carrer. Sovint, es poden sentir infravalorades a l’acceptar la caritat i això
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provoca que prefereixin continuar vivint al carrer abans d’acudir a menjadors socials o
acceptar pisos proporcionats per les entitats.
Les associacions els dirigeixen a diferents espais on anar a viure: en una pensió, on
compartiran llar amb altres persones que vivien al carrer; en una habitació de “relloguer”,
on compartiran pis amb una persona que els cedeix una habitació; a residències per a
persones grans que han viscut al carrer i tenen la salut deteriorada; en pisos
compartits entre diferents persones sense llar o en pisos individuals. A les associacions es
tenen en compte les preferències de la persona, però no sempre és possible oferir-li l’opció
desitjada per manca de recursos econòmics i de subvencions.
La majoria d’aquests centres tenen com a objectiu principal establir relació amb la persona
i donar-li eines per tal que pugui sortir d’aquesta situació, ja que el procés l’han de fer ells.
Tot i que aquesta atenció directa suposa una millora de les condicions de vida d’aquestes
persones, el repte és més aviat a llarg termini, i els involucrats reclamen l’ajuda per part del
govern.
Com s’implica l’Ajuntament de Barcelona?
En relació al paper de les administracions, l’Ajuntament de Barcelona va engegar
l’anomenat model Housing First el passat mes d’octubre. Aquest centra l’atenció en les
persones sense llar i implica l’habitatge individual, permanent i adequat per a millorar la
vida d’aquestes persones. S’ofereixen fins a 60 pisos individuals a persones que viuen al
carrer en situació de cronicitat, així com un seguiment professional continuat per part
d’infermers, psiquiatres i persones que han viscut al carrer anteriorment.
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Els qui hi viuen estan subjectes a una sèrie de normes: han d’aportar el 30% dels seus
ingressos en concepte de lloguer, han d’acceptar una visita setmanal per part de l’equip
d’ajuda i és imprescindible que respectin el descans dels veïns i segueixin les normes de
convivència pròpies de qualsevol comunitat de veïns.

28

DOSSIER DE PREMSA 2017

El sensellarisme preocupa o molesta?
Segons una enquesta d’Arrels Fundació, la majoria de ciutadans creu que el sensellarisme a
Barcelona és un problema humanitari. Tot i això, la majoria de missatges que rep
l’Ajuntament per part dels ciutadans en relació a persones dormint al carrer (un 70% del
total d’alertes), són queixes. Així doncs, la ciutadania sembla conscient de la gravetat de la
situació, però ho percep més aviat com una molèstia. És per això que des de les entitats es
posa èmfasi en canviar l’actitud dels ciutadans, així com en donar veu a les persones sense
llar.
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La parròquia de Santa Anna de Barcelona
acull els sensesostre per l'onada de fred
ElMón (19/01/2017)
ACN
Arrels Fundació també proposa obrir les estacions del metro a la nit per
a les persones sense llar
La parròquia de Santa Anna de
Barcelona acull les persones sense
sostre des d’aquest dimarts a la nit i
fins diumenge durant l'onada de fred
que afecta la capital catalana i la resta
del país. La monja teresiana Viqui
Molins ha assenyalat que estaven
treballant en la iniciativa d’habilitar a la
parròquia un espai obert les 24 hores per
acollir els sensesostre però davant la forta
baixada de les temperatures han hagut
d’accelerar la proposta i a partir d’aquest
dimarts han obert les portes per rebre les
persones sense llar. Durant aquesta
primera nit la parròquia ha acollit una
trentena de persones a qui els han ofert
allotjament i menjar.

de les persones sense sostre i on els
voluntaris hi porten cafè, fruita o pastes.
La monja teresiana ha subratllat que la
iniciativa pretén donar un “sentit
d’acollida, no un sentit de beneficència”.
D’altra banda, Arrels Fundació també ha
proposat obrir algunes estacions de metro
a la nit per poder acollir les persones que
dormen al carrer. És tan factible com
obrir, provar-ho i intentar buscar
solucions fins que les trobem”, ha
assenyalat en declaracions a BTV el
director de la fundació, Ferran Busquets.
“Està clar que si hi ha gent dormint el
carrer és perquè alguna cosa estem fent
malament entre tots”, ha etzibat
Busquets, que ha afegit que algunes
persones sense llar no és que es neguin a
acudir als albergs municipals "sinó que no
els donem la solució adequada".

Viqui Molins ha explicat que la sala
capitular s’ha convertit a partir d’aquest
dimarts en un dormitori mentre la capella
s’ha transformat en una sala d’acolliment
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Augmenta el sensellarisme a Barcelona
Catalunya Cristiana (19/01/2017)
Redacció
Arrels Fundació va atendre un 4% més de persones sense llar el 2016
Arrels Fundació va atendre el 2016 un
4,56% més de persones sense llar que
l’any 2015; en total, 1.880 persones.
D’aquestes, 732 van ser ateses per primer
cop. Es tracta d’una entitat que des de fa
vint anys es dedica a l’atenció de persones
sense llar de la ciutat de Barcelona, sota el
lema «Ningú dormint al carrer!». A
Barcelona es calcula que hi ha 3.231
persones sense llar: 941 persones
dormen al carrer, 1.907 en recursos
públics i privats i 383 en assentaments
irregulars. A
tot
Catalunya, 5.433
persones viuen al carrer o en diversos
refugis.

198.000 euros que atorga el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat», explica
Ferran Busquets, director d’Arrels
Fundació.
«Aquesta davallada imprevista dels fons
no afecta l’atenció a les persones ni
l’habitatge estable que ofereix l’entitat
perquè es compta amb superàvit de l’any
anterior», comenta Ferran Busquets. I
afegeix: «En un futur, però, si la manca
d’ingressos es manté, sí que podria alterar
l’activitat
de
l’entitat.» L’objectiu
és enfortir el percentatge de fons
privats, que l’any 2015 van significar el
66% del total, i per això Arrels fa
una crida a la ciutadania perquè faci
una aportació econòmica extraordinària.
Els qui hi vulguin collaborar poden
posar-se en contacte amb Arrels
Fundació: tel. 934 412 990 o al
web www.arrelsfundacio.org.

Paral·lelament a aquest augment de
l’activitat, els ingressos d’Arrels Fundació
van
davallar
el
2016;
aquesta
circumstància ha fet que l’entitat tanqués
l’any amb dèficit. «Les causes són, d’una
banda, la reducció del nombre de socis i
donants, que han passat de 4.368 el 2015
a 4.090 el 2016; i de l’altra, el fet que hem
perdut una subvenció per valor de
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The Arrels Foundation
Indiana University Bloomington (20/01/2017)
La Fundació Arrels és una entitat barcelonina que fa molts anys que treballa perquè tothom
tingui un sostre a la nostra ciutat. A més de l'atenció a les persones, també s'ocupen de
sensibilitzar la ciutadania, denunciar situacions injustes i aportar propostes. El Grup
d'Estudi de Llengües Amenaçades ha seguit des de sempre aquesta tasca amb admiració i
per això vam creure que el nostre congrés ens donava una bona oportunitat de cooperació.
Al taller La Troballa s'estan elaborant artesanalment les bosses que contindran els materials
per als congressistes. Així tots tindrem, a més d'un record de la trobada, un trosset
d'esperança que ens fa creure que la nostra societat pot ser més justa i una mostra de
reconeixement a tots els que treballen per aconseguir-ho.
The Arrels Foundation (“Roots”, in Catalan) is an organization in Barcelona that strives to
provide a home for everyone. In addition to caring for people, they also raise awareness of
homelessness among citizens, denounce unfair situations, and provide suggestions to solve
the homelessness situation in the city. The Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades (a cosponsor of the conference) has always admired their task and for this reason we thought
the conference was a good opportunity to cooperate with them. At the workshop La
Troballa (“Discovery”, in Catalan), the conference bags are being handcrafted for all
conference attendees. This means that in addition to a remembrance of the conference, we
will also have a piece of hope that makes us believe that our society can be fairer and will
give some recognition to those who work hard to achieve this goal.
La Fundació Arrels (“Raíces”, en catalán) es una entidad barcelonesa que hace muchos años
que trabaja para que todo el mundo tenga un techo en nuestra ciudad. Además de la
atención a las personas, también se ocupa de sensibilizar a la ciudadanía, de denunciar
situaciones injustas y de aportar propuestas. El Grup d'Estudi de Llengües Amenaçades ha
seguido desde siempre esta tarea con admiración y por eso pensamos que nuestro congreso
nos ofrecía una buena oportunidad de cooperación. En el taller La Troballa (“hallazgo”, en
catalán) están elaborando artesanalmente las bolsas que contendrán los materiales para los
congresistas. Así todos tendremos, además de un recuerdo del encuentro, un trocito de
esperanza que nos hace creer que nuestra sociedad puede ser más justa y una muestra de
reconocimiento a todos los que trabajan para conseguirlo.
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Inauguran exposición de fotos realizadas
por personas sin hogar de Barcelona
La Vanguardia (24/01/2017)
EFE
El campus catalán de Toulouse Business School (TBS) ha inaugurado hoy la primera
exposición temporal de más de 40 fotografías hechas por personas sin techo de Barcelona
que se inscribe dentro de la iniciativa "Arte al margen" impulsada por estudiantes del
mismo centro.
Según un comunicado del TBS, la iniciativa ha sido liderada por la estudiante Yanis
Lammari, de 23 años, y ha consistido en proporcionar cámaras de fotos desechables a
personas que viven en la calle para que registren el mundo desde su perspectiva.
El objetivo del proyecto es romper con la visión estigmatizada de las personas sin hogar,
denunciar la problemática social y dar a este colectivo un medio de expresión a través de las
fotografías, que se podrán ver hasta el 7 de febrero en la calle Trafalgar 10 de Barcelona.
La inauguración de la exposición forma parte de las actividades que TBS Barcelona ha
organizado para celebrar su 20 aniversario, y en ella han participado Yanis Lammari, el
director del TBS Barcelona, Olivier Benielli, el director de la Fundació Arrels, Ferran
Busquets, y dos de los autores de las fotografías.
Lammari ha explicado que en el proyecto han participado siete personas sin hogar de
Barcelona a las que han proporcionado cámaras desechables con 27 fotografías y el
resultado "es una muestra de imágenes muy dispares" ya que "algunas reflejan la crudeza de
la vida en la calle, mientras que otras se centran en la belleza del entorno".
Ferran Busquets, por su parte, ha destacado "el empujón de ánimo y autoestima" que
significa este proyecto para las personas sin hogar y que la Fundación Arrels "apoya
proyectos que fomenten el crecimiento personal de las personas que han estado o viven en
la calle" para que se sientan tomadas en cuenta.
"Arte al margen" tiene el doble el objetivo de contar una nueva historia de las personas sin
hogar y utilizar el arte como medio de valorización personal para reintegrarse en la
sociedad.
TBS y Arrels han informado que el proyecto tendrá continuidad con más exposiciones en
otros lugares de la capital catalana como museos o galerías de arte y que los fondos
recaudados se destinarán al mantenimiento de los programas de la Fundación Arrels.
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Más 1.500 firmas piden que se conserve
última cabina telefónica de Barcelona
La Vanguardia (02/02/2017)
EFE
Barcelona, 2 feb (EFE).- La vecina de Barcelona Anna Farré ha recogido más de 1.500
firmas para pedir que se conserve como un monumento la última cabina de teléfonos que
queda en la capital catalana.
La cabina, que está ya deteriorada y sin puerta, se halla en la calle Lledoner, en el barrio de
Sant Genís dels Agudells del distrito de Horta-Guinardó de Barcelona
Farré ha explicado a la televisión municipal Betevé que piensa entregar las firmas al
ayuntamiento y a Telefónica para que ésta última haga una cesión definitiva de la cabina al
municipio para que el consistorio la convierta en una escultura pública.
También quiere hacer en ella una intervención artística solidaria que recaude dinero para las
entidades que trabajan en favor de las personas sin hogar.
Farré ha propuesto una intervención artística que posibilite a los asistentes utilizar la cabina
una última vez, de manera que el dinero de cada llamada sirva para financiar algún proyecto
solidario u ONG como, por ejemplo, Arrels, que trabaja con personas sin techo.
Aunque aún quedan algunos teléfonos públicos en Barcelona, esta es la única cabina
telefónica cerrada que queda en la capital catalana, después de que el año pasado finalizase
la obligación de garantizar que haya teléfonos públicos en las calles. EFE
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¡Salvemos la última cabina telefónica de
Barcelona!
Time Out (03/02/2017)
Pau Roca

Las cabinas de teléfono de Barcelona se instalaron en los años 60 y rápidamente se
convirtieron en un símbolo de la ciudad. En 2010 habían más de 100.000 repartidas por
toda Barcelona. Pero hoy en día, si queremos encontrar una cabina de las antiguas, con
vidrio y techo, nos costará mucho. De hecho, sólo hay una en toda Barcelona. Está en la
calle Lledoner número 2, en Vall d'Hebrón. Una única superviviente. Una gladiadora y
luchadora incansable que ha sabido mantenerse de pie y ganar -hasta hoy- la batalla al
avance tecnológico y al vandalismo.
Aunque ha sobrevivido, esta última cabina tiene todos los números de acabar en el
suelo, viendo como sus compañeras han ido cayendo una a una. Pero Anna, una vecina del
Eixample, creó una petición en Change.org para pedir al Ayuntamiento que conserve esta
última cabina de Barcelona. La soliciud ya supera los 1.500 firmantes, aunque de momento
no se plantean ir a hablar con el Ayuntamiento a título individual. "He esperado el apoyo
de las firmas para no interactuar a título individual, y también para conocer mejor las
opciones y la situación real de la cabina", nos cuenta Anna.
La verdad es que la cabina está deteriorada y sucia, pero conserva parte de los cristales,
en parte porque la semana pasada la restauraron. Pusieron algunos vidrios rotos y
cambiaron el suelo de la cabina. Ana, si consigue que el Ayuntamiento la escuche y
finalmente la conserve, querría poder "confiar en el civismo y pensar que entre todos
tendremos cuidado y la respetaremos como un patrimonio común. Una cosa de todos y
todas, si bien es cierto que antes de que la arreglaran estaba bastante deteriorada. En todo
caso, quiero confiar en la gente ".
La petición en Change.org ha tenido una buena acogida. En todo caso, Anna se plantea
otras acciones para salvar la cabina, como "crear un evento 'Última llamada' donde durante
un período breve todos puedan hacer una última llamada a modo de despedida. El dinero
recogido podrían ir a la Fundación Arrels ". También quiere hacer algún tipo de
actividad como un pase de películas donde la cabina sea la protagonista, como en 'La
Cabina' de Anonio Mercero, o 'Última Llamada' de Joel Schumacher. Todo sea para salvar
la última cabina de teléfono de Barcelona, que ya es patrimonio de la ciudad. ¡Y está en
peligro de extinción!
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Arrels reclama que l'aporofòbia sigui un
agreujant en els casos de delictes d'odi
Xarxanet (07/02/2017)
Ravalnet
El Codi Penal no contempla que les persones sense llar o en greus
situacions sòcioeconòmiques poden ser també especialment
vulnerables convertint-se en víctimes de delictes d'odi.

L'aporofòbia és l'aversió a la pobresa. La violència contra les persones que viuen al
carrer és un fenomen que ni es visibilitza ni s'acostuma a denunciar. En els últims
mesos s'ha sabut de dues agressions d'aquestes característiques i això ha portat
a Arrels Fundació a emetre un comunicat amb la seva petició.
L'entitat vol que l'aporofòbia es reculli al Codi Penal dins l’article genèric d’agreujants en
determinats delictes d’odi. Considera que les denúncies per part de les víctimes i de la
ciutadania en general són molt importants de cara a registrar, quantificar i visibilitzar
aquests actes delictius i portar a un canvi a les lleis.
Segons Arrels Fundació, la majoria de les víctimes no arriben mai a denunciar les
agressions per por a represàlies, a ser expulsades en el cas de les persones estrangeres que
es troben en situació irregular, o bé simplement per pensar que la denúncia no servirà per
res.
Al maig de 2016 l'entitat va entrevistar 348 persones que dormien als carrers de
Barcelona. El 37% va manifestar haver estat víctima d’agressions, un 47% en el cas de
les dones. El 12% va expressar que havien estat forçades en alguna ocasió a fer alguna cosa
en contra de la seva voluntat.
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Guest post: How can gathering data help
curb social exclusion?
The ODI (07/02/2017)
Mar Santamaria Varas and Pablo Martinez Diez
ODI Associates Mar Santamaria Varas and Pablo Martinez Diez from 300.000 Km/s,
discuss how analogue-to-digital tools can improve large-scale data collection processes in cities,
helping to combat homelessness and social exclusión

Open data for cities has rapidly evolved. Data on almost every city – from demographics
and employment to transport and health – has become much more accessible. This access,
as well as the ability to use and share the data, will bring huge potential for understanding
urban problems and for designing more sustainable and equitable cities.
As a result, we are experiencing an open data revolution: technological difficulties regarding
data infrastructure and data formats have been mostly overcome, as well as a lack of legal
frameworks in most high income countries or the lack of willingness of public bodies and
private companies to share their data.
However, the lack of data in certain areas is still a serious problem that can result in a ‘data
divide’. Extreme poverty, for example, is an issue yet to be mapped or quantified in ways
that people can access and use.
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As homeless people are not traditionally included in censuses, they tend to be relatively
invisible to social researchers. Arguably, one of the first steps towards rectifying this and
helping to prevent social exclusion is the quantification of homelessness. Having the means
to measure the true extent of the problem is key to developing initiatives to help overcome
it, both for government and civil society.
But how would this work in practice? Official household surveys, which tend to be slow
and expensive, are one way. But there are other ways of mapping poverty which utilise data
and are both quicker and more efficient.
For example, nighttime satellite imagery has been used to estimate the number of people
who live in darkness because they cannot afford to pay for electricity. Recent findings also
demonstrate the potential of analysing daytime images in more impoverished areas, where
light is already low, to enhance results.
Still, we could affirm that the best way to count rough sleepers in urban areas is to comb
the streets, as it can generate more accurate data. Major cities such as Los Angeles, London
and Barcelona recruit volunteers, either every year or every two years, to count the amount
of homeless people sleeping rough in one night. The count is a critical supplement to
shelter statistics and official reports, and also helps to inform design and determine the
funding of programmes.
The Arrels Foundation – which works to support homeless people in Barcelona –
organises the city’s annual rough-sleeping count by mobilising nearly 1,000 volunteers. The
challenge of such a large-scale survey is to divide the city into equal areas according to the
number of volunteers, to collect the information in a structured way and to process it for a
further analysis.
Open Papers, developed by urban design firm 300.000 Km/s in collaboration with Arrels,
was developed in response to the lack of existing workflows and tools to organise, monitor
and manage such large-scale surveys.
The project relies on the power of paper maps and forms to collectively gather data. Using
mobile phones in large-scale surveys can lead to a lack of information due to GPS
inaccuracy or the misuse of technology by volunteers.
In the wake of other emerging analogue-to-digital tools (e.g. Field Papers, Walking Papers),
Open Papers allows any organisation to subdivide their city into ad hoc zones to generate
an automatic paper atlas for each team of volunteers. This contains a map of the area to
explore and a worksheet to collect information and digitise it via image-recognition
technology.
Our hope for Open Papers is that even though it has been developed for this specific
purpose, it will be used for similar processes in different areas such as the participatory
design of cities and citizen science projects.
The first pilot of the tool (available on Github) was successfully launched during the night
of the rough sleeping count in Barcelona on 18 May 2016. The results were brilliant - 930
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volunteers, organised in 216 groups, counted 943 people sleeping rough and 1,973 in
shelters.
This year the count was managed by Barcelona City Council with support from local
stakeholders that had previously been leading the project. Unfortunately, after the survey,
the data obtained was only partially shared and not available in any open data format to be
used by citizens or the NGO community.
The main challenge of Open Papers is therefore to ensure the proper use of the platform
to generate open data. The platform offers within the same product a software and a
database, something which open licences treat separately (software (Open Source
Initiative), creative contents (Creative Commons licenses) or databases (Open Data
Commons)). A third party could eventually use the tool to make a survey with the
participation of the community and decide not to share or enable the reuse of the
information.
We believe that licensing crowdsourced data under open data standards is still a major issue
to be faced and we hope this tool, besides fighting social exclusion, will help in this long
journey to having better data.
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Ferran Busquets: "En Barcelona, la gente
que vive en la calle nos molesta"
Metrópoli abierta (14/02/2017)
Xavi Fernández de Castro
El director de la Fundació Arrels considera que los barceloneses deben
implicarse más en los problemas sociales para suplir la rigidez de las
administraciones
Ferran Busquets (Barcelona, 1974) llegó
hace casi 20 años a la Fundació Arrels.
“Por casualidad”, matiza. Estaba
haciendo un voluntariado en una cárcel y
le cambiaron los horarios, pero quería
seguir implicado en un proyecto social.
Un día le llegó una carta de la fundación.
“Vamos a probar”, se dijo. Empezó
como voluntario y ahora es el director,
pero a lo largo de estas dos décadas su
prioridad ha sido el bienestar de las
personas sintecho, una problemática que
le apasiona y le indigna a partes iguales
aunque nunca levante la voz más de lo
necesario.

que no disponen de una vivienda en
condiciones y no pueden permitirse una.
De estas, como mínimo hay 941 (el
último recuento es de mayo de 2016) que
están durmiendo al raso, en cajeros o en
otros sitios, en su mayoría en Ciutat
Vella, Eixample y Sants-Montjuïc.
El
resto tampoco tiene una vivienda, pero
no duerme en la calle gracias al trabajo de
las entidades privadas y los servicios
sociales.

¿Cómo acaba una persona en la calle?
Hay muchos factores que te pueden llevar
a la calle: pérdida de trabajo, de ingresos,
problemas de salud mental... La realidad
es que están en la calle porque no les
proporcionamos una vivienda. Es un
problema de la sociedad, no de las
personas sintecho, que al final solo tienen
la mala suerte de no disponer de una red
de seguridad. Si nos pasara a cualquiera
de nosotros, se activaría la maquinaria
familiar para evitar que acabáramos a la
calle.

¿Por qué este millar de personas
duerme al raso?
Están en la calle porque no tienen un
lugar donde dormir. Nadie duerme en la
calle porque quiere sino porque no sabe
cómo salir de esa situación o no quiere
arriesgarse a dar un salto al vacío. Quizá
lo ha intentado otras veces y ha tenido
que volver. Acabamos de abrir un piso de
muy baja exigencia y tenemos a 12
personas que hace un mes no querían ir a
ningún sitio. Quizá no es que no quieran
salir de la calle, sino que no les estamos
ofreciendo lo que necesitan.

¿Cuántas personas sintecho hay en
Barcelona?
El concepto sintecho es muy amplio y
cada vez lo es más. Se habla de
unas 3.000 personas sin hogar, es decir,

¿Hay algún indicio de
respecto a los últimos años?
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Nosotros cada año atendemos a más
gente. La tendencia de la cifra que
tenemos de gente que registramos en
nuestra base de datos va en aumento. La
máquina que tira a la gente a la calle es
muy potente y somos un país que
permitimos que la gente esté en la calle.
Luego hay un problema con las cifras.
Para resolver el problema primero hay
que cuantificarlo, pero las cifras varían
según los criterios que utilices. En
Barcelona, por ejemplo, hace un año se
contabilizaron 941 personas, pero por la
Fundació Arrels cada año pasan cerca de
1.900, por lo tanto algo falla.

¿La patología de quién es? ¿De la persona
o de la sociedad?
Hay dos estigmas muy importantes: uno
es que no quieren nada. Lo que pasó
en Santa Anna -que acogió a decenas de
personas durante la ola de frío de eneroes una prueba de que eso no es verdad. Y
el otro es el alcoholismo. El alcohol es a
veces una causa para empujar a alguien a
la calle, pero no siempre, ni muchos
menos. Lo que es seguro es que es una
consecuencia. Alguien que vive en la calle
durante mucho tiempo acabará bebiendo.
Por lo tanto, los ciudadanos también
tenemos
una
responsabilidad.
En esta ciudad tenemos el problema de
que la gente que vive en la calle nos
molesta. Los vecinos ejercen una presión
muy grande sobre la Guàrdia Urbana y
el Ayuntamiento. Es muy grave que los
vecinos se quejen de que hay una persona
durmiendo en la plaza en lugar de avisar
para que le ayuden. Es como si en el piso
de al lado están maltratando a una mujer
y tu llamas a la Policía para quejarte del
ruido y no para denunciar la agresión. Es
algo que hay que cambiar y cada vez
vemos más ciudadanos preocupados. La
administración es muy poco ágil y los
ciudadanos tenemos que implicarnos.

Según sus estadísticas, alrededor de
un 90% de los sintecho son hombres.
¿Hay factores sociales que penalizan
más a los hombres?
Hay dos teorías. Una es que la mujer
tiene más habilidades y que sabe salir
mejor de situaciones complejas porque
tiene menos sensación de fracaso al llegar
a la calle, aunque no me acaba de
convencer. La otra es que la mujer corre
más riesgos en la calle (violaciones,
agresiones) e intentará salir de ahí lo antes
posible. A la mujer que se queda en la
calle le será más fácil encontrar un trabajo
cuidando niños o personas mayores,
limpiando, etc. En el caso de los hombres
eso es más complicado.

¿Muere gente estando en la calle?

Cuando trabajaba como voluntario en la
calle tenía la sensación de que muchas
mujeres acababan al lado de un hombre.
Que cada uno saque sus conclusiones.
Ese riesgo también facilita que acepten
ciertas situaciones, como la prostitución.
No quiero decir que sea algo bueno ni
que no tenga otras consecuencias, pero es
una realidad. Por eso se dice el tema de la
mujer en la calle está oculto.

No tenemos una respuesta. Intuimos que
sí, pero no hay datos públicos sobre eso.
Estamos buscando esa cifra, que por
ahora no existe. Si hablamos de
transparencia, hay que hacerlo de verdad.
Lo que es una evidencia es que vivir en la
calle mata. Las personas que nosotros
atendemos tienen una esperanza de vida
de 20 años menos que el resto de la
población.

Muchas veces el sinhogarismo se
considera una patología social...

Muchos sintecho se quejan de los
albergues e incluso prefieren no ir.
¿Qué pasa?
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Muchos no quieren ir porque no se está
bien en los albergues, pero no es un
problema de los educadores sociales, sino
de la estructura misma del albergue. No
es tan fácil meter en una misma
habitación a 10 desconocidos con una
vida personal complicada y esperar que
no haya conflictos. Los albergues son una
solución temporal y luego se tienen que
ir, por lo que al final muchos prefieren no
ir. La gente necesita soluciones
definitivas, no parches.

vacío de viviendas públicas. Lo que no sé
es si otro gobierno hubiera hecho lo
mismo o no. Porque antes del cambio de
gobierno ya se hablaba de que la vivienda
social era una necesidad. De momento,
no hay grandes cambios y echamos en
falta muchas cosas. La administración
siempre es un problema. Y en Barcelona,
más. Una de nuestras propuestas de cara
a las municipales de 2015 fue que se
abrieran centros pequeños distribuidos
por toda la ciudad para que la gente
pudiera llegar sin tener que coger el
metro. Son espacios que funcionan.

La parroquia de Santa Anna llegó a
acoger a 80 personas durante una noche,
por lo que no se puede decir que esas 80
personas no querían encontrar un lugar
donde pasar la noche. Lo que no querían
era ir a un albergue municipal, que está
lejos de donde suelen vivir. Si te mueves
por la zona de Plaça Catalunya y tienes
que ir sin tarjeta de metro hasta
la Llacuna, Dos de Maig o la Zona
Franca, es absurdo.

¿Es difícil salir de la calle?
Es muy lento y, por lo tanto, es difícil.
Cuanto antes puedan dejar la calle, mejor.
Si me quedo en la calle hoy y mañana me
ofrecen una vivienda, difícilmente habrá
un problema. Si me la ofrecen al cabo de
20 años de ir de un lado para otro,
intentando salir sin conseguirlo, será más
difícil. Hay gente que puede tardar años
en dar el paso para salir de ese círculo
vicioso. Cuanto más se tarde en ofrecer
soluciones a la gente que está en la calle,
más difícil será vaciar las calles de
Barcelona.

¿Han notado una mayor receptividad
por parte del Ayuntamiento desde que
cambió el gobierno?
Creo que ahora hay más sensibilidad en lo
que respecta a la movilización del parque
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El Solar de la Puri: la solidaritat com a
resposta a la manca d’habitatge
L’altaveu del Poble Sec (15/02/2017)

Des del mes de novembre passat, un solar situat al carrer de la
Puríssima Concepció del Poble Sec es troba en el punt de mira de la
premsa, s’ha convertit en parada recurrent durant les rondes de la
guàrdia urbana i ocupa les converses entre les veïnes: és el Solar de la
Puri, un espai que ja té història i és habitat de diferents maneres per les
persones que viuen al seu voltant. El motiu de tanta expectació és que
un nou grup de persones, davant de la manca d’habitatge, l’ha convertit
en la seva llar temporal.
Gràcies a la iniciativa de la Valeria i l’Oriol, que treballen en un estudi al costat del solar,
ens vam reunir allà, el mes de gener, amb algunes veïnes del carrer, membres del col·lectiu
El Laboratori Reversible (LAB), la María i el seu pare. La María és una de les persones que
es va instal·lar al solar cap al mes de novembre, amb la seva familia i una parella d’amics,
després de patir el desallotjament d’un solar del carrer Concòrdia on van poder residir
durant vuit mesos. Ara viuen en dues tendes de campanya alçades a la part menys visible
del solar, rodejades pels seus carros de ferralla, les seves eines de treball i útils de cuina.
43

DOSSIER DE PREMSA 2017

Tota aquesta instal·lació és compatible amb altres usos del lloc: l’hort, mantingut per
algunes veïnes del carrer; l’espai per a projeccions que fa servir ocasionalment el LAB i
l’espai mateix on xerrem, uns taulons de fusta que fan de terra on acomodem les cadires.
Ens acompanyen també la Teresa i la Maria Rosa, que es retira aviat pel fred. Ambdues
viuen al barri des de fa més de 50 anys, una en un pis davant del solar i l’altra en un més
avall, al mateix carrer. La Rosa s’ha anat coneixent poc a poc amb la María, manté un bon
vincle amb ella i intercanvia opinions sobre el solar i la nova situació, mentre que la Teresa
xerra amb ella per primera vegada i tracta de contrastar “coses que ha sentit pel barri”
durant la trobada.

El desig de viure en un pis de lloguer amb el seu pare, parella i el fill que espera,
xoca de front amb el mercat immobiliari, en especial al Poble Sec, on s’ha produït
una forta pujada del preu en els últims mesos.
El Solar de la Puri, un indret habitat per les veïnes
Dies abans, la Valeria, la Raquel, l’Oriol i l’Hamid, veïnes del Solar de la Puri i membres del
LAB ens havien explicat com va ser el seu primer contacte amb la María i la resta de
persones que ara viuen allà. Ja es coneixien entre elles perquè abans d’instal·lar-se havien
demanat deixar allà els carros que fan servir per treballar. Després d’haver de marxar del
carrer Concòrdia es van presentar allà i, sabent que el Solar de la Puri tenia diversos usos
per part de les veïnes, els hi van demanar permís per passar la nit. Com explica la Valeria,
no van considerar que ningú tingués “la potestat” sobre el solar, així que van arribar a un
acord per al seu ús compartit. Els hi van explicar la història del lloc, l’esperit del solar un
cop el van fer seu després de l’enderroc dels edificis que hi havia. Les preocupacions de les
veïnes giraven al voltant de la seva neteja i manteniment i tot això es va posar sobre la taula.
Al Solar de la Puri no hi ha cap grup de gestió, cada col·lectiu i persona en fa ús i el
respecta amb fluïdesa. A part de l’hort, hi ha un ús quotidià que ens explica la Raquel: joves
que hi passen la tarda, gent que passeja els seus gossos, veïnes que fan petar la xerrada. Es
tracta d’un espai transitat i cuidat que va sumant l’arribada dels nous habitants.
Les noves habitants del Solar: la María i la seva familia
La María i la gent que viu amb ella són de Rumania. Són gitanes i van abandonar el seu país
d’origen per millorar les seves expectatives laborals, donades les dificultats derivades d’una
situació de pobresa i estigmatització. Ella va aprendre castellà al seu país, va treballar durant
tres anys a Xipre i va arribar a l’Estat espanyol amb el desig de treballar com a cambrera.
Per ara li costa trobar feina, però sobreviu gràcies a la ferralla, que li permet estalviar per
tornar al seu país en cas que la situació no millori. El desig de viure en un pis de lloguer
amb el seu pare, parella i el fill que espera xoca frontalment amb el mercat immobiliari,
especialment al Poble Sec, on s’ha produït una forta pujada del preu en els últims mesos i
també amb la negativa d’alguns propietaris a llogar-li cap pis. Ens explica que ha anat als
Serveis Socials municipals: “em van donar un paper amb uns passos perquè els seguís. Jo
portava poc temps i no m’aclaria. Altres vegades, quan hi ha la policia davant em diuen que
alguna cosa es podrà fer, i blablabla però després res.”
Fins a dia d’avui no ha obtingut cap millor proposta per a ella i la seva família que la
situació en la que viuen, dormint a les tendes que han aixecat al solar. Allà, diu, s’ha trobat
amb la solidaritat de veïnes que li porten menjar i, fins i tot, la conviden a dutxar-se a casa.
Durant la trobada, també es van resoldre dubtes sobre les qüestions higièniques: els
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“rumors” sobre l’ús d’una font propera per a les “necessitats” van ser de seguida
desmentits, entre enrogiments i somriures. L’Oriol i l’Hamid expliquen que les queixes de
les veïnes que s’han reflectit en alguns articles de premsa i que han donat lloc a algunes
trucades a la policia no s’han contrastat amb altres visions. “Es tracta de veïnes que no
surten al carrer i simplement no volen veure la pobresa davant de casa seva”, sentencien.

Intent de desallotjament policial
Entre totes ens relaten com, el 15 de desembre passat, la guàrdia urbana, juntament amb
Serveis Socials, va acudir al solar. Algunes veïnes sabien que això passaria i van acostar-s’hi.
Gràcies a la seva intervenció no es va produir el desallotjament en aquell moment, però
Serveis Socials va informar que es faria més endavant per via judicial. En el moment de
l’intent de desallotjament no hi havia cap garantia que la María i els altres membres de la
seva família podrien accedir a un alberg per a passar-hi la nit, i per aquest motiu van decidir
quedar-se allà amb el suport de les veïnes. Segons la María, la presència policial és constant:
“passen per aquí, entren, parlen amb mi. Em diuen que he de marxar, fan broma…”.
També comenta que s’ha trobat amb persones gravant des de fora, periodistes que, sense
compartir ni una paraula, pretenien registrar la seva intimitat.
Totes saben que acampar en el solar és una mesura temporal precària, però millor que
dormir al carrer de forma intermitent. Entenen que aquesta situació d’emergència
habitacional és la punta de l’iceberg. També ens comenten els plans urbanístics que sembla
que s’estan dissenyant al marge de les veïnes i que preocupen per la pujada de preus de
lloguer que aquests poden comportar, a banda dels canvis que es puguin produir en la seva
forma de viure al carrer de la Puríssima Concepció. El barri està canviant i algunes veuen
com el seu futur es converteix en imprevisible.
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Les situacions d’exclusió habitacional són la manifestació més sagnant del
problema d’habitatge que viu la ciutat.
Què fem davant l’exclusió residencial?
La resposta de les veïnes davant la situació d’emergència de la María i la seva família no és
la més habitual. Es produeix, en gran mesura, gràcies als vincles previs amb el lloc i entre
les veïnes, i suposa una solució temporal davant la falta de recursos institucionals. Al Poble
Sec, si bé no podem parlar d’un augment de persones dormint al ras, ens trobem amb una
imatge cada vegada més polaritzada: hotels, proliferació de locals d’oci i turistes, davant de
veïnes que han de deixar casa seva per la pujada de preus, i persones que dormen en caixers
i places. Segons Ferran Busquets, portaveu i director de la Fundació Arrels, malgrat que la
densitat de població dormint al carrer és menor que a Ciutat Vella, Poble Sec recull el
major nombre de queixes veïnals: queixes sobre les “molèsties” patides de forma individual
i no sobre la situació d’injustícia social que pateixen moltes persones sense habitatge.
Les situacions d’exclusió habitacional són la manifestació més sagnant del problema
d’habitatge que viu la ciutat, situacions per les quals es generen poques respostes
col·lectives des dels moviments socials. Les respostes institucionals, amb les seves
limitacions, s’encaminen a pal·liar les conseqüències però no enfoquen el problema d’arrel:
la manca d’habitatge social real i la comercialització i especulació sense límits d’un bé bàsic
per a la vida a la ciutat.
Viure sense llar a la ciutat
A totes les grans ciutats podem trobar-nos amb la presència de persones sense llar a
l’espai públic. No hi ha una mostra de violència social tan clara, repetida,
quotidiana, interioritzada i ignorada, com la que pateixen les persones sense sostre
que dormen al ras. No disposar d’un habitatge implica la vulneració de drets
fonamentals com el dret a un tracte digne, el dret a la intimitat o el mateix dret a
l’habitatge.
Quantes persones dormint al carrer hi ha al barri?
És difícil quantificar les persones que dormen al carrer. Normalment sempre es consideren
dades d’usuaris de serveis per a persones sense llar, públics o d’entitats socials. Això té les
seves limitacions ja que les persones que no s’adrecen a aquests serveis no compten a les
estadístiques. Per això es realitzen recomptes nocturns de persones sense sostre que
dormen al carrer, per veure quantes persones queden al marge de la xarxa assistencial. En
aquest sentit, al maig de l’any 2016, a Barcelona, es van recomptar un total de 941 persones
sense sostre pernoctant als carrers de la ciutat. D’aquestes, 144 persones es trobaven al
Districte de Sants-Montjuïc, el que representava un 15,3% del total de la ciutat, per sota de
districtes com l’Eixample o Ciutat Vella, que representaven el 23,3% i el 19,6%,
respectivament. Al Poble Sec, s’hi van recomptar 54 persones.
La tendència del nombre de persones sense llar en els darrers anys ha estat irregular en
funció de les definicions utilitzades i qui realitza el recompte. En moltes ciutats europees es
consideren situacions de sensellarisme i exclusió residencial les persones que es troben
dormint a l’espai públic, als albergs d’emergència, als equipaments i pisos per a persones
sense llar, les persones que estan a punt de ser desnonades, les situacions de barraquisme,
d’assentaments, d’infrahabitatge, de sobreocupació o el relloguer d’habitacions. Totes
aquestes són situacions d’exclusió d’un habitatge adequat i van molt més enllà de trobar-se
dormint al ras, que és la part més visible.
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Hi ha una idea preconcebuda i estigmatitzadora sobre quines són les raons per les
quals una persona acaba dormint al carrer.
Ningú no està al carrer perquè vol
Hi ha una idea preconcebuda i estigmatitzadora sobre quines són les raons per les quals una
persona acaba dormint al carrer. Tradicionalment s’ha considerat que les persones sense
sostre acaben al carrer per problemes com l’addicció a l’alcohol, les drogues o el joc. És a
dir, es responsabilitza sempre a la persona d’un comportament desviat, patològic o de dur
una vida bohèmia i de no voler treballar. Però diferents estudis demostren que no és així.
Per exemple, l’Enquesta a les Persones Sense Llar que fa l’Institut Nacional d’Estadística
(2012) mostrava com el 52% de les persones entrevistades buscaven feina, el 38% portaven
entre un i tres anys buscant-la i el 17%, més de tres anys. El 3,6% del total de persones
sense llar entrevistades tenien una feina, però es trobaven abocades a viure al carrer. De fet,
les persones esgrimien com a principals motius pels quals van quedar-se al carrer, la pèrdua
de treball (45%), no poder pagar l’allotjament (26%), el desnonament (12,1%) o la
finalització del contracte de lloguer (5,8%). Així doncs, cap persona dorm al carrer com a
opció prioritària sinó que, en tot cas, no té més remei. Aquest mes de gener de 2017, una
entrevista realitzada a Carolina Balat, treballadora en un dels albergs municipals, informava
que tenien una llista d’espera de 25 persones que no podien accedir a l’alberg enmig de
l’operació fred. En aquest sentit, hi ha diferents causes per les quals una persona acaba
dormint al carrer o en una barraca en un solar abandonat: el funcionament del mercat de
l’habitatge, subjecte a bombolles especulatives i processos de gentrificació dels barris;
l’escassetat de places per a persones sense llar en albergs o pisos d’inclusió i la manca
d’oferta d’habitatge social a la ciutat de Barcelona.

47

DOSSIER DE PREMSA 2017

Clam per salvar l’última cabina de telèfon
de Barcelona
Ara (19/02/2017)
Selena Soro
Una veïna engega una campanya per museïtzar-la i que els beneficis
vagin a Arrels Fundació

La cabina 8595-A, al número 2 del
carrer del Lledoner, és l’última del
model amb portes que queda a
Barcelona. / FRANCESC
MELCION

Al final d’una pronunciada pujada, al número 2 del carrer del Lledoner, l’última cabina de
telèfon amb model de portes resisteix a la progressiva desaparició d’un aparell que molts
troben ja innecessari. Anna Farré, voluntària d’Arrels Fundació, es nega a renunciar “al
romanticisme” de poder fer una trucada des del carrer amb només unes monedes a la
butxaca, i és per això que ha engegat una campanya de recollida de firmes per protegir la
cabina de la voracitat tecnològica. “El 16 de maig de 1966 es van instal·lar les primeres 16
cabines telefòniques a la ciutat de Barcelona. El 2010 n’hi havia 108.899 a tot l’Estat. I el
2016 en quedaven 19.611. Un 82% menys que fa 6 anys. A Barcelona n’hi ha 500, però
només una amb el seu sostre i el seu recobriment de vidre, situada al carrer del Lledoner,
núm. 2, a la Vall d’Hebron”, explica.
La cabina 8595-A no corre un perill imminent, però quan acabi el 2017 el seu futur no
està garantit. L’any passat el govern espanyol va obligar Telefónica a prorrogar el
manteniment de les cabines -la majoria perden diners- almenys fins a finals del 2017.
“Quan acabi l’obligació legal ja es veurà què passa”, assenyalen a l’ARA fonts de l’empresa,
que asseguren que de moment la cabina rep el manteniment que li correspon.
Per si arriba el dia que la cabina ha de donar-se de baixa, l’Anna ha començat a moure’s per
evitar que desaparegui del tot. De moment ha recollit prop de 2.000 firmes a través de
Change.org per protegir l’aparell, i la seva intenció és que pugui museïtzar-se d’alguna
manera, com el “record viu d’una època” que estigui al carrer, a la vista de tothom. La seva
proposta és que es converteixi en una “escultura pública” i, abans que desaparegui, tothom
que vulgui pugui “fer una última trucada de comiat”. Els diners recaptats durant la
iniciativa, que vol complementar amb una exposició fotogràfica, anirien destinats a Arrels
Fundació, que dona suport a persones sense sostre a Barcelona.
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Des d’Arrels, el seu director, Ferran Busquets, aplaudeix efusivament la iniciativa de l’Anna,
i celebra que hagi tingut la pensada de protegir la cabina i col·laborar amb la fundació.
“Tenim voluntaris molt proactius, i ens sembla fantàstic que ens facin propostes”, afirma.
De moment, l’Anna està preparant l’exposició, i aviat es posarà en contacte amb
l’Ajuntament de Barcelona per plantejar-los la iniciativa si a final d’any la cabina ha de
desaparèixer. “La tecnologia em sembla genial i hi estic a favor, però no podem perdre el
romanticisme que ens aporta una cabina de telèfon”, reitera.
Sense saldo al mòbil
Al Guinardó, a tocar de l’Hospital de la Vall d’Hebron, els veïns expliquen que encara hi ha
bastantes persones que utilitzen la cabina. Stella Calderon, propietària de la farmàcia que hi
ha davant l’aparell, reconeix que ella ja ni se’n recorda, de l’última vegada que va fer
servir un telèfon públic, però revela que la número 8595-A la fan servir veïns estrangers
que aprofiten per trucar als seus països -així controlen millor la despesa-, algun avi que hi
truca puntualment o “els camells del barri”, que “prefereixen utilitzar la cabina per no
deixar rastre”.
Antonio Carbonell, que passa l’estona al bar granja Manabi, a tocar de la farmàcia, recorda
perfectament l’última vegada que va fer servir una cabina: “Va ser fa 15 anys al carrer
Entença. Se m’havia espatllat el mòbil i havia de trucar a la meva dona”, explica. Al
Guinardó, afirma, la cabina “la fan servir els ionquis del barri”, que passen l’estona al
carrer del Lledoner i la plaça de Palestina, a tocar del telèfon. “De vegades no tenen saldo al
mòbil i és més fàcil posar cinquanta cèntims a la cabina que no haver de recarregar-ne cinc
al mòbil”, reflexiona.
Per a l’Anna, independentment de qui la faci servir, preservar-la és una manera de mantenir
“el record d’una època i el testimoni d’una altra manera de viure”. Ni que sigui per quan no
queda saldo al mòbil.
“Les iniciatives que sorgeixen dels veïns fan més forta Arrels”
El director d’Arrels, Ferran Busquets, defensa que les iniciatives que sorgeixen
espontàniament de la ciutadania, com la de l’Anna, són el que fa “més forta” l’entitat, i cita
des d’exposicions d’artistes i veïns a reptes esportius. La pròxima iniciativa en aquest sentit
està representada per l’equip de corredors Runners Solidaris, que el 12 de març correran la
Marató de Barcelona. Totes les iniciatives s’apleguen sota l’etiqueta #ningúdormintalcarrer.
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Inician campaña de micromecenazgo
para producir película sobre
sinhogarismo
La Vanguardia (20/02/2017)
EFE
Los directores de cine Xesc Cabot y Pep
Garrido han anunciado hoy que el
próximo lunes 27 de febrero comenzará
una campaña de micromecenazgo para
conseguir 30.000 euros para la película
"Sense Sostre" (Sin Techo), que quiere
"abordar de una vez por todas el drama
del sinhogarismo en nuestra casa".

sobrehumano hacia un destino que solo
él conoce".
Una singularidad del largometraje, según
explica la nota de prensa, es la
participación como actores y actrices de
personas que han vivido en la calle en
algún momento de su vida y que
trabajarán codo con codo con los actores
profesionales del filme.

En un comunicado, los directores han
anunciado que este sábado 25 de febrero
tendrá lugar un acto de presentación en la
sede de Arrels Fundación, en el que
también
participarán
actores
del
largometraje, "muchos de ellos sin techo,
pero también usuarios y voluntarios de
Arrels Fundació".

La película contará con "la participación
de Geraldine y Oona Chaplin, en
representación de Chaplin-Charlot, el
más grande sin techo de la historia del
cine, cuya presencia sobrevuela todo el
filme".

El filme, coproducido por Atiende Films
y Alhena Production, trata sobre Joan,
"un sin techo que decide abandonar su
rutina de alcohol y violencia en las calles
de Barcelona y emprender un viaje

El comunicado recuerda que "el censo
oficial dice que 941 personas duermen
cada día en la calle en Barcelona, aunque
posiblemente son muchas más" y que "en
toda España podría haber más de 40.000"
personas en esta situación.
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Arrels expone 6.000 llaves "perdidas por
las personas sin hogar"
La Vanguardia (21/02/2017)
EFE
La Fundación Arrels, una fundación que ofrece apoyo a las personas sin hogar, inaugura
mañana una exposición donde enseñan 6.000 llaves que "representan las llaves" perdidas
por las personas "que viven en la calle".
Las llaves que formarán la exposición, que se hará en Barcelona en el Colegio de
Arquitectos de Cataluña, han sido cedidas por ciudadanos anónimos durante los últimos
meses.
Esta exposición forma parte de la campaña "#ningúsenseclau ¡m" una campaña que busca
"apelar a la conciencia y a la implicación de la ciudadanía hacia las condiciones en que viven
las personas sin hogar".
La muestra, de entrada libre, estará abierta hasta el 18 de marzo en el Colegio de
Arquitectos de Barcelona.
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Paola Contreras: "Hi ha programes a
l'entitat que sense la presència de
voluntariat no es podrien posar en
marxa"
Xarxanet (24/02/2017)
Ravalnet
La responsable de voluntariat a Arrels Fundació, una entitat que lluita
contra el sensellarisme, ens explica en aquesta entrevista què fan les
persones que hi col·laboren i de quina manera contacten amb elles.
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Quin paper juga el voluntariat a Arrels Fundació?
El voluntariat és clau en l'equip humà de l'entitat, format per persones usuàries, voluntàries
i treballadores. Dóna el valor complementari al treball dels professionals, destancant
l'escolta, la dedicació, l'acompanyament i la potenciació dels processos de les persones amb
les quals treballem.
Hi ha programes a l'entitat que sense la presència de voluntariat no es podrien posar en
marxa, esdevenint un recurs humà fonamental.
Amb quantes persones voluntàries compta l'entitat, aproximadament?
El nombre de voluntaris i voluntàries actives es situa en 406 persones. A banda, hi ha
també un voluntariat puntual a l'estiu i al Nadal que participa als recomptes de persones
que viuen al carrer, cens, etc.
Quins són els perfils de les persones que participen amb vosaltres?
Moltes provenen de l'àrea social: educadors, integradors, treballadors socials... També
d'altres àmbits més especialitzats, com ara la salut, l'administració, la informàtica, advocats,
etc.
En general, es tracta de persones d'entre 22 i 75 anys, majoritàriament dones, amb un alt
interès en la situació de persones que viuen als carrers. N'hi ha que estan actives
laboralment o bé que estan buscant feina.
Quines tasques duen a terme les persones voluntàries?
Estan les tasques de contacte directe amb les persones que treballem: acompanyament en el
procés de les persones, en activitats lúdiques, mèdiques...; les de seguiment i suport en els
diferents pisos de l'entitat, al carrer, de nit...; les de suport al menjador; de manteniment i
logística; de suport a activitats de difusió, sensibilització, captació, etc.
D'altra banda ens trobem les tasques que no són de contacte directe amb les persones que
treballen a l'entitat: administratives en general, o més especifiques com serien les de
comunicació, incidència, etc.
De quina manera gestioneu la captació de persones voluntàries? Com feu les
vostres crides de voluntariat?
Això depèn del tipus de necessitat que es vulgui cobrir. Quan es vol contactar amb
persones
sense
una
experiència
prèvia
en
l'àmbit
social
ho
fem
mitjançant Facebook, Twiter o la pàgina web de l'entitat. També existeix una demanda
externa de persones que venen directamente a Arrels o ens escriuen.
I quan es volen cobrir necessitats específiques?
Fem convocatòries internes entre les persones sòcies i voluntàries de la fundació. Si les
necessitats que cal cobrir requereixen tenir experiència a l'entitat, disposem d'una borsa de
voluntaris que han participat en campanyes d'estiu i Nadal.
Quan es tracta de tasques que fan necessari conèixer l'entitat, tenim també una borsa amb
800 voluntaris i voluntàries puntuals que han participat en recomptes i cens que hem dut a
terme.
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Geraldine Chaplin actua en una pel·lícula
amb persones 'sense sostre' de Barcelona
CatalunyaPress (27/02/2017)
Redacció Catalunyapress
Una campanya de micromecenatge
recapta fons per al llargmetratge de
ficció 'Sense sostre', que posarà a actuar
a persones 'sense sostre' per donar-los
visibilitat i que tindrà participació de
Geraldine i Oona Chaplin, en
representació de Chaplin-Charlot, "el
major ' sense sostre 'de la història del
cinema ", ha explicat en un comunicat la
Clara Comunicacions.

a Arrels Fundació, al costat d'actors
professionals com Boris Ruiz --el
protagonista-- i la filla i néta de Chaplin,
que encarnaran també a una mare i una
filla i està previst que rodin a Barcelona.
UN COL·LECTIU "INVISIBLE"
La pel·lícula vol posar en pantalla a un
col·lectiu que sovint sent que és
"invisible", tot i que podria ascendir a
les 40.000 persones a Espanya, i trencar
estereotips, com la falsa creença que hi ha
gent que està al carrer perquè vol.
Aspiren a recaptar 30.000 euros a través
de campanya de micromecenatge, que
cobrirà una gran part de les despeses del
rodatge i destinarà un percentatge de les
participacions a Arrels, que treballa amb
persones 'sense sostre a Barcelona, on es
calcula que 940 persones dormen cada dia
al carrer.

El film relata el viatge "sobrehumà" de
Joan, un 'sense sostre' que decideix
abandonar la seva rutina d'alcohol i
violència als carrers de Barcelona, amb
guió i direcció dels cineastes Xesc Cabot i
Pep Garrido, i coproduït per Atén Films i
Athena Production.

Entitats, institucions i administracions de
l'àmbit cultural i social donen suport al
film, entre les que han destacat Arrels i la
Fundació
Catalunya
Cultura.

Hi participaran com a actors i actrius
persones que han viscut al carrer en algun
moment de la seva vida, vinculades
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Geraldine i Oona Chaplin participaran en
el film de ficció 'Sense Sostre'
Ara.cat (28/02/2017)
AGÈNCIES Barcelona
La majoria dels actors i les actrius son exsensesostre que estan
vinculats a Arrels Fundació
'Sense Sostre' és el "gest de posar la
mirada en allò que preferim no veure, el
gest de fer visible l'invisible, i el cinema
ho pot fer millor que cap altra forma
d'expressió", explica l'equip de la
pel·lícula. El projecte, que ahir va
comptar amb l'obertura d'una campanya
de micromecenatge per aconseguir 30.000
euros, és un llargmetratge dirigit per Xesc
Cabot i Pep Garrido que tracta sobre
els sense sostre a Barcelona. Per tal de
narrar tots els matisos de la vida
d'aquestes persones, la majoria dels actors
i les actrius son exsensesostre que estan
vinculats a Arrels Fundació. També hi
haurà actors professionals com Boris
Ruiz, Geraldine i Oona Chaplin, filla i
néta de Charles Chaplin, que faran de
mare i filla també en la ficció en
representació de Charlot, el més gran
sense sostre de la història del cinema.

Films i Alhena Production, i part dels
diners recaptats amb la campanya aniran
destinats a Arrels Fundació, que treballa
amb persones sense sostre a Barcelona,
on es calcula que n'hi ha 940. A l'Estat la
xifra podria ser superior a les 40.000
persones.

La pel·lícula, que està inspirada en el
cinema d'autor, vol donar veu a un
col·lectiu que sovint sent que és
invisible i pretén
trencar
els
estereotips que sovint el defineixen com
ara l'alcoholisme o la falta de voluntat per
canviar la situació. Entre les entitats,
institucions i administracions culturals i
socials que donen suport al projecte hi ha
Arrels i la Fundació Catalunya Cultura. El
rodatge començarà el novembre i
l'estrena es preveu per l'abril de 2018.

La pel·lícula se centra en el personatge
del Joan, interpretat per Ruiz, "un
sensesostre que decideix abandonar la
seva rutina d'alcohol i violència als carrers
de Barcelona i emprendre un viatge
sobrehumà cap a un destí que només ell
coneix". Està coproduïda per Atiende
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Geraldine Chaplin actuará en una
película con personas 'sin techo' de
Barcelona
Canarias7.es (02/03/2017)
EuropaPress
Una campaña de micromecenazgo recauda fondos para el largometraje de ficción 'Sense
sostre', que pondrá a actuar a personas 'sin techo' para darles visibilidad y que tendrá
participación de Geraldine y Oona Chaplin, en representación de Chaplin-Charlot, "el
mayor 'sin techo' de la historia del cine", ha explicado en un comunicado La Clara
Comunicacions.
El filme relata el viaje "sobrehumano" de Joan, un 'sin techo' que decide abandonar su
rutina de alcohol y violencia en las calles de Barcelona, con guión y dirección de los
cineastas Xesc Cabot y Pep Garrido, y coproducido por Atiende Films y Athena
Production.
Participarán como actores y actrices personas que han vivido en la calle en algún momento
de su vida, vinculadas a Arrels Fundació, junto a actores profesionales como Boris Ruiz --el
protagonista-- y la hija y nieta de Chaplin, que encarnarán también a una madre y una hija y
está previsto que rueden en Barcelona.
La película quiere poner en pantalla a un colectivo que a menudo siente que es "invisible", a
pesar de que podría ascender a las 40.000 personas en España, y romper estereotipos,
como la falsa creencia de que hay gente que está en la calle porque quiere.
Aspiran a recaudar 30.000 euros a través de campaña de micromecenazgo, que cubrirá una
gran parte de los gastos del rodaje y destinará un porcentaje de las participaciones a Arrels,
que trabaja con personas 'sin techo en Barcelona, donde se calcula que 940 personas
duermen cada día en la calle.
Entidades, instituciones y administraciones del ámbito cultural y social apoyan el filme,
entre las que han destacado Arrels y la Fundació Catalunya Cultura.
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La vulnerabilitat de les persones que
viuen al carrer, informe d’Arrels Fundació
ECAS (02/03/2017)
Agnès Felis
El document presentat avui per Arrels Fundació se centra en saber més sobre les persones
que cada nit dormen al ras a la ciutat i aborda qüestions com els problemes de salut, l’ús
que fan (o no) dels recursos d’urgència i el grau d’exposició a actes de violència que
pateixen. Ho fa a través de tres visions complementàries: les persones que dormen al carrer
(348 entrevistades), la ciutadania de Barcelona i els professionals experts en temes com la
defensa dels drets i l’accés a la salut. La presentació s’ha fet al Col·legi d’Arquitectes en el
marc de l’exposició #ningúsenseclau, organitzada amb l’aportació de més de 6.000 claus
per part de la ciutadania
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Què passa amb les persones sense sostre
quan arriba el fred?

Público (02/03/2017)
Laura Safont
Els recursos d'allotjament de Barcelona durant “l'operació hivern”
augmenten respecte l'any anterior, però encara són insuficients per
donar acollida a les prop de 950 persones que dormen al carrer.
MÉS INFORMACIÓ
 Entre la precarietat i el luxe, una passejada per les dues cares de
Barcelona
 Cinc dades que mostren que la desigualtat ha augmentat a Espanya tot i
la recuperació econòmica
 Treballadors sense llar
Durant la temporada d'hivern, quan les temperatures són més baixes, les persones sense
sostre no sempre troben refugi. A Barcelona hi ha prop de 950 persones que dormen al
carrer, segons les dades del recompte anual de 2016 organitzat per la Xarxa d'Atenció a
Persones Sense Llar (XAPSLL), i menys de la meitat han pogut accedir als recursos
municipals o d'entitats socials que es van activar amb la baixada de temperatures dels mesos
de gener i febrer, tot i que han augmentat respecte l'any anterior gràcies a iniciatives
privades.
En total, entre recursos públics i privats, cada nit una persona sense sostre podia trobar
a Barcelona més de 250 places per passar la nit -sense comptar els centres d'acollida
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municipals de les zones de Nou Barris, Zona Franca i Sarrià. L'Ajuntament de la ciutat, a
banda de les 75 places del Centre d'Acollida Nocturna d'Emergències (CANE) que obre
entre els mesos de novembre i març, va habilitar 108 places per nit del Centre d'Urgències i
Emergències Socials (CUESB) durant els dies que les temperatures van baixar dels 0 graus.
La Fundació Arrels, que des de l'any 1987 s'encarrega de protegir a les persones sense
sostre, també va albergar 15 persones sense sostre diàries a la seva llar residencial i, per
primera vegada, la parròquia de Santa Anna va obrir les seves portes per acollir a més de 60
persones per nit durant els dies de fred.
Però, com denuncia la Fundació Arrels, es tracta “d'una acollida temporal que no
representa una solució definitiva” per a les persones sense sostre, ja que quan s'acaba
l'operació hivern han de tornar al carrer. El director de la fundació, Ferran Busquets,
opina que “les operacions que s'activen durant el fred són insuficients” i no donen
confiança a aquestes persones. “Tot i que hi ha diversos punts per tota la ciutat per passar
la nit, cal que aquestes persones recuperin la confiança amb les persones que les volem
ajudar i amb la ciutadania en general”, explica. Una confiança perduda, segons ell, per les
excessives normatives per accedir, de forma més o menys permanent, als equipaments
municipals.
Busquets considera que la raó per la qual durant les nits de fred aquestes persones
continuen a la via pública és perquè saben que, després de les baixes temperatures, hauran
de tornar al carrer o moure's de recurs en recurs. “En el fons és tot molt senzill. Quan
veiem una persona al carrer i diu que no vol resguardar-se és perquè ha passat per
molts recursos i arribem tard”, explica sobre la vulnerabilitat de les persones que es van
allotjant en diferents recursos temporals.
Centenars de persones dormen al carrer cada nit a Barcelona. @laxesca
Marc Marqués, cooperant del centre obert de la fundació -que només dóna atenció durant
el dia-, afegeix que són els voluntaris els que van a buscar a les persones sense sostre per a
que accedeixin als recursos: “És una feina que tenim que fer nosaltres perquè aquesta gent
no s'acosta per sí mateixa. Per això, quan arriba una persona nova posem tots els esforços
en intentar fixar-la”.
“Ens preocupa molt que es digui que la gent està dormint al carrer perquè vol. És
cert que a vegades no volen anar als recursos que oferim, però el que passa és que no
oferim la solució correcte”, inssisteix Busquets, i afegeix: “Volem que la ciutadania entengui
que hi ha gent dormint al carrer i lluitar contra els estigmes del 'no volen res'”.

Una persona sense sostre retalla 20 anys la seva esperança de vida
La gent que dorm al ras, com explica Busquets, també veu afectada molt més la seva salut
que qualsevol persona que gaudeix d'una llar. “El carrer mata”, assegura, i explica que la
gent que passa pels equipaments d'Arrels veu retallada en 20 anys la seva esperança de vida.
Per això, a curt termini, es mostren favorables a l'ocupació de les oficines d'entitats
bancàries, estacions de transport, centres cívics o altres equipaments que els permetin
dormir en una temperatura adequada. Fins i tot, han demanat seguir l'exemple de València
d'obrir els vestíbuls de les estacions de metro perquè puguin passar la nit, sempre com a
mesura cautelar.
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Tanmateix, com consideren la majoria d'entitats socials, la solució a llarg termini passa per
oferir un habitatge digne a les persones que dormen al carrer. La tinenta d'alcaldia de l'àrea
de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, explica que aquest any han
augmentat els recursos respecte l'any passat per a les persones sense llar en quatre milions
més (en total, 27 milions) i que, certament, s'estan fent esforços en aconseguir més parc
públic per aquestes persones.
De moment, subratlla la importància d'adaptar els equipaments municipals a les diferents
tipologies de persones sense sostre: “No només cal pensar en la ubicació, sinó en les
problemàtiques del col·lectiu. Per això, treballem per obrir noves tipologies d'equipaments
destinades, per exemple, a persones amb trastorns mentals o per a joves”. “Cal situar el
sensellarisme no com una patologia social, sinó com una conseqüència de la
pobresa”, raona.
Ortiz explica que a Barcelona arriben moltes persones sense llar de diferents municipis i
lamenta que “la Generalitat encara no ha posat cap recurs d'atenció per aquestes persones”.
A Catalunya, segons dades de l'informe de 2016 de l'Agència Catalana de
l'Habitatge, més de 5.400 persones dormen al carrer i 8.600 ho fan en altres
assentaments, tant públics com d'iniciativa privada. “És una realitat que hauria de
visibilitar-se més per part de totes les institucions catalanes”, opina.
Entre un 30-40% pateixen violències
Com denuncien la majoria d'associacions, aquestes persones són víctimes recurrents de
violències verbals, agressions i furts. “La gent que està al carrer dorm amb por”, explica
Ferran Busquets. L'informe La vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer a Barcelona que la
fundació presenta aquest dijous demostra, a partir d'una enquesta realitzada a 348 persones
que dormen al carrer, que un “37% han estat víctimes d'agressions físiques i/o
verbals”.
El percentatge es manté a nivell estatal segons les xifres de l'Observatori de Delictes d'Odi
contra les Persones sense Llar, Hatento.org, a partir d'una enquesta realitzada a 241
persones de diferents ciutats de l'Estat espanyol: un 47% han sigut víctimes d'almenys un
delicte d'odi, entès com “un delicte tipificat al Codi Penal” i quan es basa “en un prejudici
contra un determinat grup o col·lectiu social”.
Sobre això, un jutjat del Prat de Llobregat continua investigant els fets de la querella
criminal presentada el novembre de 2016 per un grup de treballadors de seguretat de
l'Aeroport del Prat contra els seus responsables, l'empresa Ilunion Seguridad, per
suposadament obligar-los a molestar i fer fóra als sense sostre que dormien a les terminals,
sota amenaces de perdre la feina. “Encara hi ha moltes agressions invisibilitzades ja
que es tracta d'un dels col·lectius més desprotegits de la nostra societat”, lamenta
Busquets.
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Arrels urge crear espacios nocturnos de
baja exigencia para 'sin techo' en toda
Barcelona
Europa Press (02/03/2017)
El 25% de los barceloneses no ven el 'sinhogarismo' como una
problemática destacada
El director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, ha urgido a atender de forma "urgente e
inmediata" a las más de 940 personas que duermen cada día en la calle según la entidad, y
ha apostado por crear espacios nocturnos de baja exigencia por toda la ciudad, porque
cuando hay un equipamiento cerca, las personas acuden; ve más necesidad en Ciutat Vella,
Sants y l'Eixample. En rueda de prensa este jueves en el Colegio de Arquitectos de
Catalunya (Coac) en Barcelona, Busquets ha desmentid ...
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El 37% dels sense llar que viuen a
Barcelona declara haver estat víctima
d’agressions físiques o verbals
Vilaweb (02/03/2017)
ACN Barcelona
El 37% dels sense llar que viuen a Barcelona declara haver estat víctima d’agressions
físiques o verbals, segons l’enquesta que va realitzar la Fundació Arrels el passat mes de
juny a 348 persones que dormen al carrer. Llavors ja es van avançar algunes dades, com per
exemple que la mitjana d’estada al carrer és de 3 anys i 9 mesos i que el 19% presenta un
grau de vulnerabilitat elevat i requereix una intervenció social prioritària. El director
d’Arrels, Ferran Busquets, ha apuntat que aquesta xifra referent a les agressions es deu
segur a un augment real de les mateixes, però també a una major consciència a l’hora de
denunciar. Busquets també ha mostrat la seva preocupació pel fet que un de cada quatre
ciutadans considera que dormir al carrer no és un problema greu.
Entre els enquestats, el 86% són homes i el 51% tenen entre 25 i 49 anys. El 66% són
estrangers, una dada molt preocupant, a parer de Busquets, perquè són persones,
especialment en el cas dels no comunitaris, que no tenen els mateixos drets que un ciutadà
espanyol i són encara més vulnerables. El 47% de les persones que van respondre
l’enquesta declara que no ha tingut contacte amb cap treballador social, educador o similar
en els últims sis mesos, ja sigui per desconeixement, per desconfiança o perquè les
administracions i les entitats no arriben. “És gent a la que no arriba ningú i la seva
desesperació és enorme”, ha apuntat. En aquest sentit, ha lamentat que la xifra dels que
asseguren haver rebut algun tipus d’agressió estigui ja en el 37%. En aquest punt, Busquets
ha indicat que quan aquestes persones dormen en alguns dels llits que ofereix l’entitat
Arrels, elles mateixes expliquen que aquella nit “per fi poden dormir amb els dos ulls
tancats”, perquè quan ho fan al carrer sempre han d’estar pendents del perill. El director
d’Arrels ha remarcat que encara “queda molt feina per fer” a la societat, no només per
aquestes agressions, sinó també pel fet que un de cada quatre ciutadans no entén que
dormir al carrer és un problema greu. Més recursosPer afrontar aquesta situació, Arrels
reclama que hi hagi més espais nocturns de baixa exigència distribuïts per la ciutat, perquè
el cens que van fer l’any passat demostra que hi ha persones que dormen al carrer a tots els
barris. En total van comptabilitzar 941 homes i dones, un 37% més que l’any 2015. De tota
manera, ha apuntat que això es pot deure simplement a la millora en els recomptes.
Busquets també ha demanat col·laboració amb els municipis del voltant, perquè si a
Barcelona no hi ha habitatge disponible però a altres localitats sí, cal que no s’entri en
“competències absurdes” i es treballi conjuntament. En general, ha constatat que les
administracions i les entitats “no arriben a tot arreu”. Ha celebrat el pla sobre sensellarisme
de l’Ajuntament de Barcelona, que incrementa els recursos, però ha avisat que seran
“insuficients” i que cal “posar-se molt més les piles”. “El que necessiten aquestes persones
són solucions definitives, adaptant-se a les seves necessitats”, ha conclòs. Ha citat com a
solució el ‘Housing First’, però també ha posat en valor els pisos de baixa exigència per
aquelles persones que no volen ser controlades.
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El número de 'sin techo' de Barcelona ha
aumentado un 37% desde 2008
El Mundo (02/03/2017)
Alejandro Mendoza
La fundación Arrels ha entrevistado a 348 personas que duermen al raso
Un hombre extranjero, de entre 25 y 64 años, sin ingresos, sin las necesidades básicas
cubiertas y sin hogar desde hace casi cuatro años. Ése es el perfil medio de las 348 personas
sin techo entrevistadas por Arrels Fundació, que localizó a 941 en Barcelona. La mayoría de
ellos se concentran en los distritos de l'Eixample, Ciutat Vella y Sants.
El director de la entidad, Ferran Busquets, presentó ayer el informe «La vulnerabilidad de
las personas que viven en la calle en Barcelona», que muestra cómo la problemática se ha
recrudecido en los últimos años, con un aumento del 37% de casos entre 2008 y 2016. La
fragilidad de los afectados centra el estudio, pues se requiere la intervención de los servicios
sociales de forma urgente para el 80% de los afectados.
Del total de entrevistados, el 47% afirma no haber sido atendido por ningún trabajador
social en los últimos seis meses. Según Busquets, el dato se debe tanto a la falta de medios
en la prevención y apoyo como a la desconfianza por parte de los sintecho en la red de
asistencia. Además, uno de cada cuatro dice que le cuesta pedir ayuda cuando está enfermo.
Los expertos alertan también de la cronificación de muchos casos. El 70% vive en la calle
desde hace más de un año, aunque la media se sitúa en los tres años y nueve meses, algo
que Busquets cataloga de «vulneración de derechos inaceptable». Otro de los datos que más
preocupan a los responsables del informe es el número de agresiones que sufren los
afectados. El 37% del total han sido víctimas, mientras que en el caso de las mujeres el
índice asciende al 47%.
El objetivo de Arrels Fundació es conseguir que nadie duerma en la calle. Para ello,
Busquets reclama el apoyo de las instituciones para iniciativas como el Housing First, que
permite el acceso a una vivienda estable, o los espacios de baja exigencia, que aceptan a las
personas que no se adecúan a otros recursos.
El estudio se expuso ayer en la sede del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya junto a una
obra artística con 6.000 llaves. Como nota positiva, una de cada dos personas sin techo dice
hacer una actividad que le hace feliz más allá de sobrevivir.
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Un 70 % de los sintecho de Barcelona llevan más
de dos años sin hogar
Ecodiario (02/03/2017)
EFE
Siete de cada diez personas que viven
en las calles de Barcelona llevan más de
dos años y tres meses sin hogar, una de
cada tres personas sufren agresiones
físicas o verbales -una de cada dos en
el caso de las mujeres-, y el 19 %
necesitan una "intervención social
prioritaria".
Estos son algunos de los datos de un
estudio elaborado por la fundación
Arrels, que ha entrevistado a 348
personas que pernoctan al raso, de las
941 que cada día duermen en cajeros o
en las calles de la capital catalana.
La mitad de las personas preguntadas
afirma no haber sido atendidas por
ningún servicio social en los últimos seis meses; el 86 % de los encuestados son hombres,
el 10 % mujeres y el 4 % se consideran otros; la mitad de éstas tienen entre 25 y 49 años y
el 31,3 % afirma tener nacionalidad española.
De media, las personas encuestadas viven en la calle desde hace 3 años y 9 meses, y un 32
% de ellas ha destacado haber llegado a la esta situación debido a una ruptura familiar,
mientras que el 11 % aseguran haber sufrido una situación traumática o de abuso.
De las personas entrevistadas, 3 de cada 4 no reciben prestaciones económicas ni ingreso
alguno y, en el caso de las mujeres, 3 de cada 4 manifiestan no poder cubrir sus necesidades
básicas.
El 43 % de los encuestados sufre enfermedades crónicas, una de cada tres personas ha
acudido a urgencias en los últimos seis meses y el 20 % ha ingresado en el hospital en algún
momento durante este mismo periodo de tiempo.
La mitad de estas personas no tiene tarjeta sanitaria y el 17 % afirma que no toma la
medicación recetada por el médico; el 12,6 % dicen haber sido forzados a hacer algo contra
su voluntad, el 10 % aseguran que se les ha pedido dinero y el 16,6 % han estado retenidos
en comisaría.
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Arrels ha recordado que de las 3.267 personas que no tienen hogar en Barcelona, 1.907
duermen en albergues y recursos públicos o privados, 941 en la calle y 419 en solares y
fábricas en desuso.
Según datos de Arrels, el 60,6 % de las personas que viven en la calle duermen en la
intemperie, mientras que el 39,4 % lo hacen en cajeros; el 41,2 % duermen solas, el 24,4 %
en pareja y el 34,4 % en grupos de entre 3 y 11 personas.
El estudio recoge también que 3 de cada 4 ciudadanos consideran que el sinhogarismo es
una problemática significativa, y que 4 de cada 5 creen piensa que es necesario "recuperar
los derechos de las personas porque vivir en la calle no es normal".
Los distritos del Eixample (220) y Ciutat Vella (185) son los que cuentan con más personas
sin hogar, seguidos de Sants (144) y Sant Martí (135).
Por nacionalidades, las personas encuestadas que viven en la calle han declarado ser
principalmente españoles (31,3 %), rumanos (19,5 %), marroquíes (12,6 %) y polacos (5,5
%).
De las preguntadas, las personas que se encuentran en situación más vulnerable son 66, de
las que 45 declaran vivir en la calle de media desde hace 8 años de media; éstas presentan
un porcentaje más alto de agresiones (77,7 %) y enfermedades crónicas (46,6 %).
En la presentación del informe, el director de la fundación Arrels, Ferran Busquets, ha
afirmado que es "una auténtica barbaridad que haya tanta gente durmiendo en la calle", y ha
cargado contra las administraciones públicas, que "lo estarán haciendo fatal mientras haya
una sola persona durmiendo en la calle".
Busquets ha asegurado que tiene la sensación de que la gente cada vez tiene más interés en
ayudar y ha recordado la vulnerabilidad altísima de las personas sin hogar, pues entre otras
cosas no suelen denunciar situaciones de abuso por miedo.
Busquets ha pedido que no se estigmatice a estas personas y ha puesto el ejemplo del
consumo de alcohol, pues "si a veces puede ser la causa de la situación de sinhogarismo,
casi siempre es una consecuencia directa, igual que pasa con los problemas de salud
mental".
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З вулиці до нормального життя. Досвід
Барселони
Українськаправда (Ucraniacierto)
Талановитий іспанський художник Мікель Фустер прожив на вулиці 15 років.
Наразі митець веде свій блог і виставляється у галереях.
Мало хто б дізнався про Мікеля, якби одного дня йому не допомогли активісти
організації Arrels Fundació.
Вони ж видали його першу ілюстровану книгу – "15 років на вулиці".

Талановитий іспанський художник Мікель Фустер прожив на вулиці 15 років

Безхатченкам Барселони організація допомагає вже майже двадцять років. З
того часу на вулицях міста і справді стало менше бездомних, бо й байдужих
стало менше.
Які пріоритети перед собою ставлять активісти, та що вигадують, щоб ніхто
не лишився байдужим, вони розповіли "Українській правді. Життя".
НЕ ДАТИ ГИНУТИ НА ВУЛИЦІ
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Все почалося у 1986 році. Саме тоді було відкрито перший центр з душем та
іншими послугами у Равалі (район Барселони, Каталонія).
З часом з'явилось спеціальне місце El Refugio ("Притулок"), де люди мають змогу
переночувати.
Ці розрізнені осередки функціонували за підтримки Sant Pere Claver – організації,
що об'єднує різні напрямки допомоги соціально незахищеним верствам
населення, зокрема у сфері здоров'я.

Безхатченкам Барселони організація допомагає вже майже двадцять років

У 1998 ініціатива зросла – налічувала 30 небайдужих до долі людей без домівки –
і стала фундацією Arrels Fundació.
Працівниця відділу зв'язку організації Марія Помес Фонс розповідає, що з
перших днів заснування активісти взяли девіз "Аби ніхто не ночував на вулиці".
Всі вони розуміли, що зміни мають бути запропоновані владою, але через
відсутність якихось дій взялись за все самотужки.
"Ми побачили, що перетворення та пропозиції не йдуть згори", – пояснює Фонс.
Сама вона за освітою біолог, певний час працювала у клініці, потім волонтерила,
та зрештою прийшла до установ по допомозі безхатченкам, бо зрозуміла, що
треба діяти активніше.
Головним центром допомоги бездомним від Arrels наразі продовжує бути Еl
Centro Abierto у Равалі. До послуг бездомних тут душ, камера схову, гардероб з
безкоштовним одягом та взуттям і аптечний пункт.
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У центрі допомоги безхатченкам є душ, камери схову, гардероб з безкоштовним одягом та взуттям

Також безхатченків тут підстригають та голять

Тут існує окреме місце для тимчасового проживання людей, які мають проблеми
зі здоров'ям – La Residencia Pere Barnés.
Серед відвідувачів центру є й такі, що мають психологічні травми чи залежність,
тому лишаються тут набагато довше.
Також є інші, що провели на вулиці не більше кількох місяців або не мають
такого досвіду, проте не знають, куди йти. Ці люди мають більше шансів швидше
і простіше подолати те, з чим стикнулись.
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Люди, які на вулиці не більше кількох місяців, мають більше шансів швидше
і простіше подолати те, з чим стикнулись

У центрі існує окреме місце для тимчасового проживання людей, які мають проблеми зі здоров'ям

Яким не був би строк перебування на вулиці, миттєвого повернення до
нормального життя чекати не варто, переконує Марія:
"Якщо люди живуть на вулиці понад три роки, то процес їхньої соціалізації –
повернення до нормального життя – буде довгим і непростим. Їхня самооцінка
на нижчому рівні, бо все, що роблять – це виживають на вулиці.
По-перше, вихід з цього стану багато вартує у моральному плані. По-друге,
процес трансформації – довгий. По-третє, нема 100-відсоткової впевненості, що
ці люди інтегруються в суспільство повністю. Але якщо ми продовжимо
допомагати, то шанс повернути їх завжди існує".
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100-відсоткової впевненості, що ці люди інтегруються в суспільство повністю немає

ДО ЖИТТЯ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ
Активісти цієї ініціативи, відкриваючи двері центру, прагнуть не просто
"повернути" цих людей до кращого життя, а й підкреслити потенціал.
"Якщо чогось не розумієш, треба йти глибше, себто докопатись до причини,
чому люди живуть на вулиці", – пояснює Марія Помес Фонс.
В Arrels Fundació допомогли творчо розкритися не лише художнику Фустеру.
При центрі у Равалі працює майстерня La Troballa, де люди виготовляють якісь
речі своїми руками, отримують нові навички – така-собі терапія для повернення
до нормального життя через створення чогось.
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Активісти організації Arrels Fundació допомогли Мікелю Фустеру видати його першу
ілюстровану книгу – "15 років на вулиці"

При центрі у Равалі працює майстерня La Troballa, де люди виготовляють якісь
речі своїми руками та отримують нові навички

Нещодавно почерк людей, які живуть у притулку, використали для цікавого
проекту "Шрифти бездомних".
10 людей без домівки написали абетку від руки, потім це трансформували у
електронний формат. Наразі будь-хто може придбати ці унікальні шрифти для
свого сайту.
У Arrels Fundació вважають, що це не лише спосіб заробітку, це підтримка
бездомних і зайве підтвердження їхніх талантів:
"У їхньому почерку закодовано те, через що пройшли ці люди".
СИДЯЧИ НА МІСЦІ БАГАТО НЕ ЗРОБИШ
В центрі для бездомних існує окремий відділ волонтерства, куди можуть
звертатись всі охочі допомогти.
Крім того, багато інформації подано на сайті організації плюс є постійні
оновлення на Facebook, Twitter і навіть в Instagram. Так, технологіями для
активнішої допомоги тут не гребують.
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В центрі для бездомних існує окремий відділ волонтерства,
куди можуть звертатись всі охочі допомогти

З кандидатами проводиться зустріч, де пояснюється суть їхньої роботи. Опісля
дають час зважити все і за 10 днів чекають на співбесіду.
За результатами останньої і виноситься рішення. Зазвичай не обирають нікого
молодшого за 22 роки, бо як кажуть фахівці центру, потрібні вже зрілі люди, що
завершують освіту і чітко розуміють, що хочуть.
У організації є два головні типи волонтерів: ті, що безпосередньо допомагають
людям у центрі й ті, хто мають певні навички і хочуть їх використати для
підтримки організації.
Наприклад, це можуть бути комп’ютерники, які бажають долучитись до роботи
відділу технічного забезпечення.
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Комп’ютерники, наприклад, можуть поволонтерити та долучитись
до роботи відділу технічного забезпечення

Робота Arrels Fundació ведеться весь рік, але найбільше волонтери допомагають,
звісно, влітку, бо значна частина – це студенти на канікулах.
Але є й інший бік медалі, бо чимало постійних їдуть відпочивати, що завжди
береться до уваги адміністрацією при розподілі "сил допомоги".
Безпосередньо у центрі волонтери виконують різну роботу: спілкуються з
бездомними, організовують всілякі заходи для них.

Безпосередньо у центрі волонтери виконують різну роботу

Але сидячи на місці багато не зробиш, тому вони рушають на вулиці Барселони.
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Є групи волонтерів, що йдуть аби ознайомитись з бездомними. Це непросто, адже
ці люди вже багато пережили і мало кому довіряють, можуть бути дещо
агресивними. Тому треба довго знаходити підхід, поступово зближуватись.

Є групи волонтерів, що йдуть на вулиці аби ознайомитись з бездомними

Інші групи волонтерів, озброївшись постерами, листівками та сердечками,
розказують звичайним громадянам про ініціативу і привертають якомога більше
уваги до проблеми. Особливо це дієво у свята. До цих акцій долучаються і самі
"відвідувачі з центру".

Групи волонтерів, озброївшись постерами, листівками та сердечками, розказують звичайним
громадянам про ініціативу і привертають якомога більше уваги до проблеми

Крім вуличних заходів працівники проекту відвідують школи і пояснюють
ситуацію молодшому поколінню. Адже сьогоднішні школярі – це завтрашні
дорослі, що можуть вішати ярлики.
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Стереотипи – серйозна перепона для боротьби з проблемою, переконує пані Марія
Помес Фонс.
"Класичні твердження" включають "ці люди на вулиці, бо того хочуть", або "не
хочуть працювати", або що "вони – наркомани і пияки". Тому одним з інших
напрямів роботи центру є пояснення і розвіювання подібних міфів.

Крім вуличних заходів працівники проекту відвідують школи і
пояснюють ситуацію молодшому поколінню

Марія Помес Фонс із волонтерською футболкою фонду
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ВПРОВАДЖЕННЯ УСПІШНИХ ПРАКТИК
Активісти Arrels Fundació вдаються до різних способів, аби їх допомога була
ефективнішою. І як тут не згадати про можливості, які дає інтернет й інновації.
Так у 2015 було створено спеціальний додаток для мобільних пристроїв, що
дозволяє будь-кому небайдужому повідомити про місцезнаходження бездомного,
зокрема тоді, коли потрібна допомога.
Програма показала ефективність майже миттєво, каже пані Марія:
"Ми намагаємося патрулювати різні райони, але усвідомлюємо, що всього не
охопити. Після першого ж дня запуску додатку, ми отримали 62 повідомлення від
користувачів. А це масивна підтримка".

У 2015 було створено спеціальний додаток для мобільних пристроїв, що дозволяє
будь-кому небайдужому повідомити про місцезнаходження бездомного

У центрі також цікавляться досвідом та ідеями інших країн у вирішенні подібних
питань.
Успішність спеціальної програми з надавання квартир бездомним, коли людина
може одразу отримати житло і переїхати з вулиці у помешкання, була
підтверджена 20-річним досвідом США та Канади.
Читай також:
Наречена з Румунії запросила самотніх бабусь із притулку стати дружками на її весіллі
Пес Фрикаделька не припиняє усміхатися відтоді, як його забрали з притулку
"Пишу код за їжу". У Львові програміст прикинувся безпритульним і провів соціальний
експеримент
Барселонські волонтери теж намагаються впровадити таку практику. Для отримання
квартири людині треба виконувати три умови – не турбувати сусідів, платити певну частку
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свого заробітку за житло і приходити в центр або контактувати з особливою групою
мінімум один раз на тиждень.

Проживання у нормальних умовах, додає Фонс, справжній поштовх на шляху до
покращення і нового життя:
"Людина, що приходить додому і знає, що має свій куток, звідки її не виженуть,
отримує потужну мотивацію, аби почати повне і гармонійне життя знову".

Барселонські волонтери впровадили спеціальну програму з надавання квартир бездомним

РОЗКРИТИ СЕРЦЕ, АБИ ДОСТУКАТИСЬ ДО ІНШИХ
Активісти Arrels Fundació роблять максимум зусиль, аби показати, що ці люди
водночас особливі та схожі на всіх інших, аби почати своєрідний діалог з
громадою шляхом благодійних програм і акцій.
Так житло для безхатченків, а також транспорт і будь-які корисні речі, шукають
не лише у держави, а й небайдужих. Один з нещодавніх проектів закликає
громаду стати своєрідним "ключем" у краще життя для бездомних.
"Якщо у вас є ключ від скриньки, від старенького мотоцикла, що без діла стоїть
у гаражі або, можливо, навіть якогось помешкання для проживання бездомним,
ви можете зголоситись і поділитись ним", – закликають активісти.

77

DOSSIER DE PREMSA 2017

Один з нещодавніх проектів закликає громаду стати своєрідним
"ключем" у краще життя для бездомних

У якості подарунка благодійнику вручають дерев'яний брелок у формі ключа,
зроблений руками людей без даху над головою.
Ті, у кого немає майна, можуть допомогти невеликою пожертвою – 1 євро.
Акція "Мільйон подяк" ("Un millón de gracias") полягає у простій формулі – якщо
кожен пожертвує мало, то для безпритульних можна зібрати цілий мільйон, у
цьому конкретному випадку – для забезпечення їх житлом.
Доброчинець може завантажити своє фото та підписатись або лишитись інкогніто.
Крім того, в учасників беруть адреси електронної пошти знайомих, аби запросити
до акції і їх.
1 євро – це наче і небагато, проте якщо кожен долучиться, то можна зробити
багато. Це і є специфікою роботи Arrels Fundació.
Ольга Герман, журналіст, спеціально для УП.Життя
Титульне фото SOMATUSCANI/Depositphotos, всі інші з акаунтів Arrels Fundació
у соцмережах
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La fundació Arrels reclama urgentment
espais nocturns per als sense sostre de
Barcelona

Catdialeg.cat (09/03/2017)
Gairebé la meitat dels sense sostre no han rebut atenció social en
l’últim mig any. Actualment 3.267 persones viuen al carrer
El director d’Arrels Fundació, Ferran Busquets, va fer una crida la setmana passada a
atendre de forma “urgent i immediata” les més de 940 persones que dormen cada
dia al carrer segons l’entitat, i va apostar per crear espais nocturns de baixa exigència
per tota la ciutat, perquè quan hi ha un equipament a prop, les persones acudeixen;
veu més necessitat a Ciutat Vella, Sants i l’Eixample. En total, el fenomen del
sensellarisme afecta 3.267 persones a Barcelona, entre les que dormen al carrer (941), les
que ho fan en solars, infrahabitatges o en fàbriques abandonades (419), o els que dormen
en albergs municipals o altres tipus de recursos assistencials públics i privats (1.907).
Busquets va desmentir la creença que les persones estan al carrer perquè volen, i va
posar com a exemple el recurs nocturn del Pis Zero que van crear recentment i en el
qual acullen deu persones que per les seves circumstàncies no funcionaven en altres
recursos. El 70% de les persones que dormen al carrer a Barcelona porten en
aquesta situació més de dos anys -el 45% més de dos, el 13% més de sis i el 12%
més de vuit-, segons el cens que van realitzar preguntant a 350 persones, entre les
quals van trobar un cas d’algú amb més de 40 anys.
La situació per a aquestes persones al carrer es torna crònica, ja que han augmentat
un 37% des del 2008, cosa que s’atribueix tant al fet que actualment es realitzen més
i millors recomptes com al fet que la xifra segueix creixent “si no s’atura la màquina
que genera pobresa”.
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La Fundació Arrels té gairebé 400 voluntaris per combatre contra la pobresa.
Recentment s’està impulsant el mecanisme ‘Housing First‘ -que ofereix una llar a canvi d’un
percentatge dels ingressos, si es tenen, i d’una bona convivència amb els veïns- tant per part
de l’entitat, com en proves pilot d’administracions i en l’àmbit internacional. Acostuma a
funcionar per al 80% dels usuaris, però pel 20% restant són necessaris recursos com el Pis
Zero, amb menys requisits però més permanents que un alberg, i ha explicat que planegen
ampliar les places de la residència de l’entitat i afegir un altre espai com aquest pis.

Gran vulnerabilitat pels sense sostre
Un dels fets més greus és que gairebé la meitat dels sensesostre (el 47% dels censats) no
havien rebut atenció de cap treballador social o similar en l’últim mig any, davant el
que ha urgit a treballar en nous recursos que donin una solució estable per a aquestes
persones, que veuen reduïda la seva esperança de vida en una mitjana de 20 anys, a més de
tenir més risc d’alcoholisme i problemes de salut mental, i que el 43% té malalties
cròniques.
Com és possible que una situació tan dramàtica com aquesta no se li apliqui des del
consistori un tractament radical? En el Pla de Lluita contra el Sensellarisme, l’Ajuntament
de Barcelona destina dues terceres parts del pressupost a augmentar el nombre de persones
dedicades a detectar i atendre el fenomen al carrer, i només una tercera part a incrementar
les places disponibles en equipaments existents. Aquest és un mal existent en les
administracions com a gestores de la pobresa. Gasten molts diners en l’aparell administratiu
per gestionar la pobresa, i no amb mitjans directes per fer sortir de la pobresa a qui la
pateix.
Per aquest motiu, entitats com la Fundació Arrels o Càritas, o la iniciativa de l’Església de
Santa Anna, proporcionen una ajuda imprescindible per aquestes persones. Com Barcelona
i Catalunya podran acollir a les persones refugiades si són incapaces de solucionar els
problemes de la gent que viu al carrer?
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Arrels Runners Solidaris, voluntaris que
correran la marató de Barcelona per
recaptar fons per Arrels Fundació
ECAS (10/03/2017)
Mitjançant la
iniciativa migranodearena.org, un grup
d’amics antics alumnes de Jesuïtes i pares
de l’AMPA de Sant Ignasi (Arrels
Runners Solidaris) han decidit córrer
la marató de Barcelona 2017 el diumenge
12 de març per recaptar fons per la
campanya ‘Ningú Sense Clau’ que
impulsa Arrels Fundació per aconseguir
allotjament i seguiment social per
persones sense llar.

Albert Valls, Pablo Molina, Fran Casañas,
Rafa Beaus, Oriol Bas, Jaume Illa i Luismi
Roura, però és obert a tot el que s’hi
vulgui sumar. Hi col·laboren les
empreses Ara Vinc i Camisetas.info
Volen aconseguir el podi solidari per
dedicar-lo a la memòria de Quim Marcet
SJ, un dels fundadors de l’entitat.

Actualment, Arrels Runners Solidaris està
format per Alicia Iranzo, Juan de Bravo,

El repte busca recollir 4.200€ i finalitza el
mateix diumenge 12 de març.
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El Hospital Sant Rafael consigue 600 kg
de material para los sintecho
Metrópoli abierta (18/03/2017)
Redacció
La Fundació Arrels gestionará el material recaudado en la marcha nórdica
La Marxa Nòrdica Solidària que ha
organizado el hospital Sant Rafael de
Germanes Hospitalàries ha contado con
la participación de 150 personas que con
sus donaciones han aportado 600
kilogramos de material. La Fundació
Arrels será la encargada de gestionar y
repartir
el
material
recolectado,
compuesto principalmente por ropa,
calzado y mantas.

entrega de la recaudación obtenida
a Enric Gotanegra, miembro de la
Fundació Arrels, dedicada a la atención
de las personas sin techo en Barcelona.

La cifra de 600 kilogramos de material
recaudado se ha alcanzado entre el
importe de las inscripciones en la marcha
nórdica y las aportaciones de los
participantes
que
han
comprado
productos en la meta, como camisetas o
bastones de segunda mano.

La caminata ha arrancado alrededor de las
9 de la mañana a la entrada principal de el
Hospital Sant Rafael y desde allí se han
realizado dos rutas, una corta, de casi
6km, hasta la Font de la Marquesa, y otra
larga de unos 11km, que ha llegado
al Forat del Vent i el Coll de la Ventosa.

la Superiora del Hospital, Sor Margarita
Vicente; la directora médica, la
doctora Anna Carol Pérez, y el
coordinador
del
Servicio
de
Rehabilitación, Alex Pasarin, han hecho

El Hospital Sant Rafael fue pionero en
España en la aplicación terapéutica de
la marcha nórdica, que lleva 10 años
demostrando que aporta grandes
beneficios a personas con problemas en
el aparato locomotor, ya que mejora el
estado de las articulaciones, así como la
movilidad del cuello y la parte superior de
la columna, a la vez que refuerza la
musculatura en brazos y hombros, entre
otros aspectos.
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Es recullen 600 quilos de roba, calçat i
mantes per a les persones sense sostre de
Barcelona
Laciutat.cat (18/03/2017)
Redacció
La caminada ha comptat amb 150 participants que han fet donacions
econòmiques a través de la inscripció i de la compra de diversos
productes
La caminada, que ha arrencat a les nou
del matí des del centre hospitalari, ha
comptat amb 150 participants que han fet
donacions econòmiques a través de la
inscripció i de la compra de diversos
productes que s’han pogut comprar a la
sortida o l’arribada de la marxa. Els
participants han pogut escollir fer una
ruta curta de 5, 9 quilòmetres fins a la
Font de la Marquesa, i una llarga d’11,3
km, que ha arribat al Forat del Vent i el
Coll de la Ventosa. En acabar la
caminada, els fons i materials recaptats
s’han entregat a la Fundació Arrels,
dedicada a l’atenció de persones sense llar
a Barcelona.
L’Hospital Sant Rafael va ser pioner a
l’Estat en l’aplicació terapèutica de la

marxa nòrdica, l’aprenentatge i pràctica
de la qual es troben integrats dins de
l’activitat del Servei de Rehabilitació. De
fet, els metges de família poden derivar
directament els seus pacients al centre
hospitalari per practicar marxa nòrdica.
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LLETRES QUE DONEN
ESPERANCES

Foto: Juan Lemus
D’estil (19/03/2017)
La Fundació Arrels té l’objectiu, des de l’any 1987, de treure el màxim de persones possible
de la vida al carrer per ajudar-les a ser autònomes i a normalitzar la seva situació d’una
forma digna i meritòria. Una de les seves darreres iniciatives és la que s’anomena
Homelessfonts, i consisteix a vendre tipografies elaborades a partir de la cal·ligrafia de
persones sense sostre que viuen als carrers de Barcelona. D’aquesta forma, les lletres que
normalment escriuen sobre pedaços de cartró demanant ajuda i explicant al món els seus
drames personals esdevenen, a més d’una potent via de sensibilització social, una font
d’ingressos destinada a ajudar les 1.400 persones que Arrels atén anualment.
“Homelessfonts és una iniciativa solidària que consisteix a vendre tipografies
elaborades a partir de la cal·ligrafia de persones sense sostre que viuen als carrers
de Barcelona”
Una lletra amb personalitat pròpia i amb historia
Homelessfonts agrupa, per ara, set fonts que reben el nom dels seus creadors: Loraine,
Luis, Francisco, Gemma, Guillermo, Juan Carlos i Salvador. Com diuen a la Fundació,
“cada lletra és única, com cada un de nosaltres”, perquè rere cada traç hi ha la personalitat
del seu autor i la seva història.
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Mitjançant diversos tallers, els participants realitzen un seguit d’exercicis cal·ligràfics que
són l’embrió de les futures tipografies, perquè, posteriorment, són digitalitzats i convertits
en fonts usables per al benefici de tots.
“Homelessfonts agrupa, per ara, set fonts que reben el nom dels seus creadors”
Ajudar fent un sol clic
Aquestes tipografies, disponibles tant per a empreses com per a particulars, poden tenir
múltiples aplicacions comunicatives. Poden servir per crear identitats corporatives, per
dissenyar packaging, per elaborar publicitat o, fins i tot, per personalitzar perfils de xarxes
socials.
La manera d’aconseguir-les és molt senzilla. Només cal entrar a la pàgina web del projecte,
www.homelessfonts.org, veure totes les tipografies disponibles (així com els rostres dels
seus autors i les històries personals que cadascú representa), escollir-ne una i llestos. Les
llicències són de 19 euros per als particulars i de 290 euros per als professionals.
Així, amb un parell de clics, no només es fa possible comptar amb una nova tipografia amb
personalitat, sinó que s’ajuda persones sense sostre a tenir una esperança.
“Aquestes tipografies, disponibles tant per a empreses com per a particulars, poden
tenir múltiples aplicacions comunicatives”
La visió de la Fundació Arrels: ningú dormint al carrer
Des de 1987, la Fundació Arrels ha acompanyat prop de 9.000 persones sense llar en el seu
camí cap a l’autonomia oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària a qui ho
necessita.
Actualment, l’entitat està formada per 50 persones contractades, 300 voluntàries i quasi
4.000 socis que fan possible que aquest projecte sigui una realitat.
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El 13 por ciento de las personas sin hogar
tiene más de 65 años
GeriatricArea (28/03/2017)
El 30% de las personas sin hogar tienen entre 51 y 64 años, y el 13% más de 65 años, tal y
como revela el censo de personas sin hogar de Arrels Fundació, una de las entidades que
más trabajan el problema del sinhogarismo en nuestro país, y en especial en la ciudad de
Barcelona. “Vejez y sinhogarismo es un binomio dramático”, afirman desde esta entidad.

El 30% de las personas sin hogar tienen entre 51 y 64 años, y el 13% más de 65 años

Este informe, que detalla la vulnerabilidad de las personas que viven en la calle, muchas de
ellas de edad avanzada o con enfermedades crónicas, también aborda cuestiones que
afectan muy de cerca a las personas de más edad, como por ejemplo cómo afronta una
persona sin techo la enfermedad.
Las entrevistas que realizaron los voluntarios de Arrels para realizar este censo concluyen
que el 50% de las personas que viven en la calle dicen tener tarjeta sanitaria; en el
caso de las personas con nacionalidad española, la cifra aumenta hasta el 72,47%, mientras
que en el caso de los inmigrantes, solo el 39,33% tiene tarjeta sanitaria.
Pero… ¿acuden estas personas a los centros sanitarios? 1 de cada 5 personas afirma que
le cuesta pedir ayuda cuando está enferma y el 20% dice padecer enfermedades
crónicas. Los problemas de salud física, mental y por consumos de sustancias hacen más
vulnerables a las personas que viven en la calle e incluso condicionan que puedan acceder a
una vivienda.
Desde Arrels Fundació se recalca que en la ciudad de Barcelona, como en el resto de
España, cualquier ciudadano que lo necesite tiene derecho a ser visitado por un médico o a
que le atienda un trabajador social. En este sentido, el informe destaca que el 47% de las
personas que duermen en la calle no ha sido atendidos por ningún trabajador social o
similar. Una de cada tres personas dice haber recibido atención médica en urgencias en
los últimos seis meses, y el 18,9% afirma haber sido ingresado en el hospital.
El doctor Daniel Roca, médico de familia y entrevistado para este informe,
destaca dificultades que tienen las personas sin hogar para tomar medicación. “El
planteamiento que hacemos es de mínimos, adaptado a la situación de la persona, ya que la
constancia a la hora de tomar la medicación no es siempre la deseada. Hay que ser práctico y
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simplificar el tratamiento, a veces es mejor elegir uno de segunda elección que sabemos que
se tomará en lugar de uno de primera elección que sabemos que no lo terminará”, comenta.

Micromecenazgo para un film que visibilizará a los sin techo
Pese a que los esfuerzos de entidades sociales, de la administración y de voluntarios no son
pocos, parece que no son suficientes. El mismo estudio de Arrels Fundació revela que un
25% de nuestra sociedad considera que el “sinhogarismo” no es un problema de
importancia.

Y precisamente con el objetivo de visibilizar y poner de relieve este problema surge la
iniciativa sintechofilm.com, una campaña de micromecenazgo activa hasta el 11 de abril
que pretende recaudar 30.000 euros para rodar el largometraje de ficción Sin techo.
La película será protagonizada por Boris Ruiz, que relatará el viaje “sobrehumano” de Juan,
un sin techo que decide abandonar su rutina de alcohol y violencia en las calles de
Barcelona. Se suman al reparto personas ex sin techo y actuales voluntarias de Arrels y la
participación estelar de Geraldine y Oona Chaplin, hija y nieta respectivamente de Charles
Chaplin, el mayor sin techo de la historia del cine con su personaje de Charlot.
Los interesados en contribuir con esta campaña de micromecenazgo pueden hacerlo en la
web www.sintechofilm.com.
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Norbert Llaràs: “No volem alliçonar, sinó
apropar-nos als sense sostre”
Tornaveu (30/03/2017)
Àlvar Andrés

Potser perquè la línia que ens separa d'una persona que viu al carrer és molt fina, quan els
veiem girem la mirada, avancem el pas si se'ns acosten per demanar diners (o pensem que
ens vénen a demanar; és probable que només estiguin passejant pel carrer al seu ritme i les
nostres trajectòries s'hagin creuat). Potser perquè l'equilibri d'allò que creiem estable és una
il·lusió, que a còpia de posar-la en pràctica ens convencem que trepitgem terra ferma, girem
els ulls i així es fan invisibles persones que fan de la seva llar el carrer. Amb la premissa de
treure la capa de la invisibilitat sobre aquestes persones que combaten el fred amb mantes
brutes i gastades, neix el llargmetratge Sense sostre, que comptarà amb el protagonisme de
l'actor Boris Ruiz, com a Juan, un home que viu al carrer i que ha trencat vincles amb la
seva família. En els rols de mare i filla, la producció comptarà amb Gerladine Chaplin
i Oona Chaplin, que no només són mare i filla a la vida real, sinó que porten el cognom de
qui ha creat en l'imaginari cinèfil la imatge per excel·lència del captaire, CharlesChaplin, del
qual Geraldine és filla.
Actualment Sense sostre, en fase de preproducció, és un projecte apadrinat per la Fundació
Catalunya Cultura, una plataforma que impulsa projectes que busquen finançament, ja sigui
facilitant contactes amb espònsors, com també promovent campanyes de
microfinançament. El film dirigit per Pep Garrido i Xesc Cabot, està immers en una
campanya de finançament a través d'Internet per assolir 30.000€ que s'empraran en el
lloguer de càmeres i material per a fer realitat aquest projecte que compta amb la producció
executiva de Norbert Llaràs, a través d'Alhena Production, i que es preveu que iniciï el seu
rodatge el novembre d'aquest any. Tothom qui ho desitgi pot esdevenir mecenes del
projecte a través de quantitats tan petites com 5€ com d'altres de més elevades a través de
la pàgina web del film (fent clic aquí), on s'especifiquen també les recompenses que rebran
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els mecenes, així com el percentatge que de cada aportació recaurà a la Fundació Arrels,
d'ajuda i atenció a les persones que viuen al carrer. El projecte, a l'espera del seu rodatge,
compta amb molts punts d'interès: el seu retorn social, com aconseguirà la pel·lícula
l'equilibri entre exposar una realitat i ser un projecte artísticament autònom, la seva
estratègia de finançament...
Comencem pel principi. Com s'involucra en el projecte?
Es tracta d'un retrobament. Quan eren dos joves cineastes, vaig produir el primer curt de
Pep Garrido i Xesc Cabot (Mater, 2002). Des d'aleshores els dos directors han crescut i pel
camí han dirigit el documental Bustamante Perkins, guanyador del premi del públic de l'edició
del 2013 de l'In-edit, festival de documentals musicals, sobre la història d'un músic valencià,
Juli Bustamante, que ha viscut al carrer. Aquí Garrido i Cabot van tenir el primer contacte
amb la realitat de les persones sense sostre i van començar la seva relació amb la Fundació
Arrels, que els va ajudar en la documentació. Des de l'òptica de la ficció, em van presentar
el
seu
projecte
de
Sense
sostre,
i
m'hi
he
sumat.
Una ficció empeltada de realitat.
La Fundació Arrels ha estat de gran ajuda no només en la documentació prèvia a
l'escriptura del guió, que també signen els dos directors, sinó que els ha permès posar en
contacte amb persones que han deixat de viure al carrer, i que al film apareixeran com a
personatges
secundaris.
Un film d'aquestes característiques no s'enfronta a prejudicis com que sigui titllat
d'un excés de didactisme?
El principal estereotip que ens preocupa trencar és el de la mirada que es té davant la
realitat dels sense sostre. Posaria entre parèntesis que el film persegueixi una voluntat
didàctica, ja que hi domina una voluntat artística. Lluny d'alliçonar, el film pretén mostrar
una mirada cap a les persones sense sostre. Una mirada, precisament, que s'evita, ja que ens
incomoden. I amb l'objectiu de ser fidels a aquesta realitat els directors han tornat a
comptar amb la Fundació Arrels per tal que els assessori.
Al dossier promocional de Sense sostre se citen com a referents els pares
del neorrealisme italià, Vittorio de Sica (Umberto D, El ladrón de bicicletas),
un
corrent
renovador del cinema no només per temàtica sinó també per decisions formals
innovadores (rodatge a l'aire lliure, fotografia realista...), com també els seus hereus i
actualitzadors, els germans Dardenne (Rosetta o Dos días, una noche). I a més, es proposen
noms com David Lynch, ja que Sense Sostre, un film lligat al seu protagonista, en Juan,
recorrerà a imatges oníriques per descriure la inestabilitat mental que produeix una situació
com la seva. La resposta de Norbert Llaràs no fa sinó assegurar que el film jugarà a la
primera lliga.
Noves formes de finançament
Actualment Sense sostre té vigent una campanya de microfinançament. Com viu el
procés d'aixecar el projecte?
Vam contactar amb la Fundació Catalunya Cultura, una fundació bastant jove que recolza
projectes culturals de diferents àmbits i que compta amb un equip molt entusiasta que s'ha
bolcat en el projecte, i s'han aconseguit diverses col·laboracions i d'altres que estem a
l'espera d'acords. A més, ens han donat a conèixer la plataforma per a aconseguir
finançament, que presenta algunes particularitats.
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Cert, només entrant a la web del film ja trobem la campanya de microfinançament.
És una de les virtuts. És com si fos una marca blanca de les plataformes de finançament.
Es diu StockCrowd i permet enllaçar la informació de la campanya allà on vulguis, de
manera que ens permet que qualsevol persona des de la web del film pugui fer la seva
aportació econòmica. També permet enllaçar l'accés a la plataforma des de
qualsevol altre pàgina. L'ajuda de la campanya de microfinançament se suma als acords
establerts amb Televisió de Catalunya (TVC), Ajuntament de Barcelona, Diputació de
Barcelona, Fundació La Caixa, i la col·laboració no econòmica de la Fundació Arrels.
Com a productor executiu quina vinculació té amb el projecte?
M'agrada confiar amb els creadors i respectar la seva autoria, però em defineixo com a
productor creatiu que escull projectes dels quals s'enamora i que en el cas de Sense sostre,
són films que emocionen però també volen despertar consciències. Si bé he produït films
diversos, he estat productor de projectes com El taxista ful o Els fals orgasme, els dos dirigit
per Jo Sol, obres que pretenen reflexionar sobre diversos aspectes de la societat. Amb el
procés de documentació de Sense sostre, vaig conèixer un home que viu al carrer, que havia
estat empresari, la filla del qual estudia a la universitat i que no sap de la situació del seu
pare. A causa de la crisi, ho va perdre tot. Això em va permetre adonar-me de la fina línia
que separa l'èxit del fracàs, l'oblit del reconeixement. lapreproducció de Sense sostre, a més,
m'ha afectat en la dimensió personal i m'ha fet reflexionar, cosa que esperem que passi a
tots els espectadors un cop el film vegi la llum en sales, la qual cosa és el nostre objectiu.
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'Vides inacabades' de Bosque arriba a Sant Julià
Diari d’Andorra (01/04/2017)

El projecte artístic que Samantha Bosque va fer per a la Fundació Arrels arriba la setmana
vinent a un dels espais del Museu del Tabac lauredià. Les obres es van presentar a finals de
l’any passat al Convent de Sant Agustí de Barcelona. Bosque signa nou retrats de gran
format intervinguts per les persones del projecte Homelessfonts d’Arrels Fundació.
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El 19% de les persones sense llar de Barcelona
necessiten una intervenció social prioritària
Acord Ciutadà (01/04/2017)
Arrels Fundació va presentar el passat mes de març "La vulnerabilitat de les persones que
viuen al carrer a Barcelona", un document que aprofundeix en la situació de les persones
que dormen al ras a la ciutat. El document apunta que, de mitjana, aquestes persones fa 3
anys i 9 mesos que no tenen una llar estable i que en un 47% dels casos no han estat ateses
per cap treballador social.
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Col·laboració amb la Fundació Arrels
Ajuntament de Sant Julià de Lòria (05/04/2017)
Conjuntament amb la Fundació Julià Reig, el Comú col·labora amb la Fundació catalana
Arrels que acompanya persones sense sostre. Diumenge 21 de maig, l’Auditori Rocafort
acollirà l’obra de teatre, “L’últim crit”, dirigida per Ivana Miño. El projecte va néixer de la
voluntat de fer una activitat de teatre amb un col·lectiu que normalment no té accés a les
arts escèniques. És una obra dividida en dues parts: una pel·lícula i una peça teatral. Els
intèrprets són usuaris de la Fundació Arrels; és a dir gent que viu o que ha viscut al carrer,
treballadors i voluntaris de la mateixa fundació, així com actors professionals. Les entrades
es poden adquirir a www.morabanc.ad/entrades
En la presentació que se n’ha fet avui, el conseller de Cultura ha destacat que “tot i que a
Andorra no vivim aquesta problemàtica, hi hem de ser sensibles”. També ha subratllat
l’estreta col·laboració amb la Fundació Julià Reig i amb el Museu del Tabac.
Des d’avui i fins el 26 de maig, el Museu compta amb l’exposició de pintures, “Vides
inacabades”, de Samantha Bosque. L’integren 9 retrats en tècnica mixta sobre fusta
(120x160) intervinguts amb l’escriptura dels mateixos protagonistes. L’objectiu és fer valer
la seva presència davant la societat. Segons la mateixa artista, “no és un projecte artístic,
sinó un projecte humà. Els he volgut pintar perquè la gent els conegui”. L’entrada a
l’exposició és gratuïta.
Des del 1987, La Fundació Arrels ha acompanyat a més de 9.000 persones sense sostre en
el seu camí cap a l’autonomia oferint-los allotjament, alimentació i atenció social i sanitària.
Compta amb 47 persones contractades, 400 voluntaris i 4.000 donants.
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Bosque exposa nou retrats de sense
sostre al Museu del Tabac
Diarri d’Andorra (05/04/2017)
Redacció/Agències
L'artista inaugura l'exposició 'Vides inacabades' amb retrats dibuixats
per ella i els mateixos protagonistas
L'artista Samantha Bosque ha inaugurat avui al Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria la
mostra 'Vides inacabades' que es podrà veure fins el 26 de maig. Les obres s'han instal·lat a
la sala 4 del museu. Es tracta d'un projecte que va iniciar fa un parell d'anys quan es va
coordinar amb la fundació Arrels, que treballa a Barcelona per donar un sostre a les
persones que no en tenen, per retratar les cares de nou persones que han viscut al carrer
durant anys. "La intenció era fer obres de gran format en les quals tots ens estan mirant i
sembla que et diguin: 'Mira'm!, perquè jo podria ser tu, i així com jo he estat al carrer tu
també hi podries acabar'", ha explicat Bosque.
L'exposició són nou obres de gran format, de 120 x 160 centímetres, fetes amb una tècnica
"hiperrealista" amb pintura acrílica i dibuix. Bosque ha retratat les cares de nou persones
que han viscut al carrer, i ha deixat que els mateixos retratats acabessin l'obra, amb alguna
frase o dibuix. "Quan vaig conèixer els protagonistes dels retrats, la sensació que vaig tenir
era que qualsevol de nosaltres pot passar per la seva situació, perquè són persones que per
circumstàncies de la vida han acabat al carrer, i volia donar-los l'oportunitat de transmetre
que no podem tancar els ulls a aquesta realitat", ha valorat l'artista.
L'exposició es va inaugurar el novembre passat a Barcelona, i avui s'ha estrenat al Principat.
L'artista considera que dur l'exposició al Museu del Tabac ha suposat "quadrar un cercle",
perquè va ser la directora del museu i de la fundació Julià Reig, Maria Martí, qui va donar a
conèixer a l'artista la fundació Arrels.
Una obra de teatre
L'exposició de Samantha Bosque es complementa amb una altra perspectiva artística, en
aquest cas teatral, de l'obra anomenada 'L'últim crit', en la qual els actors són persones que
han passat per la fundació Arrels. "És una història dirigida per Ivana Miño, ambientada al
barri del Raval, que té intrigues i que enganxa moltíssim, i que ofereix als protagonistes, a
través del teatre, sortir d'aquest context social complicat que tenen per poder expressar-se",
ha valorat el conseller de cultura lauredià, Josep Roig. L'obra es representarà el 21 de maig a
l'auditori Rocafort de Sant Julià, i coincidirà amb els darrers dies de l'exposició.
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Bosque exposa nou retrats de sense
sostre al Museu del Tabac
Ara-Andorra (05/04/2017)
ANA
"La intenció era fer obres en les quals tots ens estan mirant i sembla
que et diguin: 'Mira'm!, perquè jo podria ser tu”, explica la pintora

"Soc pintora i penso que la feina que feu a la fundació Arrels s'ha de conèixer, i quina
millor manera de fer-ho que amb retrats de gran formats, de persones sense sostre que se
n'han sortit gràcies en part al vostre projecte". Així ha explicat l'artista Samantha Bosque
l'embrió de l'exposició 'Vides inacabades', que aquest dimecres ha inaugurat al Museu del
Tabac de Sant Julià. La iniciativa s'ha traduït en nou obres de gran format, de 120 x 160
centímetres, de retrats dibuixats per Bosque i rematats pels mateixos protagonistes.
L'exposició, a la sala 4 del museu, es pot visitar fins al 26 de maig.
La pintora Samantha Bosque va iniciar el projecte 'Vides Inacabades', que s'exposa a la sala
4 del museu del Tabac de Sant Julià, fa un parell d'anys, quan es va coordinar amb la
fundació Arrels, que treballa a Barcelona per donar un sostre a les persones que no en
tenen, per retratar les cares de nou persones que han viscut al carrer durant anys. "La
intenció era fer obres de gran format en les quals tots ens estan mirant i sembla que et
diguin: 'Mira'm!, perquè jo podria ser tu, i així com jo he estat al carrer tu també hi podries
acabar'", ha explicat Bosque.
L'exposició són nou obres de gran format, de 120 x 160 centímetres, fetes amb una tècnica
"hiperrealista" amb pintura acrílica i dibuix. Bosque ha retratat les cares de nou persones
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que han viscut al carrer, i ha deixat que els mateixos retratats acabessin l'obra, amb alguna
frase o dibuix. "Quan vaig conèixer els protagonistes dels retrats, la sensació que vaig tenir
era que qualsevol de nosaltres pot passar per la seva situació, perquè són persones que per
circumstàncies de la vida han acabat al carrer, i volia donar-los l'oportunitat de transmetre
que no podem tancar els ulls a aquesta realitat", ha valorat l'artista.
L'exposició es va inaugurar el novembre passat a Barcelona, i aquest dimecres s'ha estrenat
al Principat, on s'exposarà fins al proper 26 de maig. L'artista considera que dur l'exposició
al Museu del Tabac ha suposat "quadrar un cercle", perquè va ser la directora del museu i
de la fundació Julià Reig, Maria Martí, qui va donar a conèixer a l'artista la fundació Arrels.
L'exposició de Samantha Bosque es complementa amb una altra perspectiva artística, en
aquest cas teatral, de l'obra anomenada 'L'últim crit', en la qual els actors són persones que
han passat per la fundació Arrels. "És una història dirigida per Ivana Miño, ambientada al
barri del Raval, que té intrigues i que enganxa moltíssim, i que ofereix als protagonistes, a
través del teatre, sortir d'aquest context social complicat que tenen per poder expressar-se",
ha valorat el conseller de cultura lauredià, Josep Roig. L'obra es representarà el 21 de maig a
l'auditori Rocafort de Sant Julià, i coincidirà amb els darrers dies de l'exposició.

96

DOSSIER DE PREMSA 2017

VIDAS INACABADAS
MAV-arte y cultura visual (05/04/2017)
Joana Baygual

Desde el 6 de abril hasta el 28 de mayo de 2017 la artista y socia de MAV, Samantha
Bosque presenta en el Museo del Tabaco, del Principado de Andorra, la exposición “Vidas
Inacabadas”.
La muestra consiste en nueve retratos de personas que han sido ayudadas por la Fundación
Arrels de Barcelona a recuperar sus vidas y salir de las calles para reintegrarse de nuevo en
la sociedad.
La artista ha realizado estos retratos en tamaño gigante, en pintura acrílica y en grafito,
cediendo a estas personas la palabra y la visibilidad, invitándolas a acabar los retratos con
una frase o intervención libre sobre las obras.
Esta exposición pudo verse el año pasado en el Convento de San Agustí de Barcelona y se
deriva del proyecto http://homelessfonts.org/, de la Fundación Arrels, que transforma la
caligrafía de once personas que han vivido en la calle en tipografías para que personas a
título individual y empresas las adquieran y utilicen en sus proyectos.
Samantha Bosque da voz a todas estas personas que por circunstancias de la vida se han
visto empujadas y obligadas a vivir en la calle, a ser invisibles para el resto de la sociedad.
Unas personas que, ni son invisibles y ni lo quieren ser, y que reivindican una nueva
oportunidad en la vida.
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Las circunstancias de todas estas personas son variadas y diferentes. De orígenes y estatus
muy heterogéneos, un camino que se tuerce les lleva a cambiar totalmente sus condiciones
de vida y a quedarse sin nada.
Como el caso de una enfermera británica, Loraine, que al llegar a España le robaron todos
los documentos y se vio obligada a vivir en la calle hasta poder recuperar su vida. O el caso
de un brasileño, Francisco, que había sido grafitero. Todas las historias de estas personas
salen a la luz gracias al trabajo de la artista y el apoyo de la Fundación Arrels.
El lema de la Fundación Arrels es “Nadie durmiendo en la calle” y desde 1987, han
ayudado a más de 9.000 personas sin hogar en su camino hacia la autonomía, ofreciendo
alojamiento, alimentación y atención social y sanitaria.

Coincidencias de la vida
Este sábado 8 de abril la Galería Sicart de Vilafranca del Penedès inaugura la exposición de
Miguel Fuster, una de las personas retratadas por Samantha Bosque. En la exposición, que
se podrá ver hasta el 20 de mayo, Miguel Fuster nos presenta el trabajo preliminar de
“Miguel, 15 años en la calle”, una novela gráfica donde explica sus vivencias como persona sin
hogar y las circunstancias que le llevaron a ello.
Además, el mismo día, se inaugura también una exposición de la artista Antonia del Río, en
la misma galería.

Samantha Bosque, Vidas Inacabadas, Museu del Tabac, Andorra. Del 6 de abril al 28 de
mayo de 2017.
http://www.museudeltabac.com/?lang=es
Miguel Fuster, Miguel, 15 años en la calle, Galería Sicart, Vilafranca del Penedès. Del 8
de abril al 20 de mayo de 2017.
http://www.galeriasicart.com/
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El Museu del Tabac exposa les "vides
inacabades" dels sense sostre retratats
per Sam Bosque
Andorra Difusió (05/04/2017)
Rosa Alberch
Avui prop de mil persones dormiran als carrers de Barcelona, però més
de 2.400 dormiran sota sostre gràcies a la Fundació Arrels. L'artista
andorrana Sam Bosque posa cara i dóna veu a algunes de les persones
que han aconseguit sortir del carrer a "Vides inacabades", que es pot
veure a l´espai 4 del Museu del Tabac fins a final de maig.
Sam Bosque els va pintar i ells van posar-hi el missatge que volen fer arribar a la societat.
Darrere de cada rostre hi ha una història, com la del Miquel, un dibuixant d´èxit a qui un
fracàs va deixar 15 anys al carrer.
La Gemma recorda que la força universal és l´amor; el Juan Carlos, que ells són importants,
però ho serien més si fossin útils, o el Lluís que anima la gent a unir-se a Arrels perquè a ell
el va ajudar.
L'artista, Sam Bosque, explica que "estan molt agraïts per com Arrels els ha ajudat a refer la
seva vida". En aquest sentit explica que l'exposició es diu "Vides inacabades" perquè "tenir
aquesta experiència no vol dir que la teva vida hagi acabat".
La mostra exposa nou quadres, nou vides i un projecte, el de la Fundació Arrels. El seu
director, Ferran Busquets, destaca que el fet que aquestes persones hagin participat en
l'exposició "vol dir que tenen molt valor a aportar i espai a la societat".
L´exposició que ve del convent de Sant Agustí, on es va exposar per primera vegada, arriba
a Andorra acollida per la Fundació Julià Reig al Museu del Tabac. La directora de la
Fundació, Deborah Ribas, posa en relleu l'interès de l'entitat per "intentar promoure
projectes que ajudin a les persones sense recursos a tirar ebdavant".
"Vides inacabades" es pot veure a l'Espai 4 del Museu del Tabac fins al 26 de maig.
Paralel·lament el dia 21 l'auditori Claror acollirà l'obra de teatre "L'últim crit", un altre
projecte altruista en col·laboració amb usuaris d'Arrels.
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Pis Zero, sostre d'oportunitats
La Directa (05/04/2017)
Marta Molas
Visitem un projecte d'Arrels Fundació, una altrenativa habitacional
pionera, marcadament diferenciada d'albergs i pisos tutelats, destinada
a persones sense sostre

Són les nou del vespre en un carrer cèntric del Raval de Barcelona. Els grups de turistes
encara vagaregen; les botigues d’ultramarins i tot a cent són plenes de llum i vida; algunes
veïnes tornen cap a casa. Al portal, un home de mitjana edat truca al timbre, obre la porta i
empeny un carro. És el primer sense sostre que acudeix al Pis Zero d’Arrels Fundació
aquesta vesprada de març. És una primera planta, fregant el carrer; els llums són encesos i
els balcons, oberts de bat a bat.
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Samantha Bosque retrata nou sense sostre
de Barcelona
El Periòdic Andorra (06/04/2017)
Estefania García
La Fundació Arrels porta al Museu del Tabac la mostra ‘Vides
inacabades’
El Museu del Tabac acollirà fins el
pròxim 26 de maig l’exposició Vides
inacabades, de Samantha Bosque. La
mostra –que es composa de nou retrats
hiperrealistes– s’emmarca en la Fundació
Arrels, una iniciativa que aquest any
celebra el seu 30è aniversari i que té la
voluntat d’ajudar a les persones sense
sostre de la ciutat de Barcelona. Des de la
fundació
s’ofereix
allotjament,
alimentació i atenció social i sanitària a
més de 1.800 persones l’any. A més,
l’entitat compta amb prop de 350
voluntaris i disposa d’una cinquantena de
treballadors.

xerrades i conferències i recentment ha
publicat un llibre composat per tres
còmics, on precisament narra i il·lustra
els dies que ha passat sense tenir un
sostre sota el que refugiar-se.
Teatre per conscienciar / A banda de
l’exposició, i també sota el paraigües
d’Arrels, l’auditori Rocafort de Sant Julià
acollirà el 21 de maig l’obra teatral
L’últim crit. Els intèrprets seran usuaris
de la fundació i la funció començarà amb
la persecució de la Jessica Luna, una noia
del Raval que vol ser actriu.

Precisament, els protagonistes de
l’exposició de Bosque són nou de les
persones que ha atès la fundació. L’artista
ha volgut transmetre la seva situació a
través dels quadres i la mirada d’expressió
de cadascun d’ells. «Perquè és una
situació en la que en qualsevol moment
ens hi podem trobar tots», va remarcar
Bosque. A més, les obres s’acompanyen
d’una frase del mateix retrat amb el
propòsit de «donar-los veu» i perquè «el
seu missatge arribi a la gent».

Els espectadors presenciaran la seva
desaparició en mans d’un desconegut, i a
continuació assistiran als interrogatoris de
tots els sospitosos, a càrrec de
l’experimentat inspector Arturo Flores i
del seu ajudant Oswaldo. La víctima és
molt popular al barri, ningú s’explica qui
volia fer-la desaparèixer, o pitjor encara,
matar-la, i el cas es complica. Hi ha massa
incògnites i no hi ha proves suficients que
inculpin ningú.

Entre els retratats es troba Miquel, un
home que ha estat més de 15 anys vivint
al carrer. La història de Miquel és força
coneguda, ja que el dibuixant ha explicat
en diverses ocasions i mitjans la seva
vivència. A més, ha realitzat diverses
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Exposició: Vides inacabades. Samantha
Bosque i Fundació Arrels - Museu del
Tabac
YouTube Museu del Tabac (07/04/2017)
Samantha Bosque
De vegades necessitem una mica d'ajuda. Al carrer trobem moltes persones que la
necessiten. Persones amb identitat pròpia, amb història, amb il·lusions, amb una vida. La
recerca i la construcció de la identitat de l'individu i la meva pròpia ha estat un tema
recurrent a la meva obra, els meus protagonistes han patit deconstruccions, s'han
descontextualitzat per després retrobar-se a ells mateixos, s'han enfrontat al seu propi mirall
o a la seva solitud.
Com podem col·laborar per fer present Arrels Fundació donant un toc d'atenció a la
societat? Ajudant-los a cridar: #ningúdormintalcarrer
El projecte està format per nou obres en tècnica mixta sobre fusta, de format 120x160
cms., intervingudes amb l'escriptura dels propis protagonistes, el que els genera veure's allà,
gegants, hieràtics, contundents, fent valer la seva presència davant de la societat. Sent ells
mateixos els qui miren als espectadors, perquè ni volen ser, ni són invisibles.
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El CLAM reconeix Arrels Fundació amb
el premi Pere Casaldàliga 2017
Ràdio Sant Fruitós (07/04/2017)
Núria Closas
Arrels Fundació ha estat reconeguda amb
el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat
2017 en la 14a edició del Festival
Internacional de Cinema Social de
Catalunya, que és com s’ha rebatejat
enguany el ‘Festival Internacional de
Cinema Solidari CLAM de Navarcles.
Segons ha informat avui l’organització del
CLAM, lliurarà el guardó a la solidaritat el
diumenge 30 d’abril a l’Auditori Agustí
Soler i Mas de Navarcles, a les 12 del
migdia, a la fundació privada que atén des
del 1987 persones sense llar a la ciutat de
Barcelona. L’any passat el Festival va
donar el premi Proactiva Open Arms i el
2015 a l’Associació Casal Claret de Vic.

solidari admirable a favor de les persones
sense sostre, víctimes de la marginació, de
la desigualtat i de la pobresa”.
El CLAM valora també el fet que “és una
entitat que durant 30 anys està donant
suport a persones sense llar, promovent
la seva autoestima i confiança i garantint
que, quan decideixin sortir del carrer,
tinguin cobertes les necessitats bàsiques”
i també per “treballar per sensibilitzar la
societat de les causes que provoquen que
una persona es quedi al carrer i oferint
possibles propostes de millora”.

Per l’organització, la tasca solidària d’una
fundació formada per una cinquantena de
treballadors i gairebé 400 persones
voluntàries a favor de la dignitat que es
fan càrrec d’unes 1.900 persones sense
sostre, respon perfectament al missatge i
l’actitud vital que guia l’obra del bisbe
Pere Casaldàliga.

La 14ena edició del ‘CLAM, Festival
Internacional de Cinema Social de
Catalunya’ arribarà al maig amb un gran
rentat de cara i moltes novetats.

Després de valorar diverses candidatures,
el jurat del premi ha decidit atorgar aquest
guardó a Arrels Fundació “pel seu treball
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El CLAM reconeix Arrels Fundació amb
el premi Pere Casaldàliga 2017
Nació Digital_Manresa (07/04/2017)
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya lliurarà el
guardó el diumenge 30 d'abril, a les 12 del migdia
La fundació privada catalana –nascuda l'any 1987- Arrels Fundació ha estat reconeguda
amb el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2017, segons ha anunciat avui l'organització
del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) i promotora d'aquest
guardó. Es lliurarà el diumenge 30 d'abril, a les 12 del migdia, a l'Auditori Agustí Soler i
Mas de Navarcles.
El jurat del premi, després de valorar diverses candidatures, ha decidit atorgar aquest
guardó a Arrels Fundació "pel seu treball solidari admirable a favor de les persones sense
sostre, víctimes de la marginació, de la desigualtat i de la pobresa".
El CLAM valora també el fet que "és una entitat que durant 30 anys està donant suport a
persones sense llar, promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan
decideixin sortir del carrer, tinguin cobertes les necessitats bàsiques" així com també per
"treballar per sensibilitzar la societat de les causes que provoquen que una persona es quedi
al carrer i oferint possibles propostes de millora".
Per a l'organització, "aquesta tasca solidària d'una fundació formada per una cinquantena de
treballadors i gairebé 400 persones voluntàries a favor de la dignitat d'unes 1.900 persones
sense sostre responen perfectament al missatge i l'actitud vital que guia l'obra del bisbe Pere
Casaldàliga i, per tant, la fa mereixedora del premi que duu el seu nom en aquesta 14a
edició".
Entitat guanyadora
Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a l'atenció de persones sense llar de la ciutat
de Barcelona. Per fer aquesta feina compta amb el treball i el suport de professionals,
voluntaris i persones ateses que formen un equip que comparteix un sol crit: Ningú
dormint al carrer!
Els membres d'Arrels són persones que volen que ningú dormi al carrer. Des de 1987 han
acompanyat més de 10.000 persones sense llar en el seu camí cap a l'autonomia, oferint
allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Compten amb el suport de 54 persones
contractades, prop de 400 persones voluntàries i 4.000 donants que fan possible dur a
terme diferents programes d'actuació.
El seu objectiu és acompanyar i atendre les persones sense llar que es troben en les fases
més consolidades d'exclusió perquè tornin a ser el més autònomes possible; sensibilitzar la
ciutadania sobre els problemes de la pobresa al nostre entorn; i denunciar situacions
injustes i aportar solucions que ajudin a transformar la realitat d'exclusió social.
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L'experiència i el contacte diari amb les persones sense llar ha construït des dels inicis, la
seva manera d'atendre les persones i d'afrontar les causes que generen quedar-se sense llar.
- Abordant situacions però també les causes. Sent al costat de les persones sense llar,
promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan decideixin sortir del carrer,
tindran cobertes les necessitats bàsiques. Al mateix temps, treballen per explicar a la
societat les causes que provoquen que una persona es quedi al carrer i possibles propostes
de millora.
- Atenent les persones des d'un punt de vista integral, respectant els seus ritmes, sense
imposar, fomentant la seva participació i pressa de decisions en el seu procés de millora, i
fomentant la reducció de danys. La persona és el centre de qualsevol intervenció.
- Una entitat on tothom aporta. Les persones sense llar aporten coneixement des de la seva
experiència i visió crítica, l'equip de voluntariat permet crear nous vincles amb les persones
més vulnerables, i l'equip de treballadors afegeix la perícia tècnica i la continuïtat dels
processos.
- Apostant per la innovació social. Els agrada fixar-se en projectes i iniciatives d'altres
països enfocats a les persones sense llar per aprendre noves formes d'actuació i adaptar-les.
- Sent independents. El fet de comptar amb una base social àmplia que els dóna suport
facilita la seva capacitat crítica amb aquelles visions del fenomen sense llar ancorades en el
passat i que tendeixen a perpetuar-lo, i els dóna seguretat i llibertat d'actuació.
Dades d'Arrels Fundació a 1 de juny de 2016
A Barcelona hi ha més de 3.000 persones sense llar, de les quals 419 dormen en solars i
fàbriques en desús, 1.907 dormen als albergs i altres recursos públics i privats, i 941 dormen
directament al carrer. L'equip de carrer d'Arrels recorre Ciutat Vella, l'Eixample, Gràcia,
Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí.
Entre les persones sense llar a Barcelona, el 86% són homes i el 14% són dones; la meitat
tenen entre 25 i 49 anys. El 66% de les persones són immigrants que procedeixen de 46
països diferents, comunitaris i no comunitaris. De mitjana, les persones entrevistades fa 3
anys i 9 mesos que no tenen una llar estable. De fet, el 70% fa més d'un any que viu al
carrer. Segons dades recollides pel Cens de persones que viuen al carrer, en el qual Arrels
ha entrevistat 348 persones que dormen als carrers de Barcelona, 1 de cada 5 no es pot fer
càrrec de les seves necessitats bàsiques i 3 de cada 4 no tenen cap tipus d'ingrés econòmic.
El 19% de les persones entrevistades pateixen una situació de vulnerabilitat elevada; el 50%
diu que no disposen de targeta sanitària i el 37% diu haver estat víctima d'agressions
físiques i/o verbals.
14a edició del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat
El premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat és un reconeixement honorífic a l'entitat o
persona que, per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la solidaritat entre els
pobles o les persones sigui un fet i no tan sols un desig. És de convocatòria anual i compta
amb el suport de l'associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i d'entitats representatives
del sector de la cooperació i de l'activisme solidari.
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El Clam atorga el Casaldàliga a la
fundació Arrels
El Punt Avui (08/04/2017)
TLB

La fundació privada Arrels ha estat reconeguda amb el premi Pere Casaldàliga a la
Solidaritat 2017, segons va anunciar ahir l'organització del Festival Internacional de Cinema
Social de Catalunya (Clam), promotora d'aquest guardó. El jurat del premi, després de
valorar diverses candidatures, va decidir atorgar el guardó a Arrels “pel seu treball solidari
admirable a favor de les persones sense sostre, víctimes de la marginació, de la desigualtat i
de la pobresa”. Es lliurarà el diumenge 30 d'abril, a les 12, a l'Auditori Agustí Soler i Mas de
Navarcles.
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El CLAM reconeix Arrels Fundació amb
el premi Pere Casaldàliga 2017
Ona Bages (07/04/2017)
Núria Closas
Arrels Fundació ha estat reconeguda amb
el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat
2017 en la 14a edició del Festival
Internacional de Cinema Social de
Catalunya, que és com s’ha rebatejat
enguany el ‘Festival Internacional de
Cinema Solidari CLAM de Navarcles.
Segons ha informat avui l’organització del
CLAM, lliurarà el guardó a la solidaritat el
diumenge 30 d’abril a l’Auditori Agustí
Soler i Mas de Navarcles, a les 12 del
migdia, a la fundació privada que atén des
del 1987 persones sense llar a la ciutat de
Barcelona. L’any passat el Festival va
donar el premi Proactiva Open Arms i el
2015 a l’Associació Casal Claret de Vic.

guardó a Arrels Fundació “pel seu treball
solidari admirable a favor de les persones
sense sostre, víctimes de la marginació, de
la desigualtat i de la pobresa”.
El CLAM valora també el fet que “és una
entitat que durant 30 anys està donant
suport a persones sense llar, promovent
la seva autoestima i confiança i garantint
que, quan decideixin sortir del carrer,
tinguin cobertes les necessitats bàsiques”
i també per “treballar per sensibilitzar la
societat de les causes que provoquen que
una persona es quedi al carrer i oferint
possibles propostes de millora”.

Per l’organització, la tasca solidària d’una
fundació formada per una cinquantena de
treballadors i gairebé 400 persones
voluntàries a favor de la dignitat que es
fan càrrec d’unes 1.900 persones sense
sostre, respon perfectament al missatge i

La 14ena edició del ‘CLAM, Festival
Internacional de Cinema Social de
Catalunya’ arribarà al maig amb un gran
rentat de cara i moltes novetats.

l’actitud vital que guia l’obra del bisbe
Pere Casaldàliga.
Després de valorar diverses candidatures,
el jurat del premi ha decidit atorgar aquest
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EL CLAM RECONEIX ARRELS
FUNDACIÓ AMB EL PREMI PERE
CASALDÀLIGA 2017
Clam Festival (07/04/2017)

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya lliurarà el

guardó el diumenge 30 d’abril, a les 12 del migdia, a una fundació
privada que atén des del 1987 persones sense llar a la ciutat de
Barcelona.
La fundació privada catalana –nascuda l’any 1987- Arrels Fundació ha estat reconeguda
amb el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2017, segons ha anunciat avui l’organització
del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) i promotora d’aquest
guardó. Es lliurarà el diumenge 30 d’abril, a les 12 del migdia, a l’Auditori Agustí Soler i
Mas de Navarcles.
El jurat del premi, després de valorar diverses candidatures, ha decidit atorgar aquest
guardó a Arrels Fundació “pel seu treball solidari admirable a favor de les persones sense
sostre, víctimes de la marginació, de la desigualtat i de la pobresa”.
El CLAM valora també el fet que “és una entitat que durant 30 anys està donant suport a
persones sense llar, promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan
decideixin sortir del carrer, tinguin cobertes les necessitats bàsiques” així com també per
“treballar per sensibilitzar la societat de les causes que provoquen que una persona es quedi
al carrer i oferint possibles propostes de millora”.
Per a l’organització, “aquesta tasca solidària d’una fundació formada per una cinquantena
de treballadors i gairebé 400 persones voluntàries a favor de la dignitat d’unes 1.900
persones sense sostre responen perfectament al missatge i l’actitud vital que guia l’obra del
bisbe Pere Casaldàliga i, per tant, la fa mereixedora del premi que duu el seu nom en
aquesta 14a edició”.
Entitat guanyadora
Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a l’atenció de persones sense llar de la ciutat
de Barcelona. Per fer aquesta feina compta amb el treball i el suport de professionals,
voluntaris i persones ateses que formen un equip que comparteix un sol crit: Ningú
dormint al carrer!
Els membres d’Arrels són persones que volen que ningú dormi al carrer. Des de 1987 han
acompanyat més de 10.000 persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint
allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Compten amb el suport de 54 persones
contractades, prop de 400 persones voluntàries i 4.000 donants que fan possible dur a
terme diferents programes d’actuació.
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El seu objectiu és acompanyar i atendre les persones sense llar que es troben en les fases
més consolidades d’exclusió perquè tornin a ser el més autònomes possible; sensibilitzar la
ciutadania sobre els problemes de la pobresa al nostre entorn; i denunciar situacions
injustes i aportar solucions que ajudin a transformar la realitat d’exclusió social.
L’experiència i el contacte diari amb les persones sense llar ha construït des dels inicis, la
seva manera d’atendre les persones i d’afrontar les causes que generen quedar-se sense llar.
Abordant situacions però també les causes. Sent al costat de les persones sense llar,
promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan decideixin sortir del carrer,
tindran cobertes les necessitats bàsiques. Al mateix temps, treballen per explicar a la
societat les causes que provoquen que una persona es quedi al carrer i possibles propostes
de millora.
Atenent les persones des d’un punt de vista integral, respectant els seus ritmes, sense
imposar, fomentant la seva participació i pressa de decisions en el seu procés de millora, i
fomentant la reducció de danys. La persona és el centre de qualsevol intervenció.
Una entitat on tothom aporta. Les persones sense llar aporten coneixement des de la seva
experiència i visió crítica, l’equip de voluntariat permet crear nous vincles amb les persones
més vulnerables, i l’equip de treballadors afegeix la perícia tècnica i la continuïtat dels
processos.
Apostant per la innovació social. Els agrada fixar-se en projectes i iniciatives d’altres països
enfocats a les persones sense llar per aprendre noves formes d’actuació i adaptar-les.
Sent independents. El fet de comptar amb una base social àmplia que els dóna suport
facilita la seva capacitat crítica amb aquelles visions del fenomen sense llar ancorades en el
passat i que tendeixen a perpetuar-lo, i els dóna seguretat i llibertat d’actuació.
Dades d’Arrels Fundació a 1 de juny de 2016
A Barcelona hi ha més de 3.000 persones sense llar, de les quals 419 dormen en solars i
fàbriques en desús, 1.907 dormen als albergs i altres recursos públics i privats, i 941 dormen
directament al carrer. L’equip de carrer d’Arrels recorre Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia,
Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí.
Entre les persones sense llar a Barcelona, el 86% són homes i el 14% són dones; la meitat
tenen entre 25 i 49 anys. El 66% de les persones són immigrants que procedeixen de 46
països diferents, comunitaris i no comunitaris. De mitjana, les persones entrevistades fa 3
anys i 9 mesos que no tenen una llar estable. De fet, el 70% fa més d’un any que viu al
carrer. Segons dades recollides pel Cens de persones que viuen al carrer, en el qual Arrels
ha entrevistat 348 persones que dormen als carrers de Barcelona, 1 de cada 5 no es pot fer
càrrec de les seves necessitats bàsiques i 3 de cada 4 no tenen cap tipus d’ingrés econòmic.
El 19% de les persones entrevistades pateixen una situació de vulnerabilitat elevada; el 50%
diu que no disposen de targeta sanitària i el 37% diu haver estat víctima d’agressions
físiques i/o verbals.

109

DOSSIER DE PREMSA 2017

La Fundació Arrels rebrà el Casaldàliga
del Festival Clam
Manresa Diari (10/04/2017)
Redacció
La fundació privada atén des del 1987 persones sense llar a la ciutat de
Barcelona

La fundació privada catalana –nascuda l’any 1987- Arrels ha estat reconeguda amb el premi
Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2017, segons ha anunciat aquest divendres l’organització del
Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) i promotora d’aquest guardó.
Es lliurarà el diumenge 30 d’abril, a les 12 del migdia, a l’Auditori Agustí Soler i Mas de
Navarcles.
El jurat del premi, després de valorar diverses candidatures, ha decidit atorgar aquest
guardó a Arrels “pel seu treball solidari admirable a favor de les persones sense sostre,
víctimes de la marginació, de la desigualtat i de la pobresa”.
El Clam valora també el fet que “és una entitat que durant 30 anys està donant suport a
persones sense llar, promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan
decideixin sortir del carrer, tinguin cobertes les necessitats bàsiques” així com també per
“treballar per sensibilitzar la societat de les causes que provoquen que una persona es quedi
al carrer i oferint possibles propostes de millora”.
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Per a l’organització, “aquesta tasca solidària d’una fundació formada per una cinquantena
de treballadors i gairebé 400 persones voluntàries a favor de la dignitat d’unes 1.900
persones sense sostre responen perfectament al missatge i l’actitud vital que guia l’obra del
bisbe Pere Casaldàliga i, per tant, la fa mereixedora del premi que duu el seu nom en
aquesta 14a edició”.
Més de 10.000 persones ajudades
Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a l'atenció de persones sense llar de la ciutat
de Barcelona. Per fer aquesta feina compta amb el treball i el suport de professionals,
voluntaris i persones ateses que formen un equip que comparteix un sol crit: Ningú
dormint al carrer!.
En aquests anys, han acompanyat més de 10.000 persones sense llar en el seu camí cap a
l’autonomia, oferint allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Compten amb el
suport de 54 persones contractades, prop de 400 persones voluntàries i 4.000 donants que
fan possible dur a terme diferents programes d’actuació.
A Barcelona hi ha més de 3.000 persones sense llar, de les quals 419 dormen en solars i
fàbriques en desús, 1.907 dormen als albergs i altres recursos públics i privats, i 941 dormen
directament al carrer. L’equip de carrer d’Arrels recorre Ciutat Vella, l’Eixample, Gràcia,
Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí.
Entre les persones sense llar a Barcelona, el 86% són homes i el 14% són dones; la meitat
tenen entre 25 i 49 anys. El 66% de les persones són immigrants que procedeixen de 46
països diferents, comunitaris i no comunitaris. De mitjana, les persones entrevistades fa 3
anys i 9 mesos que no tenen una llar estable. De fet, el 70% fa més d’un any que viu al
carrer.
Segons dades recollides pel cens de persones que viuen al carrer, en el qual Arrels ha
entrevistat 348 persones que dormen als carrers de Barcelona, 1 de cada 5 no es pot fer
càrrec de les seves necessitats bàsiques i 3 de cada 4 no tenen cap tipus d’ingrés econòmic.
El 19% de les persones entrevistades pateixen una situació de vulnerabilitat elevada; el 50%
diu que no disposen de targeta sanitària i el 37% diu haver estat víctima d’agressions
físiques i/o verbals.
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Del carrer a la galeria
El Punt Avui (10/04/2017)
Redacció
Miquel Fuster exposa els originals del còmic ‘Miguel, 15 años en la
calle'

Miguel, cara a cara és el nom triat per
presentar una petita selecció de pàgines
originals pertanyent al còmic Miguel, 15
años en la calle, editat primer en tres parts i
recollit posteriorment en un volum
recopilatori amb una història inèdita.
L'exposició també inclou una sèrie de
dibuixos de diferents rostres que
representen el protagonista del còmic,
que és el mateix autor.

No obstant, el seu retorn al llapis va estar
condicionat pels fets viscuts. Ja no va fer
històries romàntiques per a adolescents,
sinó el relat de la seva experiència, un
treball que s'inscriu en la tendència
autobiogràfica de la novel·la gràfica. El
seu traç net i amable es va transformar en
una neguitosa línia que a còpia
d'insistència sobre el paper crea els
volums. “És una experiència diferent i
gratificant contemplar l'obra, pensada per
ser impresa, a veure-la penjada de la paret
en el seu format original”, explica Fuster.

El dibuixant Miquel Fuster explica en
aquestes obres les diferents vivències que
va experimentar en els seus 15 anys de
vida al carrer. Quan semblava que res el
trauria de la indigència, la seva capacitat
de superar l'adversitat i l'ajut de l'entitat
Arrels el van fer superar l'alcoholisme i
poder recuperar la seva anterior professió
de dibuixant.

Miquel Fuster. ‘Miguel, cara a cara'.
Pàgines originals de còmic i dibuixos.
Galeria Sicart. Vilafranca del penedès.
Fins al 20/05.
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Sant Jordi vuelve a llenar las calles de
Cataluña de solidaridad
El Mundo (19/04/2017)
EFE Barcelona

La diada de Sant Jordi, patrón de Cataluña y Día del Libro y de la Rosa, que se celebra el
día 23, volverá a llenar de nuevo de solidaridad las calles de Cataluña en una jornada en que
muchas asociaciones aprovechan la celebración de la leyenda del dragón para llevar a cabo
acciones de ayuda a las personas más necesitadas.
Las rosas solidarias son las protagonistas, pero también la sangre y el dragón serán la
temática de varias iniciativas solidarias.
Un ejemplo de ello tendrá lugar en la Casa Batlló de Barcelona, que durante todo el fin de
semana se vestirá con una capa de más de 1.300 rosas que cubrirán toda la fachada
y acogerá a todos aquellos que quieran donar sangre al Banco de Sangre y Tejidos de
Cataluña.
Los que prefieran pasar el Sant Jordi buscando el libro perfecto, el ayuntamiento de la
capital catalana, que también venderá rosas solidarias, habilitará las distintas bibliotecas
públicas de Barcelona para donar sangre los días previos a la diada.
Las ya tradicionales "Rosas contra el Olvido", que elaboran y venden Amics de la Gent
Gran, tendrán como objetivo este año cambiar la definición que la RAE da a la palabra
'vejez' (Achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos, y Cualidad de viejo)
con el eslogan "Reescribamos la vejez".
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Amics de la Gent Gran ha puesto a la venta 17.500 pequeñas rosas de fieltro a 4 euros cada
una, y todos los fondos se destinarán a programas de acompañamiento a las personas
mayores que viven sola. Además, con la colaboración de otras entidades, la asociación
espera repartir casi 4.000 rosas naturales en residencias de ancianos.
Por decimocuarto año consecutivo, más de 70 entidades del barrio del Raval realizarán
actividades sociales y educativas en la Rambla durante todo el domingo, como talleres o
actuaciones musicales tradicionales de distintos países, para dar a conocer la diversidad y la
riqueza cultural del barrio.
También en la Rambla del Raval, entre otros puntos de la ciudad de Barcelona, estará
presente la Fundación Arrels, que venderá rosas de cartón en beneficio de las personas sin
hogar elaboradas en el taller de la misma fundación, a un precio simbólico de 2 euros.
El dragón será el protagonista de la acción "Una rosa para una causa", de la Fundació IReS,
que centra su acción en familias con riesgo de exclusión social.
Durante el día de Sant Jordi, en su parada frente al Hotel Majestic de Barcelona, que
también colabora con la iniciativa, la fundación recaudará fondos para el proyecto Casal en
Familia con la venta de rosas y el libro #DracFamilia, que explica cómo el famoso dragón
se convierte en todo un 'influencer' en las redes sociales.
El dragón también estará en la parada, haciéndose fotos con todos aquellos que quieran un
recuerdo con el protagonista del día y, para los que no puedan acercarse, el "Drac", como
buen influencer, compartirá sus aventuras en las redes sociales de la fundación.
Más de 50 voluntarios venderán en Barcelona, Tarragona, Sabadell e Ibiza las rosas de la
Fundación Sonrisas de Bombay, elaboradas por mujeres de las comunidades más pobres de
Bombay, para garantizar la educación de las niñas en estas regiones.
Cáritas destinará este año el dinero de la venta de rosas a los refugiados, además de
organizar distintos talleres como uno de elaboración de rosas con caramelos o un espacio
infantil de dibujo, junto a su sede al lado de la catedral de Barcelona.
Y a parte de las rosas, la sangre y el dragón, tampoco podían faltar los libros. La
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) recogerá libros para venderlos el próximo 26
de abril con el objetivo de impartir cursos de alfabetización para personas en situación
vulnerable.
Tras los talleres, los libros y las rosas solo faltará el punto de libro, como el de la Fundación
Comtal, elaborado por jóvenes en situación de vulnerabilidad para poder romper el círculo
de exclusión social en el que viven.
Sant Jordi, el dragón, las rosas, los libros y el amor llegarán el domingo a Cataluña que,
como cada año, los acompañará de múltiples actos de solidaridad.
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AMPLIACIÓ: El festival Clam projectarà
una quarantena de films de 21 països
diferents
Vilaweb (19/04/2017)
ACN Manresa
El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, el Clam, ha presentat aquest
dimecres les línies principals de la programació, que se centrarà en una quarantena de films
-10 curtmetratges i 30 llargmetratges- de 21 països diferents, molts dels quals seran estrenes
a Catalunya. El certamen, que se celebrarà del 27 d’abril al 7 de maig, presenta com a
novetat principal la seva expansió territorial i, tal com ja es va avançar, a banda de
Navarcles, tindrà una seu permanent a Manresa i una altra d’itinerant que enguany serà a
Navàs. L’eix central de la 14a edició del festival serà el tema ‘Herois de la salut’, en
homenatge als professionals i voluntaris de l’àmbit de la salut. El certamen homenatjarà
enguany tres personatges que seran el desaparegut director manresà Joan Soler; l’actriu
manresana Assumpció Balaguer; i el director i productor Lluís Miñarro.
El Clam repartirà les projeccions de les pel·lícules entre les tres seus del festival –Manresa,
Navarcles i Navàs-, ja que, tal com ha deixat clar el director del certamen, Serafí Vallecillos,
“les noves seus no són franquícies i, per tant, no es repetirà la programació als tres llocs,
sinó que es repartirà”. Així doncs, des del 27 d’abril al 7 de maig els espectadors podran
visualitzar una quarantena de pel·lícules, de les quals 16 aniran a concurs -6 en la secció de
llargmetratges i 10 en la de curtmetratges-. Entre els films que competiran s’hi troben
produccions de països tan diferents com Armènia, Turquia, França, els Estats Units, l’Índia
i també l’estat espanyol.Els sis llargmetratges que aniran a concurs del total de 39 que es
van presentar són: ‘Apricot Groves’ (Armènia), ‘Quan les gotes es fan pluja’ (Espanya),
‘Exil-sur-scène’ (França), ‘La familia’ (Espanya), ‘The Nurse’ (Turquia) i ‘Una lucha contra
el tiempo’ (Espanya). Quant els curtmetratges, els deu seleccionats per competir del total de
148 que s’hi van presentar són produccions vingudes de l’Estat, Itàlia, els Estats Units i la
Índia. Entre els títols que es projectaran a la secció Pantalla Oberta –la que no va a
concurs- destaquen noms com ‘On the milky road’, la darrera obra del director serbi Emir
Kusturica; ‘Afterimage’, títol pòstum del director polonès Andrej Wajda; ‘Reparar a los
vivos’, obra nominada al millor guió dels premis Cèsar 2016; o ‘Su mejor historia’, premi
del públic al festival de Göteborg 2017. A més, es projectaran altres pel·lícules com són
‘Bypass’, una obra dirigida pel jove director i activista Shane Vermooten que, a més, serà
una estrena mundial; i també films d’interès social com ‘Caina’ (Itàlia), ‘El invierno’
(Argentina) o ‘La mano invisible’ (Espanya). L’expansió territorial del ClamCom ja s’havia
anunciat el passat mes de gener, el Clam ha decidit enguany fer un pas endavant i ampliar la
seva àrea d’influència. Per això, el festival, que tradicionalment s’ha celebrat a Navarcles, ha
teixit una aliança amb la ciutat de Manresa per tenir una segona seu permanent. A més, el
festival tindrà una tercera seu itinerant que enguany serà a Navàs però que està previst que
cada any sigui a una ciutat diferent del Bages. El director del Clam creu que aquesta
expansió els ha permès créixer i també guanyar en prestigi, ja que l’aliança amb Manresa ha
permès gairebé doblar el pressupost –enguany serà de 45.000 euros-. Els alcaldes de
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Manresa i de Navarcles han fet una valoració molt positiva de l’aliança que s’ha teixit entre
els dos municipis. El batlle de Navarcles, Llorenç Ferrer, ha assegurat que amb la seva
extensió territorial el Clam “guanya molta potència, cos i fortalesa” i, per això, considera
que “aquesta és una bona via per fer el festival més potent i més arrelat a casa nostra”. De
la seva banda, l’alcalde manresà, Valentí Junyent, ha celebrat la sinèrgia que s’ha creat entre
les dues ciutats després de 13 anys en què el festival s’ha celebrat únicament a Navarcles i
ha apuntat que “són temps de compartir i no de competir”. Els homenatjatsEnguany el
festival ha volgut retre homenatge a tres personatges, dos dels quals molt vinculats amb el
territori. Es tracta del director manresà Joan Soler, l’actriu manresana Maria Assumpció
Balaguer i el director i productor Lluís Miñarro. A banda dels actes de reconeixement a la
seva trajectòria, també es projectaran tres de les seves obres més destacades com són:
‘Abandonatii’ (Joan Soler), ‘El hermano bastardo de Dios’ (Assumpció Balaguer) i
‘Familystrip’ (Lluís Miñarro). D’altra banda i, com cada any, el festival farà el lliurament del
premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, un reconeixement honorífic a l’entitat o persones
que, per la seva obra o actitud, ha contribuït a fer que la solidaritat entre els pobles i
persones sigui un fet. L’entitat guardonada d’enguany serà Arrels Fundació i el premi
s’entregarà el diumenge 30 de maig. Desenes d’activitats paral·lelesA banda de la
programació cinematogràfica, el Clam ofereix una àmplia programació d’activitats
paral·leles entre les quals hi haurà exposicions, conferències, debats i trobades
professionals. Algunes de les activitats se centraran en el tema central d’enguany, els
‘Herois de la Salut’. Segons ha detallat Vallecillos, s’ha volgut retre homenatge a les
persones i entitats que treballen en el camp de la salut “ja sigui des de la seva vocació
professional com pel seu compromís solidari”.
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El Clam consolida l'aposta pel cinema
compromès al Bages i presenta una
quarantena de films
Nació Digital (20/04/2017)
Redacció
La catorzena edició del festival se celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig i
presentarà pel·lícules de 21 països, moltes de les quals seran estrenes al
país

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam), que se celebra al Bages, ha
presentat aquest dimecres la 14a edició d'un certamen que projectarà un total de 40
pel·lícules –deu curtmetratges i 30 llargmetratges– de 21 països diferents, moltes de les
quals seran estrenes absolutes a Catalunya, i que representen un tast del millor cinema
compromès i d'actualitat que es pot veure avui al món. Navarcles, Manresa, i també Navàs,
seran les poblacions que gaudiran de la programació en l'inici d'una etapa d'expansió
territorial que ha iniciat el festival.
El certamen ha programat enguany tres homenatges a tres persones importants per al
cinema català i espanyol. Per una banda, l'homenatge al desaparegut director manresà; Joan
Soler, guanyador d'un Goya l'any 2004; a la gran actriu manresana Assumpció Balaguer,
protagonista d'una extensa carrera professional; i al director i productor Lluis Miñarro,
persona que ha produït treballs a directors com Albert Serra, Marc Recha o José Luis
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Guerin, així com també altres creadors internacionals, produccions que han passat pels
millors festivals del món.
Un any més, el festival es complementarà amb la gala d'entrega del premi Pere Casaldàliga a
la Solidaritat i amb la celebració d'un munt d'actes paral·lels amb el tema "Herois de la
salut" com a eix central que convida al debat i la reflexió. Enguany, entitats com Metges
sense Fronteres, Creu Roja, Althaia, el Col·legi d'Advocats de Manresa o, per segon any, la
col·laboració del Diario VICE de Movistar ocuparan un espai molt destacat entre les
propostes del Clam.
Conferències, exposicions, debats, trobades professionals, vermuts itinerants amb
actuacions musicals seran també altres ingredients que ajudaran a embolcallar un programa
ampli i variat adreçat als seguidors tradicionals del Clam però també amb la voluntat
d'atraure nous públics del territori.
Els detalls de la catorzena edició del festival, que se celebrarà del 27 d'abril al 7 de maig a
Navarcles, Manresa i Navàs, han estat presentats avui per l'alcalde de Manresa, Valentí
Junyent; l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer; la regidora de Cultura de l'Ajuntament de
Manresa, Anna Crespo; el director del CLAM, Serafí Vallecillos; i els membres de l'equip
organitzador del festival, Jesús Fernández i David Martínez. Hi ha assistit també Josep
Obradors (Fotofilm Navàs), Enric Tierz (CineClubManresa) i Valentí Oliveras (CLAM).
Junyent: "És temps de compartir i no de competir"
L'alcalde de Manresa ha manifestat la seva satisfacció per la programació conjunta entre
municipis i per la "suma de sinergies després de 13 anys de festival". Per a Valentí Junyent,
"aquest és un projecte plurimunicipal, perquè ara és temps de compartir i no de competir" i
ha ressaltat "el treball de tota la gent que ho fa possible des de l'organització, amb el suport
de les entitats cinèfiles de Manresa, Navarcles i Navàs".
L'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, també s'ha felicitat perquè "El Clam guanya en
potència i cos. Adquireix més fortalesa. Per tant, estem satisfets amb l'esperança que el
festival tingui èxit de públic".
La regidora de Cultura, Anna Crespo, també ha fet una valoració "molt positiva d'un
festival que volíem i mereixíem. Un nou Clam que servirà per projectar-nos i amb la
voluntat de lligar moltes persones i molts equipaments, tot esperant una bona assistència".
El director de Festival, Serafí Vallecillos, ha destacat l'arrencada "d'una nova dimensió del
festival, amb noves seus, amb una bona programació i un creixement de les activitats
paral·leles". Al seu torn, Jesús Fernández i David Martínez han fet una repàs de la
programació cinematogràfica i de les activitats paral·leles que han qualificat de "potent i
que suposa un esglaó per sobre d'edicions anteriors".
Concurs de llargmetratges i curtmetratges
El Clam, per quart any, celebra el concurs de llargmetratges que seran obres presentades
amb rigorosa estrena i inèdites a les sales de projecció de Catalunya. En total, en aquesta
edició s'han rebut 39 llargs a concurs, entre els quals s'han seleccionat 6 finalistes que
lluitaran pel primer premi, pel premi especial del jurat i el premi del públic. Les sis
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pel·lícules seleccionades han estat: Apricot Groves (Armènia), Quan les gotes es fan pluja
(Espanya); Exil-sur-scène (França); La familia (Espanya); The Nurse (Turquia), i Una lucha
contra el tiempo (Espanya).
Enguany, el Clam també ha rebut 148 curtmetratges a concurs, dels quals 10 lluitaran pels
guardons. Són els següents: Cirilo (Espanya); Dentro del sistema (Espanya); Hassan in
wonderland (Itàlia); Indios y Vaqueros (Espanya); La clase (Espanya); La invitacionSleepower (Espanya); Rose Garden (Estats Units); Sheroes (Índia); Sin preguntas
(Espanya), i Un lugar (Espanya).
Kusturica, Wajda i propostes molt atractives i compromeses a Pantalla Oberta
El Clam presentarà, fora de concurs, pel·lícules que s'agrupen dins la secció Pantalla
Oberta, una selecció de films que no s'han estrenat comercialment o d'estrena recent, però
que tenen gran interès cinematogràfic, il·lustren qüestions d'actualitat, aporten noves
visions o poden interessar al públic del festival.
Moltes d'aquestes obres seleccionades han rebut premis importants a d'altres festivals
internacionals per la seva qualitat. Entre les obres destacades es podrà veure On the milky
road, la darrera obra del gran director serbi Emir Kusturica; Afterimage, títol pòstum del
gran director polonès Andrzej Wajda; Reparar a los vivos, obra nominada al millor guió
dels premis Cèsar 2016 o Su mejor història, premi del públic al festival de Göteborg 2017.
A més, es projectaran altres grans pel·lícules com són Bypass, una obra dirigida pel jove
directori activista Shane Vermooten, i pel·lícules d'interès social com són Caina (Itàlia); El
invierno (Argentina), Glory (Bulgària-Grècia); L'estratègia del silenci (Espanya); La mano
invisible (Espanya); Los nadie (Colòmbia) o Marie Curie (Polònia-Alemanya-França).
Reconeixement CLAM a Joan Soler, Assumpció Balaguer i Lluis Miñarro
El Clam aquest any ret homenatge al director manresà Joan Soler, a l'actriu manresana
Maria Assumpció Balaguer i al director i productor Lluis Miñarro. A banda dels actes de
reconeixement a la seva trajectòria es projectaran tres de les seves obres més destacades
com són Abandonatii (Joan Soler), El hermano bastardo de Dios (Assumpció Balaguer) i
Familystrip (Lluís Miñarro).
L'homenatge a Joan Soler tindrà lloc dissabte, 6 de maig a les 7 de la tarda a l'Espai La
Plana. Abans de la projecció del documental Abandonatii, tindrà lloc una taula rodona
titulada L'obra d'en Joan Soler i el documental de valor social, amb la participació de Joan
González (Fundador i director de la productora paral·lel 40); Carles Muñoz GómezQuintero (Director de cinema pel CECC, càmera i muntador de la majoria de treballs d'en
Joan Soler amb la productora Cinefilms); Enric Roca (cineasta independent i membre de
Cineclub Manresa); Jesús Fernández (Coordinador del CLAM). Moderador: Joan Barbé
(Guionista i periodista). Organitzat conjuntament per membres del seu entorn familiar,
Associació FECINEMA, Cineclub Manresa i CLAM.
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Suport al cinema català i col·laboració amb Cine Club Manresa
Una de les voluntats de la nova etapa d'expansió del festival, a banda de l'ampliació
territorial per arribar a nous públics, és la potenciació de l'espai dedicat a la producció
catalana. Sota l'etiqueta CATFilms, dins de l'apartat d'obres a concurs, es podran veure
Cuando las gotas se hacen lluvia, de José Gayá; La familia (dementia), de Giovanna Ribes, i
Indios y Vaqueros, d'Emilia Ruiz. En Pantalla Oberta, també es projectaran Jarabe contra
el càncer, dirigida per Albert Soler; La pols, de Llàtzer Garcia, i L'estratègia del silenci, de
Vicent Peris. Finalment, en l'apartat dels reconeixements, Abandonatii, de Joan Soler, i
Familystrip, de Lluís Miñarro.
En col·laboració amb Cine Club Manresa es projectaran títols de gran qualitat com La
doctora de Brest (França) i Venus (Dinamarca/Noruega). Amb col·laboració amb l'il·lustre
Col·legi d'Advocats de Manresa i Consell Advocacia Catalana es projectarà Hoy empieza
todo (França).
Programació per als centres escolars i instituts
El festival ofereix enguany quatre pel·lícules programades per al públic infantil i juvenil. La
vida d'en carbassó (Suïssa-França); Al sostre del món (França/Dinamarca); Mustang
(França-Alemanya-Turquia) i La Haine (França) són les propostes en col·laboració amb les
escoles i els instituts, projeccions que habitualment es complementen amb el treball
pedagògic realitzat als diferents centres escolars abans o després de la seva projecció.
Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat
Cada any, en el marc del Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles,
l'organització fa lliurament del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, un reconeixement
honorífic a l'entitat o persona que, per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la
solidaritat entre els pobles o les persones sigui un fet i no tan sols un desig. Compta amb la
col·laboració de l'associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i aquest any celebra també la
seva 14a edició.
L'acte de lliurament serà el diumenge 30 de maig, a les 12 hores, al Teatre Auditori Agustí
Soler i Mas. Enguany l'entitat guardonada serà Arrels Fundació, una fundació privada que
atén des del 1987 persones sense sostre a la ciutat de Barcelona. Lliurarà el premi Natxo
Tarrés del grup musical Gossos. L'acte estarà dirigit pel director i actor teatral, Enric Llort.
Activitats paral·leles del Clam
A banda de la programació cinematogràfica, el festival ofereix un àmplia programació
d'activitats paral·leles. Enguany seran gairebé una vintena d'activitats de caràcter cultural a
l'entorn del cinema, de reflexió sobre temàtica triada en aquesta edició Herois de la Salut,
en col·laboració amb entitats del territori i amb les biblioteques, així com atractives
propostes on la música i l'art són les protagonistes.
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Los actos imprescindibles de Sant Jordi
en Barcelona
La Vanguardia (22/04/2017)
Jesús Sancho
Jornadas de puertas abiertas de museos, conciertos, actuaciones
teatrales... el gran día de los libros y las rosas viene cargado de
actividades para todos los gustos

Barcelona se prepara para uno de sus días más especiales y románticos. Sant Jordi se vive
en la capital catalana de forma especial y el 23 de abrilse convierte en una jornada festiva
popular y reivindicativa que miles de personas llenan las calles.
El punto neurálgico seguirá siendo la Rambla junto a la plaza Catalunya y el paseo de
Gràcia aunque este año los libreros quieren distribuir mejor la afluencia de asistentes a
otros espacios, como en la avenida Diagonal y la calle Còrsega, entre Rambla Catalunya y
Passeig de Gràcia. El gran día del libro y las rosas está repleto de todo tipo de actividades y
dirigidas a todos los públicos. Para no perderte este domingo ninguno de sus
principales actos te los recopilamos a continuación.
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Feria Internacional de la Edición Contemporánea
Como viene siendo habitual la Feria Internacional de la Edición Contemporánea se
ArtsLibris se instala en el Centre Arts Santa Mònica de la Rambla. En este encuentro de
editores y autores están presentes más de 70 expositores, de los que más de una decena
proceden de países como Francia, Italia, México, Alemania o Argentina. Para el día de Sant
Jordi se desarrollarán diferentes actividades con el mundo de la cultura, como talleres de
encuadernación o de creación de palabras en papel filtro con pasta de papel y semillas de
mostaza.
Jornadas de puertas abiertas
Los equipamientos culturales tampoco se perderán la Diada de Sant Jordi y se sumarán a la
fiesta . Así, el Recinto Modernista del Hospital Sant Paude Lluís Domènech i Montaner
celebrará una jornada gratuita de puertas de 10 a 14:30 horas y organizará el espectáculo
infantil De poetes, cançonetes (a las 12:00 horas en los Jardines)con la lectura de poemas de
autores catalanes musicados por el guitarrista Toni Xuclà. Otros de los clásicos es el Palau
Güell, que abrirá de forma gratuita desde las 10:00 horas hasta las 20:00, y las invitaciones
se repartirán hasta agotar las existencias en las taquillas del Palau a las 10:00 y a las 14:45
horas.
La Sagrada Família también celebrará de una forma muy especial el Sant Jordi en un
horario inusual con una visita nocturna con las entradas ya agotadas. Por su parte, la Casa
Museu Gaudí en el Park Güell, la residencia que del arquitecto catalán del 1906 al 1925,
también abrirá sus puertas a los ciudadanos (de 16 a 20 horas) y las entradas también están
agotadas. Otros que se sumarán a la fiesta del libro y la rosa abriendo sus puertas de forma
gratuita a la ciudadanía serán el Ateneu Barcelonès (de 11:00 a 20:00 horas), el Museo
d’Arqueologia (10:00 a 14:30 horas), el Museo d’Història de Catalunya (de 10:00 a 14:30
horas) o el Pabellón Mies van der Rohe.
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Campaña artística y de donación de sangre en la Casa Batlló
La Casa Batlló se vuelca con la celebración de Sant Jordi con una campaña artística y de
donación de sangre. Esta joya arquitectónica de Gaudí cubrirá su fachada con un manto de
rosas y una lluvia de pétalos inundará su patio interior. La iniciativa Drac Roses se
complementará con un acción de donación de sangre a pie de calle con una unidad móvil
del Banc de Sang i Teixits en un horario de 10h a 21h y ubicada justo enfrente de la Casa
Batlló, entre el passeig de Gràcia y la calle Aragó.
El mirador de Colón, gratis para Jordis y Jordines
Al final de la Rambla la estatua Colón quiere tener un detalle con todas las personas con
onomástica el 23 de abril. Así todos los Jordi, Jordina, Jorge, George, Georgina,
Gina...podrán subir con un acompañante al mirador de la conocida atracción turística de
Barcelona. Además se les ofrecerán una degustación de vinos y los acompañantes tendrán
un 50% de descuento. La emblemática Pedrera de Antoni Gaudí también celebrará de una
forma especial y exclusiva el Sant Jordi. Un total de 54 parejas afortunadas podrán acceder
al balcón principal de la Casa Milà para hacerse la entrega del libro o la rosa. Las
inscripciones eran gratuitas, pero ya están agotadas.
El Ayuntamiento y la Generalitat abren sus puertas
El Ayuntamiento de Barcelona también abrirá sus puertas de 10:00 a 20:00 horas. El acceso
es gratuito y los ciudadanos podrán conocer estancias como la Escala Negra, la Capella del
Bon Consell, el Saló de Cent o el despacho de la alcaldesa. Otro espacio que se podrá
visitar es el mirador de Maria Aurèlia Capmany aunque en este caso se tendrá que reservar
hora el mismo domingo a partir de las 9:30 horas en el punto de información de la plaza de
Sant Miquel.
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Además, en el patio del Ayuntamiento durante la Diada de Sant Jordi habrá actividades
dirigidas a los más pequeños con el espectáculo de títeres La llegenda del Drac, a cargo de la
compañía de títeres Galiot. También se venderán rosas solidarias y el dinero recaudado se
destinará a entidades sin ánimo de lucro. El programa se completa con una audición de
sardanas de la Colla Sardanista de Sant Jordi por parte de la cobla La Principal de la Bisbal,
a las 11:30 horas en la plaza de Sant Jaume.
Por otro lado, el Palau de la Generalitat también llevará a cabo una tradicional jornada de
puertas en la que se podrá ver espacios emblemáticos como el Pati dels Tarongers, la
capella de Sant Jordi o el salón Daurat.

Encuentro de ciudades de la literatura
Desde el día 20 hasta el mismo domingo 23 de abril tiene lugar en el Palau de la Virreina el
encuentro de ciudades literarias. La capital catalana, que fue designada en diciembre de
2015 como Ciudad de la Literatura UNESCO, coge el relevo de Dublín y los
representantes de cada Ciudad de la Literatura, un total de 20 distribuidas en 17 países,
celebran un serie de reuniones y encuentros con agentes culturales locales del mundo de la
literatura así como visitas a librerías y otros equipamientos culturales.
Terminar un relato junto a Sergi Pàmies
De forma virtual los lectores podrán terminar un relato iniciado por el periodista y escritor
Sergi Pàmies. LaVanguardia.com impulsa esta iniciativa y aquellos que quieren participar
podrán hacerlo hasta el domingo 23 de abril a las 23:59 horas. Una vez recopiladas todas
las historias un jurado escogerá los relatos, que serán reproducidos en la sección Sant Jordi
de LaVanguardia.com, y el autor del relato ganador será premiado con un vale 100 euros en
el FNAC.
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Sant Jordi Musical en la antigua fábrica Damm
La antigua fábrica Damm (Roselló, 515) será el escenario un año más de la propuesta
musical de Sant Jordi. A partir de las 11:30 arrancarán los conciertos, que se prolongarán
durante todo el día en un total de cuatro escenarios: Moll de Càrrega, Sala de Màquines,
Sala de Bàscules y Sala de Cocció. Blaumut, Buhos, Ramon Mirabet o Dani Nel•lo serán
algunos de los artistas que llevarán la música al Sant Jordi Musical Live , donde habrá además
firmas de discos y un mercadillo de libros, rosas y vinilos.
La entrada es gratuita y el aforo es limitado. En el caso de los conciertos de la Sala de
Màquines se entregará una única entrada por persona y concierto a partir de las 11:30 horas
para los conciertos de la mañana y a partir de las 15 horas para los conciertos de la tarde.
Las entradas se repartirán de forma individual para un único concierto.
El paseo de Sant Joan, otro escenario destacado
El eje del paseo Sant Joan sigue creciendo y será un año más otro escenario destacado de
Sant Jordi. Además de la feria de paradas de libros y rosas se habilitarán dos escenarios,
uno en paseo Sant Joan con Casp y el otro con Ausiàs March y Ali Bei, donde se llevarán a
cabo actividades dirigidas a los menores y jóvenes. Talleres de malabares y de pintura sobre
la leyenda de Sant Jordi, lecturas de cuentos y poemas, actuaciones musicales o bailes y
danzas tradicionales son algunas de las propuestas. También se vivirá un Sant Jordi
intercultural con talleres de caligrafía y papiroflexia china de la mano de la Escuela China de
Barcelona. La Biblioteca Pública Arús también abrirá su sala de exposiciones con bailes de
Bollywood y talleres de henna. Además las firmas de dibujantes de cómics estarán un año
más presentes.
Fiesta de aniversario en l’Antic Teatre- Off Sant Jordi
Teatro de títeres, firmas de autores de literatura infantil, música…son algunas de los platos
fuertes en el marco de la fiesta XVIè aniversari de l’Antic Teatre-Off Sant Jordi 2017, en el
barrio de Sant Pere, Santa Caterina y La Ribera. En el Antic Teatre (calle Verdaguer i
Callís,12) se programará espectáculos mientras que en el jardín la Librería Calders y It’sa
Written habrá puestos de libros con firmas de escritores y se realizarán lecturas y recitales.
Además, El culturista organizará en la terraza un espacio infantil con parada de libros,
talleres y actividades.
El Sant Jordi más intercultural en la Rambla del Raval
La Rambla del Raval volverá a ser un año más el escenario del Sant Jordi más intercultural.
Más de ochenta entidades, colectivos, escuelas y comercios del barrio, coordinados por la
Fundació Tot Raval, se implican en esta especial Diada con un espíritu reivindicativo.
Desde las 10:00 de las 18:00 tendrá lugar una feria con distintas carpas en las que se
venderán libros, rosas, artesanía y se realizarán lecturas de cuentos y talleres infantiles, entre
otras actividades. En la Rambla del Raval y en otros lugares de la ciudad también estaré
presente la Fundación Arrels, que venderá rosas de cartón a un precio simbólico de dos
euros para recaudar fondos para las personas sin hogar.
La Rambla Raval también será el escenario de la presentación del proyecto Itaka de apoyo
la inserción laboral de jóvenes del barrio. Durante el domingo se llevará a cabo distintas
actividades, como intervenciones artísticas en distintos espacios en el Raval Sud o un taller
de realidad virtual aplicar al arte urbano.
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Sant Jordi en los barrios
Más allá de la Rambla, los barrios de Barcelona también viven intensamente la fiesta del
libro y la rosa con diferentes actividades dirigidas para grandes y pequeños. Gràcia y
Poblenou cuentan con numerosas librerías y contarán con bastante paradas distribuidas. En
el Gòtic, la Plataforma el Borsí per al Barri, ha preparado una serie de actividades en la
plaza Verònica para celebrar la próxima rehabilitación del equipamiento. En la plaza Vicenç
Martorell, habrá presentaciones de libros, música y lecturas de poesías promovidas por
L’Espai Mallorca, el centro que difunde la cultura de les Illes Balears,
La web municipal dedicada a Sant Jordi recopila todos y cada uno de los actos que acogen
los barrios, como firmas de autores locales, concursos literarios, talleres e iniciativas
solidarias.
Libros solidarios
Un año más la Asociación Sin Ánimo de Lucro 1010 Ways To buy Without Money estará
presente en el Sant Jordi de Barcelona. En una acción simultánea en una decena de
ciudades de todo el mundo, los libros tendrán un precio muy valioso: donar sangre. Los
libros son de donaciones de particulares, editoriales, librerías y autores que colaboran con
esta causa. Una unidad móvil de donación de Sangre del Banc de Sang i Teixits está ubicada
justo al lado del puesto de venta, en el plaza de la Catedral de Barcelona, de 10:00 a 20:00
horas.
Un Sant Jordi cinematográfico
Los amantes del cine también tendrán una cita en el día de los libros y las rosas. Los cines
Verdi acogen desde el viernes hasta el próximo día 28 el primer festival internacional de
cine de Barcelona-Sant Jordi. Habrá películas de todo tipo de género y algunos de los
filmes destacados serán Churchill, de Jonathan Teplitzky, Los últimos años del artista:
Afterimage, del cineasta polonés Andrzej Wajda, o Mal de piedras, de Nicole Garcia.
Espectáculo de magia
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En la Diada de Sant Jordi también habrá lugar para la magia y el misterio. El ilusionista y
mago Jorge Blass hará desparecer ni nada más ni nada menos que a la exgimnasta rítmica
olímpica Almudena Cid, también autora de una serie de libros juveniles. Blass, director del
festival Mag Fest Barcelona, realiza su sorprendente número en el centro comercial Las
Arenas a las 17:00 horas.

Menús gastronómicos literarios
La literatura y la gastronomía se alían para Sant Jordi. Una muestra es el menú
inspirado en el poema ‘Romance sonámbulo’ de Federico García Lorca con una ensalada
mousse de aguacate, lima y vinagreta de mostaza verde y miel. Le sigue un tartar de bacalao
con mayonesa de tomate dulce y sorberte verde. Como planto principales: mar y montaña
de pato y langostinos y alioli verde y un filete de ternera con ajo verde, confitura de uva y
‘calçots. Y de postre: un coulant de chocolate con helado de pistacho. Este es uno de los
menús temáticos para Sant Jordi que prepara la ocasión lugares como La Terraza del Hotel
Claris, El Regulador del Hotel Bagués o el Restaurante 3 del Hotel Granados 83.
El Sant Jordi más viajero
El salón B-Travel, que tiene lugar hasta el 23 de abril en el recinto de Montjuïc de Fira de
Barcelona, no se olvida de la Diada de Sant Jordi. Los organizadores del certamen, que
cumple 25 años, han preparado una sesión cultural para celebrar la fiesta del libro y de la
rosa. Así, el domingo, de 11h a 14h, periodistas y autores de libros de viajes y guías
presentarán sus obras. Entre los autores participantes están Josep Mª Palau, Carme Escales,
Amèlia López, Francisco Sánchez, Pepo Paz o Francesc Ribes.
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El Sant Jordi més solidari: deu idees per
celebrar el dia del llibre i la rosa
Social.cat (22/04/2017)
Redacció
Al Social.cat recollim algunes de les propostes més interessants per
celebrar la festa i ajudar una causa solidària

Comprar una rosa o un llibre pot ser per Sant Jordi també un exercici de solidaritat. Arreu
del territori, les entitats surten al carrer per oferir els lectors i els enamorats la possibilitat de
celebrar el dia i fer-ho, alhora, per una causa solidària. Des de fermalls de flors fins a llibres
o activitats. Al Social.cat recollim algunes de les propostes més interessants.
Viu el Sant Jordi amb Arrels. Un vídeo explica com es fa el fermall de rosa de paper que
des de la Fundació Arrels repartiran aquest Sant Jordi a diverses llibreries de Barcelona,
com ara la llibreria La Ciutat Invisible o la Llibreria Etcètera. Amb el hashtag
#ningúdormalcarrer, un any més l’entitat aprofitarà per difondre la seva activitat. També
aprofita per promocionar el quart llibre de l’il·lustrator Miquel Fuster, que ha viscut 15 anys
al carrer i que explica la seva experiència de dormir al ras. Fuster firmarà llibres a la Casa
Batlló de Barcelona (d’11h a 12h), a Continuarà Còmics (de 13h a 14h), a l’estand d’Arrels a
la Rambla del Raval (de 17.30h a 18.30h) i a la Norma Còmics (de 19h a 20h). Per tancar la
diada, el grup de Gospel del Clot ofererià un concert al teatre de l’Escola del Clot. Els
diners recaptats es destinaran a Arrels.
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Fermalls de roses contra l’oblit. A Amics de la Gent Gran aquest any han decidit elaborar
17.500 fermalls de tela, de fins a vuit colors, per decorar les solapes de les jaquetes i els
abrics. L’objectiu de l’entitat és que cap persona gran es quedi sense la seva rosa. Per això,
els voluntaris de l’associació repartiran durant tot el dia roses i llibres als seus socis. Es
podran adquirir a les botigues Abacus, Natura i Òptica Universitària i les llibreries Casa del
Llibre, Laie i La Central del carrer de Mallorca de Barcelona. També es poden adquirir a la
seu de l’entitat al carrer d’en Grassot o al web de Mercat Social.
Una oportunitat per regalar esperança. L’Obra Social de Sant Joan de Déu sortirà al carrer
un any més per donar a conèixer la seva activitat per ajudar les persones amb discapacitat,
els infants, la gent gran o les persones que tenen un trastorn mental. De paradetes, en
munten una pila: participen al mercat d’artesania de Sant Boi de Llobregat al carrer de
Pablo Picasso, vendran productes solidaris a l’estand de Sant Joan de Déu la Via Augusta
d’Esplugues de Llobregat, vendran llibres i roses a l’Hospital Maternoinfantil també
d’Esplugues, tindran dos estands amb serveis socials de Barcelona al carrer major de Sarrià
i a la plaça del Molino, tindran paradeta al Campus Docent d’Esplugues, A Manresa
vendran arracades i polseres elaborats per professionals de l’Hospital Saint Jean de Dieu de
Thiès al Senegal, i a Teres de l’Ebre també tindran estands de productes elaborats per
pacients al centre assistencial d’Almances.
Els arrugats, quina troballa més dolça. Un conte infantil inspirat en la veritable història de la
invenció dels arrgulats, la galeta més famosa de l’obra El Rosal de Tàrrega. La història de
com un petit fracàs pot esdevenir un èxit i del valor de la imperfecció de les coses. Escrit
per Carles Capdevilla i il·lustrat per Vero Cendonya, amb la compra d’aquest llibre infantil,
els lectors estan col·laborant amb el projecte social de l’Associació Alba i en la creació de
llocs de treball per a persones amb especials dificultats.
Roses naturals, caramels i galetes. La Fundació Ared tindrà una parada al portal de l’Àngel
de Barcelona on vendran roses naturals, de tela, de caramel i galetes de Sant Jordi. Totes
per a la resinserció de dones i persones en risc d’exclusió, majoritàriament provinents de
centres penitenciaris i serveis socials.
La derrota del drac. Amb el hashtag #derrotaeldrac, aquest any Càritas Diocesana de
Barcelona dona a conèixer la seva tasca en favor de les persones més vulnerables a la seva
seu. En concret, aquest any, tots els diners recaptats aniran directament al projecte
d’acollida de persones refugiades. Un dia sencer d’activitats que començarà amb un taller de
realització de roses a les 10h matí (se’n farà un altre a les 16h de la tarda) i continuarà amb
les titelles de Dalí M. Blanc Las niñas de la guerra al migdia (I que es tornarà a programar a
les 18h) i la música de Monica & Rafa a les 13h i a les 19h.
Roses solidàries per la salut mental. La Fundació Joia i Apunts preparen un Sant Jordi
solidari amb quatre parades situades a la Rambla de Guipúscoa de Barcelona, a l’Avinguda
de Josep Tarradellas, al Passeig de Sant Joan i al carrer de Consell de Cent. Cada estand
vendrà roses fetes artesanalment, punts de llibre, llibres amb imant. A més, es podran
compartir llibres de segona mà. Tots els diners recaptats aniran a parar a la Fundació, que
aquest any ha atès més de 1.370 persones amb trastorn mental i a les seves famílies.
La veritable llegenda de Sant Jordi. Amb el hashtag #FamíliaDrac, la Fundació Ires convida
els lectors a descarregar de forma gratuïta el conte de Sant Jordi que han elegit aquest any,
Família Drac. És a l’Hotel Majestic on la fundació té la seva parada aquest any.
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Una rosa, una oportunitat. Un gest petit, com regalar una rosa o un punt de llibre, diuen
des de la Fundació Comtal, “pot suposar un gran canvi en la vida dels nens i joves
vulnerables”. Els mateixos infants han dibuixat a mà els punts de llibre i han aconseguit les
roses gràcies a les donacions. Estaran durant tot el dia davant del Centre Cultural del Born
de Barcelona (plaça de Comercial, 12). Expliquen que, entre tots, “podem reescriure el
futur dels infants”.
Santa Jordina i les Dragues. Ca La Dona explica amb perspectiva de gènere la llegenda de
Sant Jordi i celebra la festa amb una parada de llibres de segona mà des de les 11h del matí
a la seva seu. A més, a les 17h faran una lectura de poemes lèsbics a càrrec del grup Bollos
en teoria. Als actes de l’entitat hi participaran dones conegudes com Itziar Castro, Sílvia
Bel, Isabel Franc o Sònia Moll.
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“Volem que tothom derroti el drac de la
intolerància”
Social.cat (23/04/2017)
Redacció
Llibres, roses, activitats i tallers amb un denominador comú: la
solidaritat

Al Social.cat hem passejat per Barcelona i ens hem apropat a conèixer
alguna de les moltes propostes solidàries d'aquest Sant Jordi. Des de la
Càritas Diocesana, fins a la Fundació Arrels, passant per la Comissió
Catalana d'Ajuda al Refugiat. Els testimonis són unànimes: cal derrotar
el drac de la intolerància en la societat i el dia del llibre i la rosa pot ser
un bon moment per començar a fer-ho.
La Juana, la Cinta i una quarantena de voluntaris més de Càritas encara, a hores d’ara,
estan derrotant dracs. “Volem que tothom derroti el drac de la intolerància, el drac de
l’egoisme i tots aquells dracs que fan que no siguem acollidors i que veiem l’altre com un de
nosaltres. Volem plantar la rosa de la solidaritat, de l’acollida i del respecte”, diu la Cinta. A
la plaça nova d’un barri Gòtic ple de gom a gom, l’entitat ha instal·lat la paradeta i, sota el
lema per Sant Jordi derrota el drac i planta la rosa, ha volgut explicar tothom la feina que fan
amb els refugiats que arriben a Catalunya. Una agenda plena d’activitats que ha comptat
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amb un taller on els més petits han pogut fer roses amb caramels i d’altres s’han pogut
fotografiar amb una pissarra plena amb els missatges i desitjos personals per derrotar el
drac de la intolerància.
Quan, finalment, hem aconseguit creuar el riu de gent que circulava per la plaça de
Catalunya, ens hem endinsat al barri de Raval, buscant aixopluc a la seva rambla. La Rocío
Alonso, de la Fundació Arrels, celebra la diada fent comunitat i “donant una visibilitat
diferent a les persones que han dormit al carrer, un intercanvi d’igual a igual. Avui tenim la
rosa com a intermediària i celebrem la diada fent comunitat”, ha dit.

parada de Càritas de Barcelona, amb el seu lema. | Mar Barberà

La

El Jose Luis viu la diada com una ocasió idònia per compartir l’amor, la cultura i els amics.
“Aprofitem un dia com aquest per intentar que la gent que ens envolta prengui consciència
dels problemes que tenim la gent que hem viscut al carrer”, diu. El Jose Luís ha viscut cinc
anys al carrer i ens explica que, gràcies a la Fundació Arrels ha pogut sortir d’aquesta
situació. “Visc en un pis de la Fundació, treballo amb ells i col·laboro amb ells”. Les roses
de paper que els mateixos usuaris han fet en el seu taller del Poble Sec adornen la parada.
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Uns metres més avall, a la mateixa rambla del Raval, el president de l’Associació Amical
dels immigrants marroquins a Catalunya, l’Ahmed, ens invita a prendre el te. Te de
menta, boníssim. L’Ahmed té 66 anys i va arribar a Catalunya amb 17. Un dels objectius
d’Amical és donar resposta directa a les necessitats i peticions dels immigrants marroquins
a Catalunya que desitgen participar, promoure i desenvolupar activitats culturals i socials.
“A les vuit del matí ja hem vingut a posar la paradeta, ens agrada Sant Jordi”, ha dit.
L’Associació ajuda, des de l’any 1979, a estrènyer els llaços d’amistat entre els residents
marroquins a Catalunya. A més, fan activitats de sensibilització a diferents escoles. “Una de
les coses que sempre diem als joves estudiants és que no jutgin la gent per la seva
procedència sinó pels seus actes, que jutgin amb el cor i sense prejudicis”. Per l’Ahmed, el
món de l’associacionisme és “com una droga” i creu que la convivència és la clau de tot
plegat.
Des de la Comissió Catalana
d’Ajuda
al
Refugiat
(CCAR) volen que la diada
serveixi perquè la gent conegui els
refugiats, quins drets tenen i com
es pot millorar la seva situació, ja
que, segons ens diuen, s’està
treballant molt però encara es pot
i s’ha de treballar molt més perquè
“estem molt lluny de les xifres que
la Comissió europea va acordar”
ens diu un dels voluntaris.
La gent s’ha apropat a conèixer la seva tasca i han pogut aprofitar l’ocasió per fullejar llibres
com La última Frontera, de l’autor camerunès, Roland Fosco. També han pogut olorar els
sabons de colors que ha fet les dones de l’Associació de dones de Mali o comprar bosses
artesanals fets a Gambia.
Aquestes han estat només algunes de les propostes que han fet de la solidaritat una de les
grans protagonistes d'aquesta diada.
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Arrels Fundació. 'PIS ZERO. Un pis fet a
mida per a les persones que viuen al
carrer'
Innovació Tercer sector (27/04/2017)
Pobresa i exclusió (Barcelona)

Enllaç: http://beta.innovaciotercersector.cat/edicio-2016.html
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El drama de los sintecho, en un mural
que interpela al espectador
La Vanguardia (28/04/2017)
Un colegio pinta una pared de 40 m2 para una campaña de la Fundacio
Arrels

El muro norte del colegio Infant Jesús (Jesuïtes de Sant Gervasi) que da a la calle Avenir,
entre Aribau y Alfons II, ha amanecido cubierto con una pintura impactante, de un
hombre de grandes dimensiones sentado contra el muro. Su rostro está cuajado de arrugas
y mira con ojos azules y tristes. Denota soledad. Entre sus manos, sostiene un espejo que
devuelve la mirada al que mira. “Podrías ser tú”, parece decir. O quizás quiere interpelar a
la persona que mira si ve –o bien procura no ver– a las personas sin hogar como las que
él representa, que se guarecen por las noches en los cajeros del barrio.
El artista italiano Jupiterfab –autor de una serie de retratos XXL con trasfondo social en el
Poblenou– y los alumnos de la escuela han pintado este mural para la campaña de la
Fundació Arrels #ningúdormintalcarrer, que quiere llamar la atención sobre la existencia
de 3.000 personas sin techo en la ciudad. La obra es de grandes dimensiones, casi cuatro
metros de alto por diez de ancho, y está jalonada de frases y detalles que la cincuentena de
alumnos de 3º y 4º de ESO han volcado después de trabajar el tema en la fundación y en
clase.
Los estudiantes visitaron la Fundación Arrels en el Raval donde conocieron a Rafa y a
Mariano, ex sin techo, que les hablaron de la violencia de no ser vistos cuando vivían en la
calle y de la importancia de tener un hogar para recobrar la salud y la autoestima. “Rafa
tiene ahora una renta y ya no tiene que bajar la cabeza cuando se cruza con otros
ciudadanos”, explica uno de los alumnos. “Por eso –continua– nosotros escribimos ‘Aquí
dins ningú abaixa el cap’ y Jupiterfab ha dibujado una figura sin rostro y con sudadera”.
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Eres la clave
Fruto de esa visita, los alumnos han reflexionado sobre este tema plasmando en obras y
escritos su aprendizaje. Jupiterfab ha invitado a los chavales a dejar mensajes en el mural.
Por ejemplo, “Tú ets la clau” jugando con la doble acepción del término, ser la clave en la
transformación social y la llave de la puerta de un hogar.
Esta iniciativa surgió a propuesta del artista visual de origen italiano que ofreció sus manos
a la Fundación Arrels para crear una obra que visibilizara la problemática de los sintecho.
La fundación pidió una pared a las escuelas catalanas y Jesuïtes respondió de inmediato
ofreciendo el muro coronado de buganvillas de su escuela de Sant Gervasi.
Arte, realismo y etnografía
Jupiterfab es un muralista realista que vive en Poblenou pero trabaja en diversos países
basándose en la etnografía. La pintura de cuadros y a la realización de instalaciones de
sonido y proyectos sociales sobre comunidades marginales, en los cuales utiliza muchas
herramientas de arte y etnografía. Ha colaborado con instituciones públicas y privadas,
como la Corte de Justicia de Rotterdam, la Universidad de Toronto, el Metro de Barcelona
o los Ayuntamientos de Rotterdam, Guadalajara, Toronto y Barcelona. Está involucrado en
diversas acciones sociales sin ánimo de lucro.
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Un mural per conscienciar de la situació
de les persones que dormen al carrer
Betevé (28/04/2017)
Alumnes de l'Escola Infant Jesús, l'artista Jupiterfab i Arrels Fundació
impulsen un projecte col·lectiu per visibilitzar la problemàtica de les
persones sense llar

http://beteve.cat/mural-conscienciar-situacio-persones-dormen-carrer/
El projecte va néixer fa uns mesos, quan l’artista Jupiterfab va fer arribar la proposta de
col·laborar en la causa #ningúdormintalcarrer a través de l’expressió artística. La idea, que
s’ha acabat materialitzant ara, va ser pintar un mural al carrer amb la col·laboració
ciutadana. L’Escola Infant Jesús, dels Jesuïtes Sant Gervasi, van cedir una paret de la façana
del centre educatiu. Diversos alumnes han participat activament del projecte.
En una entrevista a ‘El matí de Barcelona’, de betevé 91.0 fm, una de les alumnes que
han participat en el projecte, la Irene Closas (de tercer d’ESO) ha explicat que durant l’any
han treballat la problemàtica de les persones que dormen al carrer. Des d’Arrels
Fundació, els van organitzar xerrades amb persones que han viscut aquesta situació. Amb
ells van conversar sobre la soledat, la violència al carrer i la invisibilitat. Els alumnes
van aportar les seves propostes per al mural, que bàsicament s’han traduït en frases per
conscienciar la ciutadania. La imatge principal, obra de Jupiterfab, és d’un home sense
sostre, que sosté un cartell (un mirall) en què els vianants es poden veure reflectits.
Jupiterfab, un artista italià establert a Barcelona i que ha participat en diversos projectes
socials, creu que l’art és una bona manera per remoure consciències.
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La Fundació Arrels rep el premi Pere
Casaldàliga a la Solidarita
El Punt Avui (30/04/2017)
L'entitat es dedica des del 1987 a l'atenció de persones sense llar de la ciutat de
Barcelona

La Fundació Arrels ha rebut aquest diumenge al migdia el Premi Pere Casaldàliga a la
Solidaritat 2017 que es lliura anualment en el marc del Festival Internacional de Cinema
Social de Catalunya (Clam). El guardó li ha entregat el cantant manresà del grup de rock
Gossos i activista social, Natxo Tarrés.
Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a l'atenció de persones sense llar de la ciutat
de Barcelona. Per fer aquesta feina compta amb el treball i el suport de professionals,
voluntaris i persones ateses que formen un equip que treballa perquè “ningú dormi al
carrer”.
El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha recordat “que en aquests moments a
Catalunya hi pot haver unes 5.000 persones dormint al carrer” i que aquesta situació “no és
una causa llunyana”. Busquets ha fet una crida a “no culpabilitzar aquestes persones
víctimes de la pobresa, ja que qualsevol de nosaltres podem patir una situació que ens
aboqui a perdre-ho tot”.
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En l'acte també hi ha intervingut Miquel Fuster, un home que va rebre l'ajut de la Fundació
Arrels després de viure 15 anys al carrer i que ha explicat que la seva va ser una
“experiència de dolor”, una situació que ha equiparat al sentiment que es pot tenir “amb la
mort d'un fill o una filla”. Actualment, Fuster és dibuixant i ha editat dos llibres de còmics
relatant aquesta vida al carrer durant una dècada i mitja.
Els membres d'Arrels són persones que volen que ningú dormi al carrer. Des de 1987 han
acompanyat més de 10.000 persones sense llar en el seu camí cap a l'autonomia, oferint
allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Compten amb el suport de 54 persones
contractades, prop de 400 persones voluntàries i 4.000 donants que fan possible dur a
terme diferents programes d'actuació.
El seu objectiu és acompanyar i atendre les persones sense llar que es troben en les fases
més consolidades d'exclusió perquè tornin a ser autònomes; sensibilitzar la ciutadania sobre
els problemes de la pobresa al nostre entorn; i denunciar situacions injustes i aportar
solucions que ajudin a transformar la realitat d'exclusió social. L'experiència i el contacte
diari amb les persones sense llar ha construït des dels inicis, la seva manera d'atendre les
persones i d'afrontar les causes que generen quedar-se sense llar.
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La Fundació Arrels rep el premi Pere
Casaldàliga a la Solidaritat
VilaWeb (30/04/2017)
Redacció
L'entitat es dedica des del 1987 a l'atenció de persones sense llar de la
ciutat de Barcelona

La Fundació Arrels ha rebut aquest diumenge al migdia el Premi Pere Casaldàliga a la
Solidaritat 2017 que es lliura anualment en el marc del Festival Internacional de Cinema
Social de Catalunya (Clam). El guardó li ha entregat el cantant manresà del grup de rock
Gossos i activista social, Natxo Tarrés. Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a
l’atenció de persones sense llar de la ciutat de Barcelona. Per fer aquesta feina compta amb
el treball i el suport de professionals, voluntaris i persones ateses que formen un equip que
treballa perquè “ningú dormi al carrer”. El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets,
ha recordat “que en aquests moments a Catalunya hi pot haver unes 5.000 persones
dormint al carrer” i que aquesta situació “no és una causa llunyana”. Busquets ha fet una
crida a “no culpabilitzar aquestes persones víctimes de la pobresa, ja que qualsevol de
nosaltres podem patir una situació que ens aboqui a perdre-ho tot”.
En l’acte també hi ha intervingut Miquel Fuster, un home que va rebre l’ajut de la Fundació
Arrels després de viure 15 anys al carrer i que ha explicat que la seva va ser una
“experiència de dolor”, una situació que ha equiparat al sentiment que es pot tenir “amb la
mort d’un fill o una filla”. Actualment, Fuster és dibuixant i ha editat dos llibres de còmics
relatant aquesta vida al carrer durant una dècada i mitja.
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Els membres d’Arrels són persones que volen que ningú dormi al carrer. Des de 1987 han
acompanyat més de 10.000 persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint
allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Compten amb el suport de 54 persones
contractades, prop de 400 persones voluntàries i 4.000 donants que fan possible dur a
terme diferents programes d’actuació.El seu objectiu és acompanyar i atendre les persones
sense llar que es troben en les fases més consolidades d’exclusió perquè tornin a ser
autònomes; sensibilitzar la ciutadania sobre els problemes de la pobresa al nostre entorn; i
denunciar situacions injustes i aportar solucions que ajudin a transformar la realitat
d’exclusió social. L’experiència i el contacte diari amb les persones sense llar ha construït
des dels inicis, la seva manera d’atendre les persones i d’afrontar les causes que generen
quedar-se sense llar.
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La Fundació Arrels rep el premi Pere
Casaldàliga a la Solidaritat 2017
Nació Digital (30/04/2017)
Redacció
El director de l'entitat, Ferran Busquets, ha rebut aquest diumenge a
Navarcles el guardó per la seva ajuda als sense sostre de la ciutat de
Barcelona
El cantant de Gossos i activista social, Natxo Tarrés, li ha lliurat el
premi en el marc del 14è Festival Internacional de Cinema Social de
Catalunya Clam

Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, ha rebut aquest migdia el Premi Pere
Casaldàliga a la Solidaritat 2017 que es lliura anualment en el marc del Festival
Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam). El guardó li ha entregat el cantant
manresà del grup de rock Gossos i activista social, Natxo Tarrés.
L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer; i l'alcalde de
Manresa, Valentí Junyent, entre d'altres autoritats i representants del festival de cinema així
com del sector de la cooperació i l'activisme solidari.
La gala ha estat dirigida per l'actor Enric Llort i amb la participació d'actors navarclins i
membres del grup de ball de Loli Rubio. El poema So Tenyo, de Pere Casaldàliga, amb
música de Carles Casas, i la interpretació en directe de la cançó "Tornarem a casa" de
Natxo Tarrés, han estat dos dels moments més emotius d'una gala d'excel·lent qualitat
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escènica.
Natxo Tarrés ha agraït el Clam la seva invitació i ha mostrat la seva admiració cap a
persones com les que formen Arrels Fundació "persones que són capaces de passar a
l'acció i ajudar i conscienciar de problemes que tenim a tocar a casa. Seguint el paral·lelisme
de l'existència de castes a l'Ïndia "Tarrés ha denunciat que als carrers de moltes de les
nostres ciutats també hi ha Intocables, persones que són invisibles. Per això, hem de
valorar i honorar aquells que fan un pas endavant i treballen, per fer-los costat, per
aixoplugar aquestes persones invisibles, de fer que se sentin acollits".
Al seu torn, Ferran Busquets ha mostrat el seu agraïment per aquest guardó i ha recordat
"que en aquests moments a Catalunya hi pot haver uns 5.000 persones dormint al carrer" i
que aquesta situació de molta gent "no és una causa llunyana, sinó que és ben real". El
director d'Arrels ha fet una crida a "no culpabilitzar aquestes persones víctimes de la
pobresa, ja que qualsevol de nosaltres podem patir una situació que ens aboqui a perdre-ho
tot".
Posteriorment, ha arribat la intervenció de Miquel Fuster, un home que va rebre l'ajut
d'Arrels després de viure 15 anys al carrer i que ha explicat que la seva va ser una molt dura
"experiència de dolor", una situació que ha equiparat al sentiment que es pot tenir "amb la
mort d'un fill o una filla". Miquel Fuster ha relatat alguns episodis d'una anys que va ser "a
l'inframón". Fuster és dibuixant i ha editat dos llibres de còmics relatant aquesta vida al
carrer durant una dècada i mitja.
Suport de l'empresa Sagalés al Clam
La presència de Ferran Busquets i altres membres de la Fundació Arrels ha comptat amb la
col·laboració de l'empresa de transports Sagalés que ha posat, de forma gratuïta, un
microbús per traslladar-los des de Barcelona a Navarcles.
Entitat guanyadora
Arrels és una entitat que des de 1987 es dedica a l'atenció de persones sense llar de la ciutat
de Barcelona. Per fer aquesta feina compta amb el treball i el suport de professionals,
voluntaris i persones ateses que formen un equip que comparteix un sol crit: Ningú
dormint al carrer!
Els membres d'Arrels són persones que volen que ningú dormi al carrer. Des de 1987 han
acompanyat més de 10.000 persones sense llar en el seu camí cap a l'autonomia, oferint
allotjament, alimentació i atenció social i sanitària. Compten amb el suport de 54 persones
contractades, prop de 400 persones voluntàries i 4.000 donants que fan possible dur a
terme diferents programes d'actuació.
El seu objectiu és acompanyar i atendre les persones sense llar que es troben en les fases
més consolidades d'exclusió perquè tornin a ser el més autònomes possible; sensibilitzar la
ciutadania sobre els problemes de la pobresa al nostre entorn; i denunciar situacions
injustes i aportar solucions que ajudin a transformar la realitat d'exclusió social.
L'experiència i el contacte diari amb les persones sense llar ha construït des dels inicis, la
seva manera d'atendre les persones i d'afrontar les causes que generen quedar-se sense llar.
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Abordant situacions però també les causes. Sent al costat de les persones sense llar,
promovent la seva autoestima i confiança i garantint que, quan decideixin sortir del carrer,
tindran cobertes les necessitats bàsiques. Al mateix temps, treballen per explicar a la
societat les causes que provoquen que una persona es quedi al carrer i possibles propostes
de millora.
Atenent les persones des d'un punt de vista integral, respectant els seus ritmes, sense
imposar, fomentant la seva participació i pressa de decisions en el seu procés de millora, i
fomentant la reducció de danys. La persona és el centre de qualsevol intervenció.
Una entitat on tothom aporta. Les persones sense llar aporten coneixement des de la seva
experiència i visió crítica, l'equip de voluntariat permet crear nous vincles amb les persones
més vulnerables, i l'equip de treballadors afegeix la perícia tècnica i la continuïtat dels
processos.
Apostant per la innovació social. Els agrada fixar-se en projectes i iniciatives d'altres països
enfocats a les persones sense llar per aprendre noves formes d'actuació i adaptar-les.
Sent independents. El fet de comptar amb una base social àmplia que els dóna suport
facilita la seva capacitat crítica amb aquelles visions del fenomen sense llar ancorades en el
passat i que tendeixen a perpetuar-lo, i els dóna seguretat i llibertat d'actuació.
Dades d'Arrels Fundació a 1 de juny de 2016
A Barcelona hi ha més de 3.000 persones sense llar, de les quals 419 dormen en solars i
fàbriques en desús, 1.907 dormen als albergs i altres recursos públics i privats, i 941 dormen
directament al carrer. L'equip de carrer d'Arrels recorre Ciutat Vella, l'Eixample, Gràcia,
Sants-Montjuïc, Sant Andreu i Sant Martí.
Entre les persones sense llar a Barcelona, el 86% són homes i el 14% són dones; la meitat
tenen entre 25 i 49 anys. El 66% de les persones són immigrants que procedeixen de 46
països diferents, comunitaris i no comunitaris. De mitjana, les persones entrevistades fa 3
anys i 9 mesos que no tenen una llar estable. De fet, el 70% fa més d'un any que viu al
carrer. Segons dades recollides pel Cens de persones que viuen al carrer, en el qual Arrels
ha entrevistat 348 persones que dormen als carrers de Barcelona, 1 de cada 5 no es pot fer
càrrec de les seves necessitats bàsiques i 3 de cada 4 no tenen cap tipus d'ingrés econòmic.
El 19% de les persones entrevistades pateixen una situació de vulnerabilitat elevada; el 50%
diu que no disposen de targeta sanitària i el 37% diu haver estat víctima d'agressions
físiques i/o verbals.
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La Fundació Arrels s'emporta el premi
Casaldàliga per l'ajuda «als més
invisibles»
Regió 7 (30/04/2017)
Marc Serena
El festival de cinema social Clam de Navarcles va reconèixer ahir la
tasca de l'entitat barcelonina amb el guardó honorífic
Quantes persones han dormit al carrer
aquesta nit? A Barcelona, prop d'un miler,
però a Catalunya es desconeix. Es creu
que entre 3.000 i 5.000. Hi ha una entitat
que voldria que aquesta xifra es precisés i
que des del 1987 es dedica a l'atenció de
persones sense llar de la ciutat de
Barcelona. Es tracta d'Arrels Fundació,
que ahir va ser distingida amb el premi
Pere Casaldàliga a la solidaritat.

La música de l'acte va sortir del disc
Araguaia de Carles Cases. Quatre noies
del Ballet jove de Navarcles, dirigides per
Loli Rubio, hi van posar el moviment i
uns grup d'actors locals van llegir un
poema de Casaldàliga en portuguès.
Sota la direcció d'Enric Llort, l'acte d'ahir
també va incloure una actuació de Natxo
Tarrés, de Gossos, sol amb la guitarra,
que va interpretar el Tornarem a casa.

En un acte a Navarcles, el seu director,
Ferran Busquets, va explicar que l'entitat
ha donat un cop de mà a unes 10.000
persones, i que cada any tenen centenars
de voluntaris que ho fan possible.

«És un honor entregar aquest premi ple
de sentit i ple de joia que porta el nom
d'un referent», va dir Tarrés en una
sentida intervenció.

«Som només una eina perquè les
persones que ho vulguin puguin ajudar»,
va dir. «Són gent sense xarxa que tenen
problemes greus que els aboquen a
aquesta situació. Oi que quan veiem una
persona al marge de la carretera que ha
tingut un accident de cotxe tenim
l'obligació de parar i preguntar si podem
ajudar? Doncs amb les persones que
dormen al ras hauríem de fer el mateix».

«Arrels fa visible l'invisible, acompanya
persones que estan fora del sistema, fora
de joc», va afegir en presència de l'alcalde
Navarcles, Llorenç Ferrer, i del de
Manresa, Valentí Junyent.
El festival Clam segueix fins diumenge i
avui a les 7 del vespre Alba Carreres,
presentadora del Diario VICE, parlarà, a
la Plana de l'Om de Manresa, de l'ablació.

Menjadors socials:
autonomia o
assistencialisme?
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Xarxanet (01/05/2017)
El director d'Arrels Fundació reflexiona sobre la veritable funció dels
menjadors socials i sobre les seves virtuds i conseqüències.
Els menjadors socials tenen la funció de donar
alimentació a les persones que no poden permetres'ho. Persones que viuen al carrer, persones sense
ingressos econòmics o persones que no tenen un
habitatge amb condicions per cuinar. Fins aquí
sembla que molt bé.
Per a les persones que viuen al carrer pot ser una
bona oportunitat per conèixer la seva situació,
vincular-les i buscar una bona solució. El problema
és que, aquesta solució, no arribarà a curt termini.
Per a les persones sense ingressos... la solució és que
vagin a un espai per tal que els donin menjar? O la
solució passaria per proporcionar-los la possibilitat de cuinar a casa seva? Per a les persones
que l'habitatge no té condicions, no seria millor ajudar que l'habitatge tingui aquestes
condicions?
El problema és la tensió entre autonomia i assistencialisme. En una reunió vaig preguntar
quin era l'objectiu de tot el sistema d'ajuts socials, i una persona va respondre
contundentment «que la gent no es mori de gana». Em vaig creure la resposta perquè en
realitat sempre ens quedem aquí. No ens creiem que calgui anar més enllà. No entenem que
l'autonomia pot semblar cara, a curt termini, però és molt important, a mig termini.
Imaginem per un moment l'impacte que tindria per nosaltres si algú molt proper ens digués
que ha d'anar cada dia a fer les cues d'un menjador social. Imaginem també que aquest algú
fóssim nosaltres mateixos. L'impacte que té trobar-te en aquest punt és terrible. Continuem
oferint solucions que no són solucions: són pedaços.
Dutxes. Consignes. Menjadors. Albergs. Pedaços caríssims que no aporten més que estigma
i patiment a persones. I també frustració a professionals que veuen que la solució està lluny
d'arribar. Les solucions han d'estar basades en l'autonomia. Les persones han de poder fer
els àpats a casa seva: Si no tenen habitatge, l'han de tenir. Si el tenen, hem de potenciar que
mengin a casa seva.
No donem valor a l'autonomia perquè, en el fons, no donem valor a les persones ni a les
seves possibilitats.
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Tot a punt pel recompte de persones
sense sostre a Tarragona
La Ciutat de Tarragona (03/05/2017)
Redacció
Es farà demà dijous 4 de maig a partir de les 22h

Demà dijous 4 de maig, Tarragona realitzarà el recompte de les persones sense sostre. Una
iniciativa de ciutat impulsada conjuntament per l’Associació Joventut i Vida, Associació Pax
Mundo, Càrites Interparroquial de Tarragona, Creu Roja , ECAS, CFederació
d’Associacions de veïns àrea de Llevant, Federació d’Associacions veïnal de Tarragona,
Federació segle XXI, Fundació Arrels, Fundació Bonanit, Fundació Formació i Treball,
Càtedra d’Inclusió Social de la URV, Càtedra d’habitatge de la URV, l’Oficina de
voluntariat de la URV i l’Ajuntament de Tarragona, amb la Guàrdia Urbana i Protecció
Civil, l’Institut Municipal de Serveis Social i el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social. Es
tracta de realitzar un retrat del nombre de persones que dormen al carrer al municipi en
aquella nit concreta amb l’objectiu de conèixer les necessitats i els perfils.
L’acció es realitza amb la participació de persones voluntàries, a través de la campanya de
crida de voluntariat que es va llançar el 30 de març i a la qual s’hi han apuntat prop de 200
persones. Aquestes van rebre ahir una formació per part de tècnics experts i han rebut un
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certificat d’assistència. Demà a la nit a les 22h, les persones voluntàries es concentraran en
7 punts diferents del municipi, en funció del seu lloc de residència (xifres aproximades):








18 al Centre Cívic de Sant Salvador
18 al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau
25 al Centre Cívic de Torreforta
40 al Centre Sociocultural de la Part Alta
40 a la seu de l’Institut Municipal de Serveis Socials
25 al centre de Serveis Socials de Campclar.
25 a la zona de Llevant que, per la seva dispersió geogràfica, la realitzarà Creu Roja
amb els seus vehicles.

Des dels diferents punts de trobada es distribuiran en petits grups per recórrer els carrers i
localitzar les persones sense sostre, sobre les quals ompliran una fitxa d’observació que
recollirà la següent informació: sexe, lloc on pernocta (al ras/ sota cobert / caixer /
vehicle), adreça exacta i si té animals.
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S’ha mort Jaume Marsé, l’últim convidat
del programa ‘El convidat’
VilaWeb (04/05/2017)
Redacció
Periodista durant els anys setanta, col·laborava amb la Fundació Arrels
després d'haver acabat vivint al carrer

Ahir es va morir a 66 anys Jaume Marsé, periodista durant els anys setanta a diaris com el
TelExprés, el Corre Catalán i el Diari de Barcelona. Per culpa de l’alcoholisme va perdre la
feina i la parella, i va acabar vivint al carrer. Aquests últims anys vivia en una residència de
la Fundació Arrels , i hi col·laborava fent tasques de sensibilització per a gent jove. Marsé
no ha pogut superar un postoperatori molt complicat d’una operació a cor obert.
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Mor l'últim amfitrió d''El convidat'
Ara (04/05/2017)
Jaume Marsé, l'últim entrevistat del programa, ha mort la matinada
d'aquest dimecres després d'una operació complicada

Jaume Marsé, l'últim amfitrió del programa 'El convidat', ha mort la matinada d'aquest
dimecres després d'haver superat una operació a cor obert, segons informa RAC1. Havia
passat un postoperatori complicat a l'Hospital de Sant Pau i havia tornat a la residència on
vivia, situada a Fabra i Puig, on s'ha produït la defunció. Serà incinerat divendres a
Montjuïc.
Tal com vam poder descobrir a l'entrevista conduïda per Albert Om, Jaume Marsé havia
perdut la feina, la parella i la casa i havia acabat vivint al carrer a causa de l'alcoholisme tot i
la seva carrera professional com a periodista. Havia sigut company de Ferran Monegal,
Màrius Carol o Karmele Marchante a l’Escola de Periodisme de les Rambles i havia
treballat al 'Correo Catalán', al 'TeleExprés' i al 'Diari de Barcelona'. Gràcies a la Fundació
Arrels i a Càritas tenia un lloc on viure. A l'ARA vam fer un recull de les millors frases de
l'entrevista.
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Mor Jaume Marsé, periodista, sensesostre
i últim ‘convidat’ del programa d’Albert
Om
El País (04/05/2017)
Alfonso L. Congostrina
Va viure un any al carrer després d'haver treballat en diferents mitjans
de comunicació
El periodista Jaume Marsé, de 66
anys, va morir dimecres a la
matinada a l'Hospital de Sant
Pau de Barcelona. Marsé havia
treballat als diaris Tele/eXprés, El
Correo Catalán i El Diario de
Barcelona durant la dècada dels
setanta i vuitanta. Anys més tard,
tal com ell va confessar, els
problemes amb l'alcohol el van
portar a perdre-ho tot i
sobreviure als carrers de Barcelona. La Fundació Arrels va detectar el seu cas i després d'un
temps va començar a viure en una residència de l'entitat. Marsé va ser, el gener del 2015, el
protagonista de l'últim programa d'El Convidat.
En les diferents temporades, el periodista Albert Om visitava durant 48 hores la casa d'un
personatge famós. El director d'El Convidat va dormir a les cases de personatges com Jordi
Pujol, Quim Monzó, Jaume Sisa o Ada Colau. L'últim dels entrevistats va ser Jaume Marsé.
Om va dormir en una residència per a sensesostre i va treure a la llum la problemàtica dels
vagabunds explicant el cas particular de Marsé. Des de l'emissió del programa, Marsé ha
continuat vivint a la residència de la Fundació Arrels.
Marsé havia participat en diferents campanyes per a l'entitat que l'acollia. En una d'elles,
titulada #Ningú dormint al carrer apareixia defensant la dignitat dels sensesostre. "Què és ser
normal, si en un lloc hi ha 100 persones i 90 són imbècils, el normal és ser imbècil?",
començava el seu provocador discurs. "Què és normal? On? En quina època? Quan?",
preguntava sense esperar resposta. "Si normal és el que fa la majoria de la gent, jo no em
considero normal". Després de diverses dissertacions concloïa: "Si el que voleu saber és si
soc normal, soc perfectament anormal".
Marsé va viure un any al carrer. La Fundació Arrels lamenta la seva pèrdua i recorda que hi
ha molts Jaumes amb els mateixos problemes que Marsé.
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Mor Jaume Marsé, l'últim convidat d'«El
convidat» de TV3
Nació Digital (04/05/2017)
Redacció
L'experiodista, que vivia al carrer, no ha pogut superar el postoperatori
d'una intervenció a cor obert
Jaume Marsé, el "sense sostre" protagonista de l'últim programa d'El convidat, va morir la
matinada d'aquest dimecres a dijous als 66 anys després de no poder superar el
postoperatori d'una intervenció a cor obert a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Aquest
dimecres al vespre, a Islàndia de RAC1, el seu presentador, Albert Om, que també ho era
de l'espai de TV3, el va recordar, tal com recull el web de la ràdio privada catalana.
Albert Om va voler "visitar", en l'última edició del programa que es va allargar durant 5
anys, la casa d'un home "sense casa" i que per culpa de l'alcoholisme havia passat de tenir
família i feina a viure al carrer. Havia estudiat o treballat amb Ferran Monegal o Andreu
Buenafuente i havia format part de les plantilles dels diaris Tele/Express o El Correo
Catalán. En els últims anys, Jaume Marsé vivia en una residència a Fabra i Puig.
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Cuatro ciudades recuentan este mes a las
personas que duermen en sus calles
La Vanguardia (05/05/2017)
EFE
Barcelona, Mataró, Sant Adrià de Besòs y Tarragona -que lo ha hecho esta noche-, han
organizado este mes de mayo recuentos nocturnos para saber cuántas personas duermen al
raso en sus calles.
Según ha informado la fundación Arrels, a día de hoy no hay datos para dimensionar el
sinhogarismo en Cataluña, pero desde el mes pasado las entidades y la administración local
trabaja en una estrategia catalana para abordar el sinhogarismo con un trabajo colaborativo
de análisis y elaboración de propuestas concretas.
Esta noche, cientos de voluntarios han salido a las calles de Tarragona para contar cuántas
personas duermen al raso.
El 17 de mayo será el turno de Barcelona, Mataró y Sant Adrià de Besòs, cuando entidades
sociales y ayuntamientos, que trabajan en red, intentarán dimensionar la realidad del
sinhogarismo en sus municipios y ver la evolución.
Según Arrels, el recuento es una herramienta cuantitativa que permite hacer una fotografía
del número de personas que duermen en la calle en un municipio determinado en una
noche determinada "y el resultado es una cifra de mínimos ya que seguramente habrá más
gente escondida que no encontraremos".
En el caso de Tarragona, esta noche ha sido la primera vez que se realiza un recuento de
estas características.
Si se repiten de forma periódica, los recuentos son una herramienta imprescindible para ver
la evolución de la problemática.
En los casos de Barcelona, Mataró y Sant Adrià de Besòs, este mes se podrán comparar los
datos con los recuentos realizados en años anteriores -el año pasado se contaron 941
personas durmiendo en las calles de Barcelona, 242 en Girona, 195 en Lleida, 39 en
Badalona y 31 en Sant Adrià de Besòs-.
Municipios como Girona, Lleida y Badalona, que salieron a contar por primera vez el año
pasado, realizarán recuentos de forma bianual, por lo que los próximos serán en 2018.
En la ciudad de Barcelona el año pasado se contabilizaron 941 personas durmiendo al raso
y la noche del próximo día 17 se celebrará el quinto recuento en la capital catalana
impulsado por la Red de Atención a Personas Sin Hogar, lo que permitirá comparar los
datos con los recuentos organizados en años anteriores (2016, 2015, 2011 y 2008) y ver la
evolución de la problemática en la ciudad.
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Los recuentos han dado como resultado que en los últimos ocho años el número de
personas que duermen en la calle en Barcelona ha aumentado en un 37 %.
Según Arrels, para alcanzar el objetivo del lema de su campaña "#ningúdormintalcarrer",
"primero hay que dimensionar la realidad y saber cuántas personas duermen en la calle es el
primer paso".
"Luego hay que averiguar quiénes son estas personas, qué edad tienen y cuál es su situación
con el fin de elaborar políticas efectivas adaptadas a las necesidades reales del territorio", ha
señalado el director de Arrels, Ferran Busquets.
Arrels pone como ejemplo el caso de Lleida, donde en el recuento realizado el año pasado
detectaron una feminización de la pobreza: el número de mujeres en la calle había
aumentado un 11 % con respecto a los datos recogidos en 2008.
A partir de este dato, se ha impulsado un programa específico de atención y
acompañamiento a las mujeres en situación de sin techo que no existía hasta ahora en la
capital ilerdense y que quiere mejorar los servicios de atención a las personas.
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Tarragona localitza 49 sensesostre durant
la campanya de recompte
La Vanguardia (05/05/2017)
ACN Tarragona
Prop de 200 voluntaris han recorregut aquest dijous a la nit els carrers de Tarragona a la
recerca de persones sense sostre, amb l’objectiu de radiografiar la situació d’aquest
col·lectiu a la ciutat. El recompte és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament amb la
col·laboració de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, l’IMSS i el Pla Local d’Inclusió Social, i
s’ha coordinat amb diverses entitats socials, veïnals i educatives de la ciutat. A les deu de la
nit, els participants s’han concentrat en set punts diferents del municipi i s’han distribuït en
petits grups per pentinar la via pública. Un cop sobre el terreny i amb la seva zona acotada
en un plànol, els voluntaris s’han encarregat d’omplir una fitxa d’observació per cada
persona sense llar detectada. Segons ha informat l’Ajuntament, el recompte s’ha saldat amb
un total de 49 sensesostre localitzats arreu del municipi.
Per primer cop, la ciutat de Tarragona ha fet aquest dijous a la nit un recompte de
sensesostre a partir del projecte europeu ‘The European end street Homelessness’, que ja
s’ha portat a terme en diverses ciutats catalanes. Prop de 200 persones han respost a la
crida iniciada a finals de març per l’Ajuntament i diverses entitats del tercer sector. Els
participants, que dimarts van rebre formació per part de tècnics experts, s’han concentrat
en set punts de la ciutat on se’ls han donat les darrers instruccions, se’ls ha lliurat un
identificador personal i se’ls ha distribuït en petits grups, de tres o quatre persones, per
culminar el treball de camp. També se’ls ha facilitat un plànol de la seva zona d’actuació i
fitxes d’observació.Els equips han recorregut carrers i places a la recerca de sensesostre. En
aquesta ocasió, l’objectiu ha estat observar i deixar constància del sexe de la persona
localitzada -si era clarament identificable-, del lloc on pernoctava -al ras, sota cobert, en un
caixer o en un vehicle-, de l’adreça exacta, de si estava sola o acompanyada de més
persones, i de si tenia animals. Mig centenar de persones localitzadesL’acció s’ha saldat amb
un total de 49 persones localitzades: 40 homes, dues dones i set que no s’han pogut
identificar. “Pensava que en trobaríem menys perquè és una zona molt tranquil·la i ja
n’hem anotat quatre”, ha explicat María Ángeles Egea, a la zona del carrer Ramon y Cajal.
Els voluntaris no han demanat noms ni dades personals. “Hem respectat el seu lloc de
descans i no ens hi hem acostat massa perquè és la seva zona de confort”, ha assenyalat un
altre voluntari, Albert Moragues. El recompte d’aquest divendres ha aplegat persones de
diverses edats, però especialment joves. Per l’Alba Fornós, una estudiant de Treball Social,
ha estat la primera experiència de voluntariat. “Espero que sigui satisfactòria i que jo també
n’aprengui”, ha explicat abans de recórrer la Rambla Nova. “Els recomptem per saber que
hi són i em motiva poder fer alguna cosa perquè es pugui treballar al seu favor”, ha
reflexionat una altra participant, Georgina Mármol. L’Ajuntament vol fer un altre recompte
a la tardor. De fet, segons ha assenyalat la tinent d’alcalde de Serveis a la Persona de
l’Ajuntament de Tarragona, Ana Santos, l’objectiu d’aquesta iniciativa és afavorir que els
sensesostre es puguin tornar a inserir a la societat i millorin la seva qualitat de vida. “És un
projecte ampli de ciutat, del qual en volem extreure conclusions i poder realitzar un estudi
que pugui donar solucions”, ha afegit. La regidora ha assenyalat algunes de les possibles
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línies futures d’actuació, com ara la promoció de pisos autogestionats per membres del
col·lectiu sensesostre, o la optimització i eficiència dels serveis d’atenció que es presta a
aquestes persones. Per exemple, algun dels objectius és adaptar les ajudes a les seves
necessitats concretes i evitar que se solapin, per exemple, en determinats dies de la setmana.
Santos s’ha mostrat partidària de fer un nou recompte a la tardor per comparar les dades
obtingudes i ha recordat que, per la dispersió geogràfica de la ciutat, aquestes accions
requereixen de molts voluntaris. A més, la regidora ha opinat que, el fet que Tarragona
disposi d’un clima suau i de bones comunicacions en l’eix mediterrani, té un efecte “crida” i
afavoreix que moltes persones s’hi instal·lin o hi estiguin de pas. Implicació de les entitats
socialsEl recompte l’ha impulsat l’Associació Joventut i Vida, l’Associació Pax Mundo,
Càritas, la Creu Roja, l’ECAS, la Federació d’Associacions de Veïns de Llevant, la
Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona, la Federació segle XXI, la Fundació
Arrels, la Fundació Bonanit, la Fundació Formació i Treball, la Càtedra d’Inclusió Social de
la URV, la Càtedra d’Habitatge de la URV, l’Oficina de Voluntariat de la URV i
l’Ajuntament de Tarragona, juntament amb la Guàrdia Urbana i Protecció Civil, l’Institut
Municipal de Serveis Socials (IMSS) i el Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social.
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Muere el periodista Jaume Marsé, que
vivió durante un año en la calle
La Vanguardia (05/05/2017)
EFE
El periodista Jaume Marsé, que durante la
década de los 70 trabajó en los diarios "El
Correo Catalán", "TeleExprés" y "Diario
de Barcelona" y que por problemas
personales acabó en la indigencia
durmiendo en la calle, ha fallecido en
Barcelona a los 66 años de edad.

primero te quita el frío, después te quita
la sensación de hambre, y después hace
que no pienses qué puñetas haces tú en la
calle si has sido joven y has tenido una
familia que vive muy bien, una esposa,
hijos, has trabajado bien, te has ganado la
vida...y no piensas nunca que puedes
acabar en la calle".

Según ha informado la fundación Arrels,
que lo acogió cuando dormía al raso y
con la que colaboró dando testimonio de
su caso a los escolares que visitaban la
fundación, Marsé ha sido incinerado hoy
en el cementerio de Montjuïc por
decisión de su familia.

"Siempre piensas que esto no me tocará a
mi, es cosa de otros", repetía.
Andreu, una de las voluntarias de Arrels
que atendió a Jaume Marsé, ha explicado
hoy a Efe que el periodista "era una
persona carismática, que enamoraba,
siempre activo y siempre dispuesto a
colaborar en los talleres de Arrels y en las
rutas con los escolares".

Jaume Marsé fue el protagonista del
último programa de TV3 "El Convidat",
donde explicó las vicisitudes de su penosa
vida desde que perdió su trabajo, su
pareja y su casa a causa del alcoholismo.

Marsé había salido del hospital hace unas
semanas tras superar una operación de
corazón que le mantuvo hospitalizado
durante dos meses, a lo largo de los
cuales siempre tuvo el acompañamiento
de la fundación Arrels.

Al menos durante un año malvivió en las
calles de Barcelona, hasta que lo acogió la
fundación Arrels y le proporcionó una
habitación en una residencia.
Marsé explicó en el programa de TV3 que
"un cartón de vino, si estás en la calle,
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Arrels i la parròquia de Santa Anna parlen
de la gent sense sostre, una problemàtica
ben propera
Ajuntament de Martorell (05/05/2017)
Jaume Monés

Gent sense sostre és el títol de la xerrada que va organitzar aquest dijous al Teatre del Foment
l’Associació Social Cristiana de Voluntaris de Presons (ASCVP) i l’Associació per la
Integració i Reinserció de Persones Socialment Vulnerables o en Situació d’Exclusió Social
(PERSOVUSES). Els conferenciants van ser Ferran Busquets –director de la Fundació
Arrels- i la germana teresiana Viqui Molins, una de les impulsores de l’Hospital de
Campanya de la parròquia de Santa Anna de Barcelona. Van aportar les seves visions del
problema, van fer una reflexió envers la multiplicitat de factors que el generen, les
conseqüències i les maneres de combatre’l. La regidora de Benestar Social, Cristina
Dalmau, va ser-hi present i va participar en el debat.
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Les darreres dades de la Fundació Arrels apunten que prop de 14.000 catalans i catalanes
no tenen una llar on viure. D’aquests, 3.200 es localitzen a la ciutat de Barcelona. Tenen
una mitjana d’edat de 54 anys, el 44% fa ja més de 3 anys que pateixen aquesta situació, el
50% tenen fills i idèntic percentatge busquen feina. Els motius que els han portat fins aquí
són molt diversos: personals –edat, salut i dependència-, entorn familiar, estructural i
laboral, discriminació d’alguns col·lectius i minories, i institucionals. Les conseqüències no
només són el deteriorament físic, sinó també el psíquic, afectant al 80% del total.
Paral·lelament als programes socials que despleguen les diferents administracions, diverses
associacions, fundacions, col·lectius i parròquies treballen per atendre la gent sense sostre
com a primer pas per combatre aquesta forma de pobresa extrema. És el cas de la Fundació
Arrels i de la parròquia de Santa Anna de Barcelona.
La funció d’Arrels i l’Hospital de Campanya
Arrels, nascuda l’any 1986 i constituïda com a Fundació l’any 1998, atén els sense sostre,
sensibilitza la resta de població i denuncia situacions injustes, alhora que fa propostes per
combatre-les. A la parròquia de Santa Anna enguany s’ha constituït un Hospital de
Campanya que atén les 24 hores tothom qui ho necessita, proporcionant un espai de
descans i els àpats bàsics, gràcies a un equip de prop de 150 voluntaris.
Les reflexions de la xerrada
Tant Busquets com Molins es van referir, durant la xerrada, a la corresponsabilitat de tots
els municipis d’abordar el problema, a la dificultat d’obtenir recursos humans i econòmics
per exercir de la millor manera possible la seva tasca, a la necessitat de sensibilitzar tothom
que és un problema real i més proper del que sembla i a conscienciar que no es pot abaixar
la guàrdia malgrat una certa situació de recuperació econòmica. En la següent entrevista, els
dos cooperants aborden tots aquests aspectes.
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Més d’una cinquantena de persones
dormen al carrer a TGN
Circ de Tarragona.com (05/05/2017)
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Primer recompte de sensesostre a
Tarragona: els voluntaris en localitzen 49
Nació Digital (05/05/2017)
Jonathan Oca
Cap a les 0.30 h. n'hi havia més de 10 localitzats

La "fotografia" de la situació està en marxa. Aquesta passada nit, els més de 190 voluntaris
han sortit al carrer per localitzar els sensesostre que hi ha a Tarragona. Aquesta acció,
basada en el projecte europeu "The European End Street Homelessness", ha arrencat a les
23 h. des de diferents punts de la ciutat i ha acaba cap a les 2.30 h.
Els voluntaris s'han repartit en diferents grups, per cobrir 60 zones: 18 al Centre Cívic de
Sant Salvador, 18 al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, 25 al Centre Cívic de Torreforta,
40 al Centre Sociocultural de la Part Alta, 40 a la seu de l'Institut Municipal de Serveis
Socials, 25 al centre de Serveis Socials de Campclar. Per altra banda, per la distància i la
dispersió geogràfica, la zona de Llevant l'ha realitzat Creu Roja amb els seus vehicles.
Objectiu del recompte
L'objectiu d'aquesta acció solidària és fer un "mapping de quina és la situació actual", ha
explicat la regidora de Serveis a la persona de l'Ajuntament de Tarragona, Ana Santos, qui
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ha afegit que servirà per
"treure conclusions per
solucionar les condicions
de vida d'aquestes
persones i poder treballar
en polítiques més
inclusives. Un cop fet el
recompte, serà el moment
de seure i entre totes les
entitats que han
col·laborat en aquesta
acció i fer un estudi per
donar solucions. Tal com
va explicar el dia 30 de
març, la d'avui "és la
primera fase de l'accióintervenció que es pretén portar a terme. La segona consistirà "a poder abordar aquesta
"problemàtica habitacional" i oferir solucions.
Santos ha afegit que algunes de les mesures inclusives que es poden adoptar són, per
exemple, "buscar la manera de facilitar pisos compartits i autogestionats per aquestes
persones i mirar el suport que els donem per fer-ho més efectiu", entre altres.
Aquest és el primer cop que es fa aquest recompte a Tarragona però no serà l'últim, ha
afirmat Santos, que considera que s'hauria de fer a la primavera i a la tardor. Preparar
aquesta acció ha costat un any de feina "perquè volíem fer-ho bé". La mateixa regidora ha
destacat que a Tarragona sempre es necessiten més recursos personals perquè ´és una ciutat
dispersa, molt complicada urbanísticament.
A banda, també ha volgut afegir que Tarragona és una ciutat "crida" per les persones
sensesostre per la platja, el clima suau i les bones comunicacions. Alguns només estan de
pas per la ciutat. Segons Santos, hi ha ajuntaments que envien a les persones que es
dirigeixin als serveis sensesostre de l'ajuntament de Tarragona, perquè és una
"infraestructura potent, poc coneguda però molt potent".
Cap a les 00.30 h, els voluntaris del centre i de la Part Baixa ja n'havien localitzat més de 10.
Quan s'ha tancat el recompte, cap a les 2.30 h, els voluntaris han aportat les seves dades i
s'han comptabilitzat 49 sensesostre: 40 homes, dues dones i set que no s’han pogut
identificar.
Els voluntaris
En Jaume Jiménez, voluntari de Creu Roja, li ha tocat cobrir la zona de Llevant, un espai
que se'l coneix força, ja que cada diumenge el sol recórrer per identificar persones
sensesostre i donar assistència. Afirma que serà una nit tranquil·la perquè fins ara no han
tingut cap problema i a molts ja els coneixen, ja que hi treballem a través de la Unitat
d'Emergència Social i també a través del centre de dia Tomàs Grau.
L'Alba Fornós és una estudiant de Treball social de la URV que s'ha estrenat en el món del
voluntariat amb aquesta acció. Va decidir que ella i el seu amic s'apuntarien perquè li va
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semblar una molt bona iniciativa. De tot plegat espera extreure'n una experiència personal
satisfactòria i positiva.
La Jorgina Màrmol no va dubtar en participar en aquest recompte perquè li va semblar
molt interessant, "sempre he sentit parlar dels sensesostre però de ningú en concret i crec
que cal recomptar-los i saber que hi són". La jove ha afegit que "treballar a favor seu em
motiva". A tot això afegeix que si no en trobessin cap, seria un bon senyal però "poc
realista, els ajudaria més que les trobem avui".
I l'Albert Moragues també és un voluntari que té les directrius molt clares, "cal respectar el
lloc de descans d'aquestes persones, anar caminat i no acostar-nos, intentar veure si és
home o dona, si té animals, si dormen sols però des de lluny, des de la nostra perspectiva".
Les consignes dels organitzadors d'aquest recompte eren que els voluntaris no havien
d'interactuar en cap moment amb les persones que localitzessin i que estiguessin dormint al
carrer, només havien d'anotar el sexe, si tenen animals de companyia, les condicions i el
lloc.

Els impulsors i col·laboradors del recompte
Aquest projecte és fruit de la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, amb la
col·laboració de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil, l'Institut Municipal de Serveis Social i
el Pla Local d'Inclusió i Cohesió social de Tarragona han impulsat una iniciativa de ciutat
conjuntament amb l'Associació Joventut i Vida, Associació Pax Mundo, Càrites
Interparroquial de Tarragona, Creu Roja, ECAS, Federació d'Associacions de veïns àrea de
Llevant, Federació d'Associacions veïnal de Tarragona, Federació segle XXI, Fundació
Arrels, Fundació Bonanit, Fundació Formació i Treball, Càtedra d'Inclusió Social de la
URV, Càtedra d'habitatge de la URV i l'Oficina de voluntariat de la URV.
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‘L'últim crit’ clourà el cicle amb la funció
a Sant Julià de Lòria
Ajuntament Sant Julià de Lòria (08/05/2017)
Sant Julià acollirà la darrera representació
de l’obra de teatre ‘L'últim crit’, dirigida
per Ivana Miño, el pròxim diumenge 21
de maig a les 18 hores a l’auditori
Rocafort. Durant la roda de premsa de
presentació, el conseller de Cultura, Josep
Roig, s’ha mostrat satisfet per portar fins
a Andorra un espectacle d’aquestes
característiques. Roig ha explicat que
aquesta obra de teatre és un “projecte
molt interessant que, a més, transmet
molts valors”.

projectar un migmetratge de 35 minuts i
la segona part en una representació
teatral. Ivana Miño ha explicat que el
projecte amb la Fundació Arrels va
començar amb unes classes de teatre,
però després es van anar engrescant i van
decidir començar a fer una pel·lícula
perquè "tens més marge d’error que en el
teatre". Després, quan els actors ja van
començar a conèixer més el personatge i
tenien més confiança van començar a
preparar la funció teatral. En total, van
estar prop d’un any treballant per
aconseguir els resultats.

De la seva banda, la directora de l’obra ha
explicat que ‘L'últim crit’ està
representada per persones que han viscut
al carrer, voluntaris i treballadors de la
Fundació Arrels i actors professionals
com l’actriu Carlota Olcina. De fet, “no
és un teatre comercial, és un proposta
atípica”, ha explicat Miño. A més, aquesta
serà l’última representació d’aquesta obra.
Amb la representació de Sant Julià del
pròxim 21 de maig n’hauran fet 11 en
total. Ivaña ha assegurat que “el projecte
tindrà continuïtat però no sé amb quin
format”. L’obra ha estat representada en
diferents sales de Barcelona i Solsona, i la
resposta "sempre ha estat molt positiva",
ha explicat la directora.

A la presentació de l’obra també hi ha
assistit un actor de ’L'últim crit’ i usuari
de la Fundació Arrels, Enric Molina, i ha
explicat que ell havia estudiat per ser
actor i aquesta va ser una gran
oportunitat per ell. De fet, gràcies a
representar aquesta obra li ha sorgit la
oportunitat de rodar una pel·lícula.
Les entrades ja estan a la venda i es
poden
comprar
a www.morabanc.ad/entrades o al Centre
cultural i de congressos lauredià.
L’obra va acompanyada per l’exposició
‘Vides inacabades’ de Samantha Bosque,
que es pot trobar al Museu del Tabac fins
al 26 de maig.

L’obra presenta un format poc habitual,
ja que la primera part consistirà en
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Sant Julià porta a l'auditori Rocafort
l'obra de teatre social i integradora de la
Fundació Arrels
Andorra Difusió (08/05/2017)
Rosa Albech
La desaparició d'una noia al Raval de Barcelona és el misteri que es
resol a "L´útlim crit". L´obra, combina cinema i teatre i inclou
persones que han viscut al carrer i que han trobat una sortida gràcies a
la fundació Arrels. L´obra dirigida per l´actriu catalana, Ivana Miño, es
representarà el 21 de maig a l´Auditori Rocafort.
Enric Molina, un dels usuaris que forma part de l´obra l´"Últim crit", interpreta El Bosco,
"el típic a qui li agraden totes les noies", diu. És un dels personatges d'un argument que se
centra en la desaparició d'una noia al barri del Raval de Barcelona. "Hi ha tota una sèrie de
sospitosos, i un inspector i el seu ajudant són els encarregats d'esbrina on és", indica la
directora, Ivana Miño.
Allò que va començar com unes classes de teatre a la Fundació Arrels, que es dedica a
treure gent del carrer, ha acabat en una gira de deu representacions. A l´obra hi han
participat voluntaris, usuaris i actors professionals.
Un projecte social que en cas de l´Enric li ha permès reprendre una carrera que va deixar de
molt jove. Explica que al novembre rodarà una pel·lícula que es titularà "Sense sostre" i es
mostra motl satisfet per com s'està introduint "en aquets món que és màgic".
L´obra es representarà el 21 de maig a les 18h a l´auditori Rocafort
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El projecte ‘Lola, no estàs sola’ per a
dones sense sostre
Metropoli abierta (16/05/2017)
Cristina Palomar
La nit d’aquest dimecres 17 de maig es tornarà a fer el recompte anual de persones que
viuen als carrers de Barcelona. L’objectiu, segons la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
(XAPSLL), és “realitzar un recompte exhaustiu que aporti dades i que, al mateix temps,
permeti a la ciutadania entrar en contacte amb la problemàtica de les persones sense llar”.
El recompte té una doble finalitat: “contribuir a millorar la capacitat de resposta dels
serveis i sensibilitzar la població”. Per participar-hi cal ser major d’edat, portar mòbil, estar
motivat i disposat a treballar fins a la matinada. La clau és saber si la xifra de 3.000 persones
que es calcula que viuen al ras a la ciutat dels prodigis ha baixat respecte al 2016 i si les
polítiques de l’Ajuntament de Barcelona per combatre el sensellarisme que qüestionen
algunes entitats han servit d’alguna cosa.
Si algú –a banda dels propis protagonistes- pot explicar què suposa haver de dormir al
carrer, aquests són els equips de carrer d’Arrels Fundació. Fa un temps vaig col·laborar
amb l’entitat i vaig acompanyar un d’aquests grups a fer un recorregut pel barri del Fort
Pienc. L’objectiu aleshores era contactar amb les persones afectades per saber com es
trobaven i si els calia algun tipus d’atenció mèdica o acompanyament al local de Riereta per
canviar-se de roba, recollir correspondència o dutxar-se. L’experiència em va deixar un
regust a l’estómac barreja de ràbia i d’impotència que encara em dura. Tret d’un únic cas –
un rodamón en el sentit romàntic de l’existència que em va fascinar amb les seves
aventures- la resta eren persones tan desemparades que les seves històries em van colpir.
Segons les dades amb què treballa Arrels, més de 850 persones dormen cada nit a caixers
automàtics, portals, bancs o parcs. La majoria són víctimes de la indiferència dels vianants i
s’han tornat invisibles perquè ens molesta veure la pobresa al costat de casa. Alguns
pateixen violències com és el cas dels que es refugien a l’estació del Nord i són perseguits,
escridassats i amenaçats pels vigilants. Jo ho he vist. El 44% porten més de tres anys sense
allotjament propi i, d’aquests, el 90% són homes i el 10% dones. El motiu d’aquest article
no és fer propaganda d’Arrels ni animar els lectors a apuntar-se al recompte oficial de la nit
de dimecres. Cadascú amb la seva consciència. La raó fonamental és que en aquest context
d’exclusió social la dona és de nou la que pateix més discriminacions.
Per això vull parlar de Lola, no estàs sola, un projecte feminista d’acció comunitària que
busca “apoderar les dones i sensibilitzar el teixit social de Nou Barris”, el seu àmbit
d’actuació. La iniciativa es va presentar breument en el Fòrum Veïnal de Dones organitzat
per la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (Favb) que es va celebrar el 5 i 6 de
maig al centre cultural Teresa Pàmies de l’Eixample. La idea parteix de la premissa que les
dones sense sostre són minoria i, per tant, les polítiques públiques adreçades a eradicar
aquest fenomen no tenen en compte les seves necessitats específiques. Les dades recollides
en l’argumentari del projecte són impactants i demostren que les dones acaben al carrer en
pitjors condicions que els homes. La majoria han patit violència masclista i la majoria són
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mares i no poden atendre els seus fills. Més de la meitat pateixen alguna discapacitat
psíquica i més del 20% tenen malalties greus o cròniques.
Segons m’explica una de les impulsores, la Clara Naya, el projecte va començar a agafar
forma el juliol del 2016 i mentre s’acaben de gestionar les complexes qüestions
burocràtiques i de recerca de subvencions –els calen uns 60.000 euros- ja s’està treballant
des de les entitats del districte en l’acompanyament de sis dones i en la recerca de dos pisos
en el mercat privat. Una de les qüestions bàsiques de la iniciativa és dotar aquest col·lectiu
d’un espai segur i, en aquest sentit, també s’aposta perquè comparteixin pis “no com a
recurs d’estada limitada, sinó com a punt de partida del seu procés de recuperació”. Les
dones sense sostre es veuen en inferioritat de condicions. La intimidació que els provoca la
falta d’espais on sentir-se segures i el fet de no poder allotjar-se amb els seus fills dificulta
molt la seva recuperació.
El projecte Lola, no estàs sola està tenint una gran acollida entre les entitats veïnals i socials
de Nou Barris, un districte molt colpit per la crisi econòmica i amb milers de famílies en
risc d’exclusió i malvivint dels escassos ajuts públics. D’aquí que totes les iniciatives
d’aquesta mena siguin benvingudes i, probablement, es quedin curtes perquè les vies
d’aigua provocades per les desigualtats són infinites. Posats a demanar miracles, caldria
estendre aquest projecte a altres barris perquè el drama social del sensellarisme és un
problema de ciutat que es podria resoldre amb voluntat política.
Mentre el desitjat moment en què no quedi ningú dormint al ras a Barcelona arriba, Arrels
també prepara el seu propi recompte per al 6,7 i 8 de juny entre la mitjanit i les cinc de la
matinada. L’objectiu en aquest cas és fer un cens –el primer es va fer l’any passat - per
preguntar als afectats quina és la seva realitat. Se’ls pregunta si van sovint al metge, si han
patit agressions i si estan en una situació administrativa irregular per poder dissenyar
després els plans d’actuació. També busquen voluntaris i, si parlen anglès, romanès,
marroquí o polonès, millor.
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Localitzen quaranta
dormen al ras a Mataró

persones

que

El Punt Avui (19/05/2017)
Lluís Martínez
El recompte es va fer amb la participació de 160 voluntaris, que van
pentinar els carrers de la ciutat
L'objectiu és conèixer el nombre i el perfil del col·lectiu per millorar les
polítiques socials

Els 160 voluntaris que ahir a la matinada van pentinar els carrers de Mataró a la recerca de
persones sense sostre van localitzar-ne 40 que dormien al ras. El recompte nocturn es va
fer en el marc de la campanya A Mataró comptem tots, una iniciativa organitzada per
l'Ajuntament, juntament amb la Creu Roja, les Filles de la Caritat de la Fundació Sant
Joaquim i la Fundació Hospital, i en la qual van col·laborar la Fundació Arrels i Càritas. La
regidora de Benestar Social, Isabel Martínez (CiU), va explicar ahir que l'objectiu, a banda
d'obtenir més informació de les característiques d'aquest col·lectiu i millorar-ne la
intervenció tot definint recursos i polítiques socials, també és sensibilitzar la ciutadania
“perquè prengui consciència de la fragilitat en què viuen aquestes persones”.
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A Mataró, l'últim cop que es va fer un recompte com aquest va ser l'any 2010. Aleshores es
van arribar a comptar 43 persones sense sostre durant aquella matinada. Una xifra, però,
que posteriorment es va augmentar fins a 50 amb la incorporació d'altres observacions que
van portar a terme diferents tècnics i les mateixes entitats promotores. Martínez apunta que
les xifres són molt fluctuants i el perfil, molt variat, però també admet que en la majoria de
casos es tracta de gent coneguda que ja té algun referent als serveis socials municipals que
en fan seguiment. “En qualsevol cas, no volem que se'ns escapi ningú”, va afegir-hi.
Prèviament formats, els grups de voluntaris es van anar repartint per les diferents zones en
què es va dividir la ciutat per fer la batuda, coordinats per un responsable expert en aquest
tipus d'atenció. Des de la Creu Roja apunten que durant els anys més durs de la crisi hi
havia sobretot immigrants que, en perdre la feina, acabaven recorrent al carrer. Aquella
onada ja no existeix i darrerament ha aparegut, segons el responsable de l'entitat a Mataró,
Santi de Arcos, un “nou pobre” que es troba al carrer per primera vegades després de dur,
fins al moment, una vida més o menys còmoda.
Per aquest motiu, insisteix a dir que la voluntat és no deixar ningú abandonat i poder oferir
algun tipus d'ajuda. “És important generar un vincle de confiança per conèixer de primera
mà les seves necessitats i poder dissenyar programes més adequats”, assenyala De Arcos,
que recorda que una de les demandes de les entitats del tercer sector és precisament donar
visibilitat al problema i que s'adoptin mesures per donar sortida a aquestes persones.
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Las personas sin hogar en Barcelona han
aumentado el 56% desde el inicio de la
crisis
El Periódico (18/05/2017)
El recuento hecho por las entidades eleva la cifra hasta 1.026, el 9% más
que el año pasado

El millar de voluntarios de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (Xapsll) que han
recorrido la madrugada del jueves las calles de Barcelona para hacer un recuento de las
personas sin hogar han contabilizado un total de 1.026 personas viviendo al raso, un 9 %
más que el año pasado, según ha informado este jueves la teniente de alcalde de Derechos
Sociales, Laia Ortiz. La red está formada por 34 entidades sociales, entre ellas el
Ayuntamiento de Barcelona. El recuento se ha realizado desde las 21 horas del miércoles
hasta las 2 de la madrugada del jueves, y se han contabilizado también un total de 33
animales de compañía.
Ortiz ha achacado al aumento del precio de los alquileres el incremento de personas que
viven en la calle. Por ello, ha recriminado al Gobierno por "no ver necesario invertir en
vivienda", y al Govern por "no ver claro limitar el precio del alquiler". La cifra de este año
es un 56 % superior a la obtenida en el 2008, cuando se realizó el primer recuento de las
personas sin hogar. Esta iniciativa tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y ayudar
a definir mejor las políticas públicas enfocadas a este colectivo.

170

DOSSIER DE PREMSA 2017

La teniente de alcalde ha asegurado que Barcelona es de las pocas ciudades que cuenta con
una unidad de atención al sinhogarismo y por ello se está atendiendo a "mucha gente más
allá de la realidad barcelonesa", y ha lamentado que la capital catalana encabece esta lucha
"en solitario, justo en la ciudad en la que es más caro obtener una vivienda".
PARA JÓVENES
Ciutat Vella, con 271 personas, es el distrito en el que han localizado más personas, seguido
del Eixample, con 210; Sants-Montjuïc, con 188; Sant Martí, con 131; Sarrià-Sant Gervasi,
con 59; Horta-Guinardó, con 45; Nou Barris, con 43; Les Corts, con 39; Gràcia, con 29; y
Sant Andreu, con 11.
Los portavoces de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar han agradecido la "implicación
del tejido asociativo", que se ha volcado no solo en el recuento, sino también preparando
comida.
La responsable de Derechos Sociales ha detallado que el ayuntamiento ha creado al menos
85 nuevas plazas de vivienda destinadas a acabar con el sinhogarismo y ha recordado que
está planeado abrir un espacio específicamente para jóvenes en septiembre, así como
reformar los espacios más masificados. El plan de lucha contra el sinhogarismo 2016-2020
del ayuntamiento prevé una inversión superior a los 5 millones en equipamientos y un
incremento de 10 millones anuales en la atención, pasando de los 26,9 millones a los 37,4.
OTRA INICIATIVA
En paralelo, las noches del 6, 7 y 8 de junio la oenegé Arrels preparra otra salida nocturna
para la que buscan 500 voluntarios que ayuden a entrevistas a personas que duermen al raso
para conocer mejor sus perfiles.
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Cens de persones sense llar d’Arrels
Fundació, 6, 7 i 8 de juny
ECAS (16/05/2017)
Arrels Fundació organitza el seu cens de
persones sense llar 2017 les nits del 6, 7 i
8 de juny entre les dotze de la nit i les 5
de la matinada per entrevistar les
persones que dormen al carrer.
L’objectiu és comptar amb informació
qualitativa i útil per afrontar de manera
més eficaç la problemàtica del
sensellarisme. Fan falta 500 persones
voluntàries que sàpiguen català, castellà,
anglès, romanès, marroquí o polonès.
Mitjançant les entrevistes, que es faran per parelles, es busca saber quina és la seva realitat.
Se’ls preguntarà quant temps que fa que viuen al ras, si pateixen o no violència i sobre el
seu estat de salut, si han d’anar sovint al metge o si es troben en situació administrativa
irregular, entre d’altres. Amb tota aquesta informació es podrà determinar quin grau de
vulnerabilitat pateixen les persones que viuen al carrer.
Formulari d’inscripció
Cens i recompte
Un recompte és una fotografia del nombre de persones que dormen al carrer en un
municipi determinat en una nit determinada. El resultat és una xifra de mínims perquè
segurament hi haurà més gent que no trobarem. A Catalunya es fa a Barcelona des de fa
anys i també s’han començat a fer a altres municipis. En un cens, en canvi, es recull
informació qualitativa sobre la situació d’aquestes persones que serveix per detectar
situacions de vulnerabilitat i saber quins recursos calen per promoure l’accés a l’habitatge i
millorar l’atenció a la persona.

172

DOSSIER DE PREMSA 2017

Arrels busca a 500 voluntarios para
encuestar a personas que duermen al raso
El Periódico (16/05/2017)
Sociedad
Arrels Fundació ha hecho hoy un llamamiento para buscar a 500 personas voluntarias para
encuestar, los próximo días 6, 7 y 8 de junio, a personas sin hogar que duermen en la calle
en Barcelona.
Estas encuestas se harán después de que mañana por la noche la red de entidades de
asistencia a las personas sin hogar y el Ayuntamiento de Barcelona hagan un recuento de
las personas que pernoctan en la vía pública.
Las noches del 6, 7 y 8 de junio Arrels Fundación ha organizado una salida por las calles de
Barcelona para encuestar a las personas que duermen al raso con el objetivo de tener
información cualitativa útil para afrontar de manera más eficaz la problemática del
sinhogarismo.
En esta encuesta, que se empezó a hacer el año pasado, cuando encuestaron a 348 personas
sin hogar que vivían en la calle, preguntan sobre el tiempo que hace que viven en la calle, su
origen, si sufren violencia y sobre su estado de salud, entre otras cuestiones.
Para llevar a cabo la encuesta, Arrels ha informado de que necesita el apoyo de 500
personas voluntarias que sepan catalán, castellano, inglés, rumano, marroquí o polaco.
La iniciativa, que se enmarca en una campaña europea, se hará unos días después del
recuento nocturno de personas sin hogar en Barcelona para complementar los datos con
información cualitativa sobre el grado de vulnerabilidad de las personas que duermen en la
calle en Barcelona.
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Arrels busca a 500 voluntarios para
encuestar a personas que duermen al raso
ABC (16/05/2017)
EFE
Arrels Fundació ha hecho hoy un llamamiento para buscar a 500 personas voluntarias para
encuestar, los próximo días 6, 7 y 8 de junio, a personas sin hogar que duermen en la calle
en Barcelona.
Estas encuestas se harán después de que mañana por la noche la red de entidades de
asistencia a las personas sin hogar y el Ayuntamiento de Barcelona hagan un recuento de
las personas que pernoctan en la vía pública.
Las noches del 6, 7 y 8 de junio Arrels Fundación ha organizado una salida por las calles de
Barcelona para encuestar a las personas que duermen al raso con el objetivo de tener
información cualitativa útil para afrontar de manera más eficaz la problemática del
sinhogarismo.
En esta encuesta, que se empezó a hacer el año pasado, cuando encuestaron a 348 personas
sin hogar que vivían en la calle, preguntan sobre el tiempo que hace que viven en la calle, su
origen, si sufren violencia y sobre su estado de salud, entre otras cuestiones.
Para llevar a cabo la encuesta, Arrels ha informado de que necesita el apoyo de 500
personas voluntarias que sepan catalán, castellano, inglés, rumano, marroquí o polaco.
La iniciativa, que se enmarca en una campaña europea, se hará unos días después del
recuento nocturno de personas sin hogar en Barcelona para complementar los datos con
información cualitativa sobre el grado de vulnerabilidad de las personas que duermen en la
calle en Barcelona.
La información derivada de estas nuevas encuestas se podrá comparar con los resultados
que se obtuvieron el año pasado tras entrevistar 348 personas que dormían al raso y que
evidenciaron, por ejemplo, que las personas entrevistadas hacía un promedio de 3 años y 9
meses que no tenían un hogar estable.
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Arrels Fundació fa una crida per trobar
500 voluntaris per enquestar persones
sense llar
Social.cat (17/05/2017)
L’acció es farà a Barcelona uns dies després del recompte nocturn i
aportarà conclusions sobre l'estat en què viuen els sense sostre
El 37% de les persones enquestades l'any passat va afirmar que havien
estat víctimes d’agressions

Arrels Fundació busca almenys 500 voluntaris per enquestar persones que dormen al ras a
Barcelona les nits del 6, 7 i 8 de juny. La iniciativa, que s’emmarca dins una campanya
europea, es farà uns dies després del recompte nocturn de persones sense llar, que està
previst per aquest dimecres, i complementarà les dades amb informació qualitativa.
L’objectiu de la fundació és, més enllà de saber quantes persones dormen al carrer, saber
quina és la seva situació personal. "Volem saber qui dorm al carrer a Barcelona, com utilitza
els serveis socials o les urgències, quin estat de salut tenen i quins riscos pateixes",
expliquen al seu web. En definitiva, l’entitat vol determinar com de vulnerables són les
persones que dormen al carrer. Per això, necessitaran que els voluntaris parlin català,
castellà i anglès i coneguin altres llengües, com el romanès, el marroquí o el polonès.
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La informació, a més, es podrà comparar amb les conclusions que ja es van extraure en la
campanya de l’any passat. Aleshores, les enquestes a més de 348 persones van evidenciar,
entre altres, que de mitjana feia entre tres anys i nou mesos que no tenien una llar estable.
El 70% dels enquestats, doncs, patia una situació de pobresa crònica.
Els riscos de viure al carrer
Una altra conclusió de l’estudi va ser que el 61% dels enquestats patien un grau de
vulnerabilitat mitjà i un 19% elevat. A més, el 66% de les persones que es van entrevistar
era d’origen estranger i gairebé la meitat no tenien cap contacte amb serveis socials o
similar. Gran part dels enquestats eren homes i un de cada cinc no es podia fer càrrec de les
seves necessitats bàsiques. A més, tres de cada quatre enquestats no tenien cap tipus
d’ingrés.
Tot i així, la meitat van afirmar disposar de targeta sanitària, malgrat que només una de
cada tres persones havia rebut atenció mèdica a les urgències. A més, el 37% de les
persones entrevistades va afirmar que havien estat víctimes d’agressions físiques o verbals.
En el cas de les dones, aquest percentatge augmentava fins al 47%.
Un recompte que s’expandeix pel territori
Aquest dimecres no només Barcelona organitza un recompte de persones sense llar. També
ho fan municipis com Mataró, a través de la campanya A Mataró comptem tots, o Sant Adrià
de Besòs. Les darreres dades de Mataró són d’un recompte de l’any 2010, en què van
participar 193 voluntaris. A Sant Adrià de Besòs l’any passat es van comptabilitzar fins a 31
persones que dormien al ras.
A més, a principis de maig es va realitzar per primera vegada un recompte a la ciutat de
Tarragona, que s’emmarcava dins una iniciativa on col·laboraven entitats i administracions.
Prop de 200 voluntaris van recórrer els carrers de la ciutat i van localitzar 49 persones sense
sostre.
Actualment, tal com explica Arrels Fundació, no se sap el nombre exacte de persones que
viuen al carrer a Catalunya ni quines són les seves necessitats. Per això, des del mes d’abril
es treballa per elaborar l'Estratègia Integral per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, en què
intervenen el Govern i les entitats.
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El cierre de los psiquiátricos: ¿salvación o
condena para los enfermos mentales?
Revista Playground (18/05/2017)
Clara Gil
La solución para las personas que padecen algún tipo de trastorno
mental se ha quedado a medias

Hace 30 años que España, siguiendo la estela del resto de países europeos como Reino
Unido o Italia, decidió reformar la Ley General de Sanidad y proceder al cierre de los
centros psiquiátricos. El objetivo era erradicar la estigmatización que había en torno a estos
centros y favorecer la integración social, laboral y familiar de las personas que sufren
trastornos mentales.
La decisión, pese a tener un carácter positivo, ha llegado tarde y mal. Tarde porque ha sido
en los últimos diez años cuando han comenzado a desmantelarse las instituciones. Y mal
porque los afectados no están contando con una red asistencial real, sino con soluciones
parche que dejan a un elevado número de personas en situación vulnerable.
" Las personas que sufren problemas de salud mental no interesan al sistema. Los
gobiernos prefieren invertir en ensayos clínicos que en dar una seguimiento y una atención
de calidad a los afectados". Las declaraciones son de Ramón —nombre falso—, un
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profesional de la psiquiatría con más de 30 años de experiencia en la rehabilitación de
pacientes.

Sin una verdadera red de apoyo, son las familias y las asociaciones quienes luchan a diario
para dar respuesta a las necesidades de miles de afectados. Los perfiles más vulnerables,
según recoge la asociación SESPAS, son los niños y adolescentes, los ancianos y los
drogodependientes.
Cuando ni siquiera las familias quieren hacerse cargo, el cierre de psiquiátricos aboca a
muchos enfermos mentales a terminar en la calle. Por ello, el grupo que se lleva la peor
parte es invisble a la sociedad y está fuera del sistema: las personas sin techo. Su única
esperanza está en las organizaciones no gubernamentales
Según recoge la ONG Arrels, que ofrece asistencia social a quienes se ven obligados a
dormir en la calle,un 44% de las personas sin hogar en Barcelona (de una muestra de
348) padecen enfermedades crónicas, entre las que destacan por encima de todas, las
mentales. ESSMES, el equipo de salud mental catalán que asiste a las personas sin hogar, en
un informe publicado en 2015 en el que atendió a 245 personas, señaló que la esquizofrenia
era la más preminente (un 88%).
Teniendo en cuenta que en la Unión Europea hay 30 millones de ciudadanos que no
disponen de un alojamiento digno y que 410.000 no tienen hogar, el problema no es
menor.
¿Ha mejorado algo el cierre de los psiquiátricos?
La Confedereción Salud Mental España, que congrega a 19 federaciones y hasta 300
asociaciones de familiares y personas con enfermedades mentales en España, ha sido una
de las principales defensoras del cierre de los psiquiátricos. "Es un avance pero todavía
queda mucho por hacer. Se han puesto en marcha pisos tutelados, residencias y ayudas
asistenciales, pero la gran parte del trabajo recae en los familiares y en iniciativas privadas",
explica a PlayGround su presidente Nel González Zapico.
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En España, por otro lado, no existe todavía una red unificada de ambulatorios de día que
dé atenciones a los pacientes. Las diferencias entre cada Comunidad Autónoma son
bastante notables. "Por desgracia, una persona que vive Andalucía o Extremadura no va a
disponer de los mismos medios de atención que una que reside en en Madrid o Barcelona",
lamenta, por su parte, el Doctor Francisco del Olmo, psiquiatra y director de dos centros
clínicos en Madrid.
El grupo que se lleva la peor parte es invisble a la sociedad y está fuera del sistema: las personas sin techo.
Su única esperanza está en las organizaciones no gubernamentales
A pesar de la gravedad de la situación, la salud mental sigue sin ser una prioridad para las
agendas políticas. Los presupuestos a la Salud Mental no superan de media el 7% del
monto sanitaria. Y eso, en los mejores casos. España tan solo deriva 5 de cada 100 euros a
los recursos destinados a Salud Mental, uno de los más bajos de la Unión Europea. Lo
mismo sucede con el gasto destinado a la protección social, que supone un 19% del PIB, y
a la Sanidad (7,2%).
Ramón, el profesional que prefiere mantenerse en el anonimato, explica: "Los tratamientos
destinados a la atención y rehabilitación de personas con enfermedades mentales le cuesta a
los países diez veces más que las patologías relacionadas, por ejemplo, con el corazón. Sin
embargo el dinero que se destina es diez veces menor".
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El dinero, según explica, sobre todo se invierte en ensayos clínicos y farmacológicos. "Los
fármacos son necesarios y una parte muy importante en la rehabilitación de la persona que
ayudan a que los pacientes puedan llevar una vida más autónoma. Pero no pueden ser la
única vía de rehabilitación. Tiene que darse un segumiento médico controlado por el
psquiatra y la psicoterapia. Debe elaborarse un seguimiento individualizado y asegurarse de
que la persona afectada tenga una red asistencial que favorezca su integración en la
sociedad", asegura.
Por su parte, el doctor Del Olmo, asegura que la salud sental vive marginada también en las
leyes: "Muchas enfermedades relacionadas con la salud mental han quedado exluidas de la
Ley de Dependencia, cuando se ha demostrado la incapacidad que pueden suponer para
quién las padece".
La situación afecta también a los profesionales médicos y a los trabajadores sociales, que se
ven obligados a atender a los pacientes en tiempo récord . Pero, sobre todo, a quienes
padecen la enfermedad, que ven sus posibilidades de integración y recuperación cada vez
más limitadas y que siguen sufriendo el estigma y la no aceptación de gran parte de la
sociedad.
"Si todavía tenemos mucho camino por recorrer en la asignatura de la Salud Mental dentro
de las instituciones médicas, imagina una persona que no cuente con recursos económicos
o con el apoyo de sus familiares. ¿Dónde va a terminar en esa persona? Lo más probable es
que acabe en la calle", dice Ramón.
¿Deberían reabrirse los psiquiátricos?
Desde sus inicios, la palabra manicomios llevaba implícita un rechazo automático, un
estigma que, a día de hoy, sigue costando desmontar. Se ubicaron a las afueras de las
ciudades, quizás para mantener a los enfermos invisibilizados y alejados de la sociedad. Sus
orígenes se remontan a centros creados por la beneficiencia que más tarde pasaron a ser
gestionados por el Estado.
"Está claro que la imagen de manicomio como la que se representa en la película Alguien
voló sobre el nido del cuco ha existido y sigue existiendo en algunos países. Pero hoy, los centros
psiquiátricos han cambiado mucho. Muchos cuentan con entornos verdes que permiten a
los pacientes estar en contacto con la naturaleza, además de contar con buenos servicios de
atención y talleres", argumenta Ramón.
La idea de cerrar los centros psiquiátricos debe ser el camino a seguir, pero tienen que darse los recursos
necesarios para atender a las personas. No basta con conseguirles una residencia o un piso tutelado y
atiborrarlos a pastillas
"La idea de cerrar los centros psiquiátricos debe ser el camino a seguir, pero tienen que
darse los recursos necesarios para atender a las personas. No basta con conseguirles una
residencia o un piso tutelado y atiborrarlos a pastillas. Debe hacerse de forma programada,
basada en la experiencia y haciendo un proceso de rehabilitación individualizado y
paulatino y ahora mismo España no cuenta con esos recursos", denuncia.
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En una posición similar, el doctor Del Olmo también se muestra favorable a la reforma
pero alerta de los casos que han precedido a España y aboga por contar, con al menos un
mínimo de camas hospitalarias para los casos más graves y que necesiten de un
internamiento. "España dio un paso con la reforma de la Ley de Sanidad, pero no puede
obviar los resultados que han tenido en países como Estados Unidos o Sudáfrica, este
último fue un verdadero genocidio", explica.

"Debemos seguir la estela de países como Reino Unido, Holanda o Alemania, donde la
reforma se hizo de forma paulatina y contando con el resplado de los Gobiernos que
favorecieron la autonomía y la integración de los pacientes en la sociedad", asegura. "Pero
incluso en estos países existen un mínimo de camas para ingresos", concluye.
Desde la Confederación, su presidente, Nel González, asegura que la mejor manera de
sobrellevar una enfermedad mental mental no pasa por encerrar a las personas en centros,
sino por darles una autonomía y una integración para que puedan sentirse parte de la
sociedad en todos sus ámbitos."Hay estudios que demuestran que encerrar a las personas
en un centro psiquiátrico ha supuesto un empeoramiento de su enfermedad y, como
consecuencia, de su salud".
Hace falta el compromiso de todas las administraciones, y también la participación de empresarios,
periodistas, jueces, vecinos, profesores, amigos. Solo cuando caigan también esos muros, invisibles pero reales,
podremos decir que el sueño de la reforma psiquiátrica se ha convertido en una realidad
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El Presidente de Honor de la Confederación, José María Sánchez Monge, mantiene la
necesidad de unir fuerzas: "Debemos derribar, de una vez por todas, los muros invisibles
que la sociedad todavía hoy, levanta frente a las personas con una enfermedad mental. Pero
tenemos claro que solos no podremos. Hace falta el compromiso de todas las
administraciones, y también la participación de empresarios, periodistas, jueces, vecinos,
profesores, amigos", asegura Sánchez Monge. "Solo cuando caigan también esos muros,
invisibles pero reales, podremos decir que el sueño de la reforma psiquiátrica se ha
convertido en una realidad", concluye.
Algunos datos sobre las enfermedades mentales
Las enfermedades mentales van camino de convertirse en la epidemia del siglo XXI. Es la
conclusión extraída del informe de la OMS (Organización Mundial de la Salud) del pasado
7 abril, con motivo del día Internacional de la Salud. La organización cifra en 450 millones
(1 de cada 4) el número de personas que sufre alctualmente una enfermedad mental.
Además, los trastornos mentales incapacitan. Entre las 10 patologías que más invalidan a
una persona, cuatro son enfermedades relacionadas con la salud mental, siendo la primera
de todas la depresión. Y son las que más afectan a la calidad de vida por la cantidad de
tiempo vivido con la enfermedad. "Quienes sufren una enfermedad mental se enfrentan a
una triple discapacitación", explica Del Olmo.
"Afectan a una edad muy temprana (el 20% de jóvenes y adolescentes del mundo sufre
algún tipo de trastorno mental, excluyen del mercado laboral y supone una carga para las
familias porque no hay recursos públicos", concluye.
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Trabajar y vivir en un albergue
Metrópoli abierta (19/05/2017)
Jordi Subirana
Un 11% de las personas atendidas tiene rentas de trabajo, pero lo que
ganan no les da ni para alquilar una habitación

El verano pasado, Joana (nombre ficticio) pasó un mes viviendo y durmiendo en las calles
de Barcelona. Joana es catalana, soltera y tiene 56 años. Hace unos siete años, era una
profesional autónoma –prefiere no decir a qué se dedicaba para no dar pistas sobre su
identidad--, vivía en un piso del Eixample y tenía una vida como cualquier otra persona.
“Jamás imaginé que acabaría en la calle" –explica Joana a Metrópoli Abierta–. Al ser
autónoma no tuve derecho a paro y me gasté todos los ahorros. Tuve que dejar mi casa y
viví unos meses con mis padres, pero me tuve que ir... Conseguí otro trabajo y pude
alquilar una habitación, pero la empresa en la que estaba cerró y me encontré en la calle”.
Durante el mes que estuvo al raso no dormía. “Vivía con miedo. Estaba siempre al acecho.
La calle es una experiencia de supervivencia muy bestia. Creces en mala leche. Sufres un
desengaño terrible de la sociedad, de la vida”, cuenta sin querer dar demasiados detalles.
¿De qué vivía? “Compraba comida, algo de pan, fruta y otros alimentos que no hubiera que
cocinar con lo que obtuve de vender el ordenador y el equipo de música”.
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El pasado octubre, Joana entró en el Centro Residencial de Inserción de Serveis Socials de
Sant Joan de Déu, en el Poble-sec. Antes estuvo en un centro de primera acogida para
personas sin hogar. “Cuando estaba en la calle no sabía que en Barcelona había una red de
asistencia para personas necesitadas. Me lo dijo un chico en mi misma situación”.
Desde hace dos meses, Joana tiene un trabajo en un bar de menos de media jornada los
fines de semana y festivos. “Es importante porque me mantiene ocupada. La situación de
no tener nada que hacer estresa. Quien no lo vive no sabe lo que es levantarse y no saber
en qué ocupar el tiempo”.
“SIN TRABAJO ERES ALGUIEN EXECRABLE”
Joana gana entre 200 y 300 euros al mes. “Un sueldo así no arregla nada. Yo quiero un
trabajo con el que pueda pagarme un alquiler. He enviado muchos currículums, pero nadie
contesta. No he conseguido ni una entrevista. Cuando dejas de tener trabajo, la gente
desaparece. Te conviertes en alguien execrable”, cuenta la mujer, que llegó a entrar en la
universidad, pero la dejó tras el primer curso.
“Hoy, por suerte, no estoy en la calle. Tengo comida, una cama y una ducha. Pero la
sensación es de inseguridad total. Vivo al día, sin futuro”, añade Joana.
El caso de Joana no es único. Alrededor de un 11% de las personas atendidas en los
centros de la Xarxa de Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona tiene rentas de
trabajo, es decir se trata de personas con un trabajo, pero viven en un albergue, un piso de
inclusión u otros centros asistenciales.
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En otoño, la XAPSLL tendrá nuevos datos sobre personas sin hogar que trabajan pero
duermen en albergues. Sin embargo, parece que la tendencia va al alza --en 2012 afectaba
sólo al 4,1% del colectivo-- Lo que ganan no les da para pagar un piso. Ni siquiera una
habitación. El mercado laboral está mal para todo el mundo, pero para estas personas las
dificultades se multiplican.
En Barcelona hay 3.395 personas sin hogar. 1.954 viven en equipamientos o pisos públicos
y de entidades sociales del tercer sector, como Sant Joan de Déu o la Fundació Arrels, y
1026 residen en la calle y 415 pernoctan en asentamientos irregulares. Una parte importante
no trabaja o no está en condiciones de hacerlo.

El sinhogarismo frecuentemente va asociado a adicciones, como el alcohol o las drogas, y a
patologías diversas y trastornos de salud mental. En ocasiones, son la causa de que una
persona acabe en la calle y en otras son la consecuencia. En estos casos, hay que dar a estas
personas otro tipo de atención más especializada o más personal antes de la inserción
laboral.
“Muchas veces es muy difícil que estas personas puedan acceder al mercado laboral”,
corrobora el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets. En Arrels, trabajan con
personas muy vulnerables, con situaciones tan cronificadas, que no pasarían un proceso de
selección.
“Sin vivienda, con adicciones y problemas psicológicos, se hace difícil acceder al mercado
laboral –añade Busquets--. Algunas de las personas con las que tratamos pueden hacer
trabajos esporádicos. Lo que procuramos es impulsar talleres ocupacionales en los que
hagan pequeños trabajos remunerados. Lo que no se puede decir es que estas personas no
quieren hacer cosas”.
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Pero no en todos los casos la situación es tan complicada, y eso casi siempre va ligado al
tiempo que la persona ha pasado en la calle. Tras cinco años o más al raso, las situaciones
se pueden volver crónicas.
El Centro Residencial de Inserción de Serveis Socials de Sant Joan de Déu del Poble-sec
acoge a personas de 18 a 64 años, libres de adicciones o con seguimiento médico, que
puedan llevar una inserción social y laboral y una vida autónoma. Ahora hay 52 personas de
las que la mitad tienen trabajo. En el conjunto de la ciudad, Sant Joan de Déu atiende a 463
personas. Del total, 164 entran con un trabajo (35,3%), y de los centros salen 233 con
ocupación (50,23%).
SUELDOS DE 500 A 600 EUROS Y HABITACIONES DE 400
En cualquier caso, los trabajos a los que acceden estas personas son precarios. “Hay un
10% que no tienen contrato. Los salarios son muy bajos. Algunas personas pueden cobrar
entre 500 o 600 euros. Otras incluso menos. Con esos salarios no pueden hacer frente a un
alquiler. Y menos en Barcelona. Algunas habitaciones se alquilan a 400 euros”, dice
Francesc Pous, responsable del centro de Sant Joan de Déu del Poble-sec.
Muchas de estas personas antes de intentar acceder de nuevo al mercado hacen una
inserción laboral, con itinerarios de formación, cursos y una búsqueda activa de trabajo, por
ejemplo en Barcelona Activa, un organismo municipal para impulsar la ocupación en la
ciudad. Existen también convenios con entidades y empresas que ayudan a estas personas a
volver a entrar en el mercado laboral.
Según la Fundació Arrels, un 60% de las personas sin hogar de Barcelona tienen estudios
secundarios y un 12%, estudios universitarios. “El 30% restante, o tienen estudios
primarios o no tienen”, puntualiza Busquets. “En Sant Joan de Déu, hay personas con
estudios primarios que necesitan hacer una formación más larga. Pero también hay gente
con estudios universitarios”, explica Pous.
En la búsqueda de empleo de estas personas también influye su situación personal, la edad
–si tienen más de 50 años ya no son personas atractivas para el mercado-- y una situación
administrativa irregular en el caso de extranjeros.
DE PUBLICITARIO A CONSERJE
Jordi es el nombre real de un barcelonés de 51 años que se gana la vida como conserje en
una finca. Jordi tiene un contrato de sustitución y cobra unos 800 euros al mes. Desde hace
cerca de un año vive en el Centro Residencial de Inserción Hort de la Vila, en Sarrià-Sant
Gervasi.
A simple vista, Jordi rompe todos los tópicos de las personas sin hogar. Bien vestido,
licenciado universitario, sin adicciones, con inquietudes, escribe guiones que envía a
productoras y televisiones... No es exagerado decir que Jordi fue un profesional con éxito,
aunque nunca ha tenido propiedades ni ahorros.
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Desde mediados de los años 80, Jordi trabajó en distintas agencias y grupos de publicidad.
“Ganaba dinero, entre 200.000 y 300.000 pesetas de la época. Pero lo que ganaba me lo
gastaba. Me gustaba la buena vida: vacaciones, viajes... Soy un poco manirroto”. Ahora,
buena parte del dinero que gana va a un plan de ahorro que le gestiona Sant Joan de Déu.
Con el fin del último boom de la publicidad, la década pasada, Jordi se vio obligado a
compaginar diversos trabajos como: freelance de publicidad, conserje, vigilante…
Finalmente, y tras vivir tres años en pareja, y perder buena parte de sus ingresos, volvió a la
casa de su madre, un piso en Les Corts de alquiler de renta antigua.
“Cuando murió mi madre, hace dos años, intentaron subirme el alquiler a los precios
actuales. No lo podía pagar. Estuve un año en la casa sin pagar y tras acudir a servicios
sociales acabé, a principios del 2016, en una habitación de L’Hospitalet pagada primero por
unos amigos y después por servicios sociales. En el centro actual entré en junio del año
pasado. Por suerte, jamás he dormido en calle. Los servicios sociales lo evitaron”, explica.
Jordi no tiene más que palabras de agradecimiento hacia los profesionales del centro de
Hort de la Vila. “Nada más entrar, lo que más me sorprendió fue su cercanía”. Pero le
gustaría vivir en un piso. Sin embargo, el mercado de alquiler es ahora mismo una utopía
para él. “Los pisos son caros en todas partes. Que la vivienda es un derecho sólo está en la
Constitución. La realidad es muy distinta”.
“YA SOY VIEJO PARA EL MERCADO LABORAL”
Pedro (nombre ficticio), un uruguayo de 54 años, llegó a España en el año 2000,
concretamente a Madrid, donde trabajó de camarero y en el sector de la limpieza, donde
montó una empresa familiar que se fue al garete.
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A Barcelona se instaló en 2013. Tras vivir un tiempo en la casa de su pareja, Pedro se tuvo
que ir, aunque sólo durmió una noche al raso. Pasó por varios centros de acogida y,
finalmente, llegó al centro de Sant Joan de Déu del Poble-sec.
Desde hace un año y medio vive en un
piso de inclusión social de Sant Joan de
Déu, junto a otras dos personas, y trabaja
en la limpieza de un hospital de Barcelona
los fines de semana y festivos. Aunque
tiene contrato indefinido, sólo cobra 410
euros.
“Me siento muy bien de salud. Pero para el
mercado laboral, ya soy viejo. Se da la
contradicción que a muchos jóvenes no se les contrata porque no tienen experiencia. Y yo
que la tengo, soy viejo”, dice Pedro, que estudió sin acabar un peritaje técnico del ámbito
de la construcción.
A Pedro, como a sus compañeros, le preocupa especialmente el tema de la vivienda. “En el
piso de inclusión no me puedo quedar eternamente. Me gustaría alquilar una habitación,
pero cuesta al menos 300 euros. No los puedo pagar”.
Francesc Pous, de Sant Joan de Déu, explica que la estancia marcada en centros como el
del Poble-sec es de unos tres meses. Hay lista de espera. Pero la permanencia se alarga, por
término medio, unos 110 diez días.
Y después, ¿qué ocurre con estas personas? Pous dice que un 55% de las personas que
trabajan consiguen alquilar una habitación o se trasladan a algún piso de inclusión de alguna
entidad o del Ayuntamiento, donde se les puede hacer un seguimiento, aunque casi nunca
salen de la precariedad. Al resto, se les aconseja que vuelvan a entrar en el circuito de
atención social de la ciudad, a través del Servei de Inserció Social (SIS) del Ayuntamiento
para evitar que caigan de nuevo en la calle. En algunos casos se consigue. En otros, no.
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INFORME | La fam oculta posa en risc
la igualtat d’oportunitats a Catalunya
ECAS (25/05/2017)  PDF
‘Fam oculta, un obstacle en la igualtat d’oportunitats‘ és el títol de l’informe
presentat ahir per alertar sobre un fenomen força desconegut a Catalunya que
representa una amenaça per al desenvolupament físic i mental dels infants.
Elaborat per ECAS en col·laboració amb el professor de la UPC Sergi
Bermejo, el document vol generar consciència sobre els riscos que comporta
una mala alimentació perquè les administracions millorin la seva intervenció
en clau fonamentalment preventiva.
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Un mural col·lectiu que crida
#ningúdormintalcarrer
Flama, Agència Cristiana de Notícies (15/05/2017)
Jesuïtes 2
L’escola Jesuïtes Sant Gervasi-Infant Jesús, l’artista Jupiterfab i Arrels
Fundació han impulsat un projecte artístic col·lectiu: un mural que
crida #ningúdormintalcarrer. Es tracta d’una obra de sensibilització i
denúncia que no vol deixar ningú indiferent i que es pot veure des del
28 d'abril passat al mur de l'escola del Carrer de l’Avenir, 17, de
Barcelona.
problemàtica del sensellarisme i no deixés
ningú indiferent. L’escola Jesuïtes Sant
Gervasi es va sumar a la iniciativa oferint
una paret del centre per pintar-hi el
mural.
Més d’una cinquantena d’alumnes de
tercer i quart d'ESO del centre han
format part del grup promotor del
projecte. Durant el mes d'abril van visitar
Arrels per conèixer més sobre les
persones que viuen al carrer. Ho van fer
de la mà del Rafa i el Mariano, dues
persones que van viure al carrer, amb qui
van conversar sobre la soledat, la
invisibilitat i la violència del carrer. Però
també sobre la importància de tenir una
llar per millorar la salut, tornar a crear
vincles i recuperar l’autoestima.

Les mans d’un artista italià, les paraules
d’un grup d’alumnes de l'escola i el
crit #ningúdormintalcarrer
són
els
ingredients que conformen aquest mural
col·lectiu que ha unit el món social,
artístic i educatiu al barri de Sant Gervasi.
L’objectiu: sensibilitzar sobre la realitat
del sensellarisme i fer una crida a la
participació de la ciutadania per
transformar aquesta situació.

A partir d’aquesta experiència, l’alumnat
va seguir treballant a l’aula per plasmar
sobre paper els seus aprenentatges, idees i
propostes
que
criden
#ningúdormintalcarrer. Alguns d’aquests
missatges
acompanyen
l’obra
de
Jupiterfab al mural del carrer.

El projecte comença quan l’artista italià
Jupiterfab va fer arribar fa uns mesos a
Arrels la seva proposta de col·laborar
amb la causa #ningúdormintalcarrer a
través de l’expressió artística. La idea era
pintar un mural al carrer que visibilitzés la
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Arrels insta a abrir 73 espacios de
proximidad para 1.026 personas sin hogar
de Barcelona
Europa Press (30/05/2017)
Viviendo en la calle, vivir en la calle, pobreza, pobre, pobres, sin techo
La Fundación Arrels ha instado este martes a los grupos municipales a abrir 73 espacios de
proximidad para 1.026 personas que duermen en la calle en Barcelona, tras considerar que
se trata de una "situación de urgencia".
Ha propuesto a los grupos políticos "actuar juntos, con acciones paliativa a medio y largo
plazo", como habilitar 73 espacios, uno en cada barrio, para que nadie duerma en la calle,
ha informado la entidad en un comunicado.
También han pedido implementar políticas contundentes a favor del modelo Housing First
y modificando reglamentos como el de la Mesa de Emergencias Sociales de Barcelona, y
han animado a los ciudadanos con viviendas vacías a alquilarlas a entidades sociales.
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228 grupos de interés se inscriben en el
registro de 'lobbies' del Parlament en
cuatro meses
La Vanguardia (05/06/2017)
Los perfiles incluyen desde entidades soberanistas a grupos energéticos
y consumidores de cánnabisuropa Press
228 grupos de interés ya se han inscrito en el registro de 'lobbies' que el Parlament creó a
finales de enero de este año, una iniciativa pionera en una cámara legislativa del Estado y
que se ha puesto en marcha en virtud de la ley de transparencia catalana aprobada en 2014.
En declaraciones a Europa Press, el vicepresidente primero de la Cámara y responsable de
Transparencia, Lluís Corominas, hace una valoración "positiva" de estos primeros meses y
recuerda que el Parlament también aprobó que los diputados tuvieran que hacer pública su
agenda.
Explica que la Cámara envió de inicio casi 400 cartas a entidades, cámaras, colegios,
sindicatos, patronales y asociaciones susceptibles de tener que aparecer en este registro y
que, salvadas las "dudas iniciales", asegura que la iniciativa ha sido bien acogida.
Relata que una de las consideraciones que hacían los grupos de interés es que les sorprendía
que tuvieran que registrarse ante el Parlament para tratar con los diputados y no tuvieran
que hacerlo ante el Congreso, ya que la ley de transparencia estatal no lo exige.
El Parlament creó un equipo para asesorar a todos aquellos que se han inscrito o quieran
inscribirse próximamente, y busca que formar parte de este registro pueda ser luego
esgrimido como un "sello de calidad" por sus integrantes a la hora de desarrollar sus
actividades profesionales.
Estar en el registro de 'lobbies' da a los grupos de interés derechos --a hacer actos en la
Cámara, por ejemplo-- y obligaciones --a dar información "fidedigna"-- y, en caso de malas
prácticas, la Cámara prevé sanciones que van de los 300 a los 12.000 euros por multa, algo
que por ahora el Parlament no ha aplicado.
Corominas explica que la Cámara "no descarta más adelante" aplicar estas sanciones si es
necesario, pero expone que hasta ahora no lo han considerado oportuno y que, además, no
han creído que fuera la mejor forma de dar a conocer este registro.
Enviadas las 400 cartas a los posibles interesados, Corominas explica que los diputados, a
través de sus reuniones con estos grupos, también han publicitado el registro, y, además,
ahora el Parlament contempla hacer una campaña para darle más publicidad --la Generalitat
también tiene un registro propio de 'lobbies'--.
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Aparte de los 228 inscritos, hay cinco solicitudes pendientes de validar; tres a los que les
falta completar la información; cuatro pendientes de aprobación; seis inadmitidos, y 31
solicitudes cuyos responsables empezaron los trámites para registrarse y no los finalizaron.
CINCO CATEGORÍAS
El registro se estructura en cinco categorías diferentes de grupos de interés: consultorías
profesionales y despachos de abogados; empresas, asociaciones comerciales, colegios
profesionales y sindicatos; fundaciones, plataformas y estructuras temporales sin ánimo de
lucro; grupos de reflexión en general y vinculados a partidos, y, por último, organizaciones
que representan a iglesias o comunidades religiosas.
Los grupos registrados van desde la fundación Proactiva Open Arms que ayuda a los
refugiados en las aguas del Mediterráneo, hasta el gremio de constructores de obras de
Barcelona o entidades energéticas como la Asociación Española del Gas (Sedigas), según se
recoge en la web de la Cámara catalana.
De algunos de los grupos se desprende un interés directo con leyes que tramita la Cámara:
por ejemplo está registrada la Asociación de Bebidas Refrescantes y recientemente el
Parlament abordó un impuesto sobre bebidas azucaradas; también está registrado la
Federación Catalana de Asociaciones de Usuarios de Cannabis, mientras la cámara abordar
una ILP sobre estas asociaciones.
ENTIDADES SOBERANISTAS
En pleno proceso soberanista, en el registro también figuran varias entidades que lo
impulsan como Reinicia Catalunya; el Cercle Català de Negocis; Sobirania i Justicia y el
Pacte Nacional pel Referèndum, esta última a estricta actualidad por la reunión que
mantendrá el martes en el Parlament.
También están presentes sindicatos de diversa índole como la CGT, el Sindicat del Taxi y el
Sindicat Autònom de Policia; colegios profesionales como el de odontólogos de Catalunya;
entidades sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Fundació
Arrels y el 'think tank' Government & Society quien, por ejemplo, ya hace constar en su
web que forma parte de este registro, entre otros.
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Entrevista Fundació Arrels
Goodbye Mr Burns (08/06/2017)
Os traigo hoy una interesantísima entrevista con la que para mí es una de las organizaciones
no gubernamentales con una estrategia comunicativa más cuidada e innovadora de cuantas
pueblan este país. Se trata de Fundació Arrels, que pone su foco en las personas sin hogar.
Hablé con Marta Pulgar, que es la directora de comunicación de la fundación. La
entrevista se convirtió en un manual de cómo hacer las cosas bien. Si formas parte de una
ONG y estás intentando revitalizarla, seguro que te sirve de ayuda porque no tiene
desperdicio.
Goodbye, Mr. Burns. Explícanos la visión de la organización, los valores.
Arrels. Es una entidad que trabaja en Barcelona desde hace 30 años. Tiene 3 áreas de
actuación. La primera es atención directa a personas sin hogar en la ciudad. Se les
proporciona un lugar donde vivir, además de servicios básicos de atención directa como
alimentación, duchas, consigna, etc. La segunda sería la parte de
comunicación/sensibilización, a la que damos mucha importancia. Porque no se trata
simplemente de acompañar a las personas, sino de sensibilizar a la ciudadanía rompiendo
estereotipos, cambiando actitudes, etc. Es la única forma de generar una transformación
social. La tercera sería la incidencia con administraciones públicas para cambiar políticas
relacionadas con este ámbito. En resumen, acompañar por un lado a las personas sin hogar
mientras intentamos transformar la sociedad para que el día de mañana no haya personas
durmiendo en las calles de Barcelona.
GbMB. ¿Es posible eso? Suena un poco a utopía teniendo en cuenta que ha
ascendido el número de personas sin hogar. Por lo menos es lo que se nos da a
entender desde los medios con este problema tan grande que es el paro.
Arrels. Y sin embargo es una meta que podemos conseguir. Pero es verdad que año tras
año, el sistema sigue abocando a la gente a la calle. La problemática va en aumento.
GbMB. Decías que el tema de la comunicación, marketing, captación de fondos, es
uno de vuestros pilares. De hecho, considero que ésa es la clave para que Arrels sea
una organización de referencia en este sector. ¿Cuál es la clave del éxito?
Arrels. No lo sabemos. Todavía alucino cuando los medios nos sitúan como referenciales,
cuando no tenemos un departamento de marketing ni nada de esto. Tal vez una clave
podría ser que las campañas se fundamentan en la participación de la gente a la que vamos
a ayudar. Es decir, estas personas no son un objeto a través del cual vamos a hacer una
campaña para captar fondos. Ellos son los protagonistas. Creamos las campañas con ellos.
No nos inventamos eslógans, dejamos que ellos se expresen, porque son ellos los que
mejor entienden la situación. El resultado es que dicen cosas súper potentes y salen
campañas con muchísimo valor.
GbMB. ¿Y nadie lo filtra desde arriba? ¿No hay unos estándares, unas normas de
comunicación? Todas las organizaciones de este tipo lo tienen.
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Arrels. Confiamos y apostamos mucho por la innovación, el positivismo, la claridad de la
imagen. Y poco más. No queremos dar pena, molestar. Creo que el marketing tradicional,
aunque a corto plazo puede hacer funcionar a las ONG, a la larga perjudica al sector. Tiene
una consecuencia social negativa. Si apuestas por el face to face y captas socios durante un
determinado tiempo, o si apuestas por el telemárketing, etc., al final vas cargando de cosas
al posible socio. A la larga piensa que le han engañado y se da de baja, además de no volver
a darse de alta más, según indican las estadísticas.
GbMB. Primera vez que me dicen algo así. Personalmente, apuesto por
el fundraising.
Arrels. Lo importante es no hacer una captación demasiado intrusiva. Si estás tirado en el
sofá viendo la tele, que tienes 30 minutos al día para descansar, y te llama una ONG con un
teléfono que ha conseguido por una campaña de SMS, lo más normal es que se genere un
rechazo. Nosotros, por ejemplo, no hacemos eso porque no es nuestra filosofía. Para mí es
muy negativo.
GbMB. ¿Qué métodos propones, entonces?
Arrels. Todo se reduce a no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. A mí no me
gustaría que me llamaran por teléfono cuando estoy descansando, ni salir del metro y que
me abordara una persona. No me gustaría que me enviaran 400 mails para que me haga
socia por el hecho de haber participado en un recuento. Considero que tenemos esa
obligación moral. ¿Qué nos queda entonces? Pues inventar nuevos métodos. Innovar. Por
ejemplo, estamos trabajando con una aplicación que pone en contacto a los ciudadanos con
la realidad de las personas sin hogar.
GbMB. ¿Cómo es eso?
Arrels. Recibimos un montón de llamadas de gente preocupada porque tienen a un vecino
durmiendo en la calle. Para canalizarlo, se nos ocurrió que la aplicación era un método
perfecto para que nos informara y se activara un proceso que conectara a la persona que la
usa con nosotros. Ya el ciudadano se ha implicado activamente. No dando 3€, sino
informando de manera activa. Como el ciudadano ya se ve involucrado y sensibilizado, es
más fácil que surja una colaboración de socio o voluntariado. Queremos gente que se lo
crea.
GbMB. ¿Desde cuándo Arrels trabaja así? Seguro que hay un punto en el que la
estrategia ha cambiado hacia este tipo de marketing más innovador.
Yo diría que hay dos. Uno fue en 2012, cuando se cambia la imagen corporativa y se crea el
nuevo lema, que arrastra un concepto de positivismo. En el 2015, la campaña
del 1miliodegracies nos abrió mucho los ojos. Empezamos a utilizar otros canales que hasta
ahora no se habían utilizado. Aunque han sido dos pequeños saltitos, creo que en Arrels
siempre ha habido tradición innovadora. Siempre hemos apostado por cosas diferentes
desde los inicios, por ser fuente de información. Por ejemplo, aparecemos en prensa una
vez a la semana, lo que nos ayuda mucho. Es una entidad que apuesta mucho por la
comunicación, dedica muchos recursos y no tiene miedo a equivocarse.
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GbMB. ¿Esa entonces es la clave de diferenciación? ¿Es lo que hace Arrels diferente
a otras ONG?
Arrels. Yo creo que sí. Vinculando tamaño de entidad con recursos destinados, claro.
Porque no tiene nada que ver lo que invertimos nosotros en comunicación con lo que
invierten las grandes. El presupuesto de comunicación de una de las grandes puede ser el
presupuesto anual de toda nuestra entidad. Son otras ligas. Además, otro elemento
diferenciador es que no queremos hacer pulseritas o marcapáginas de libros que la
gente compre por pena. Somos capaces de hacer cosas de mucha calidad, desde
publicaciones hasta obras de teatro, pinturas, etc. Queremos que la gente se vincule con
nosotros también por lo que somos capaces de ofrecerle, no por caridad.
GbMB. Serán otras ligas, pero el retorno, el impacto que generáis vosotros, es muy
bueno. Ya lo quisieran otras.
Arrels. Es a nivel local, también. Es una problemática muy cercana. Nuestra causa está al
salir de casa. De casa al trabajo. Tienes sus pros y sus contras.
GbMB. Contras como, ¿por ejemplo? ¿No ser competitivos en el mercado con
vuestros productos?
Arrels. Ya de base te digo que lo importante para nosotros no es el producto en sí. El foco
está en que la persona sienta que ha hecho el mejor producto posible. El producto nos da
igual. Tiene que ser perfecto, pero el proceso del trabajo de la persona es lo importante.
Una duda que tengo, por ejemplo, es que no sé si Arrels puede ser competitiva a nivel de
mercado. Entiendo que no. Si tuviéramos un encargo grande de producto, por ejemplo, no
podríamos asumirlo.
GbMB. Pues ahora los pros. ¿Qué ponéis en valor de ser una entidad local?
Ampliando la lupa, incluso, ¿podrías decir que el hecho de que Arrels funcione en
Barcelona es una ventaja con respecto a otros sitios de España o Europa?
Arrels. Nuestra problemática es de ciudad. Ya a nivel Cataluña es muy grande, pero aquí en
Barcelona las cifras son muy altas. De todas formas, el hecho de que el target esté tan
delimitado geográficamente hace más simples las estrategias de marketing, digitales, etc. Es
una forma de segmentación natural. Siempre que hablemos de ciudades de esta magnitud,
encontramos otras entidades que trabajan igual de bien.
GbMB. ¿Tenéis algún referente?
Arrels. Crisis, por ejemplo. Apuestan mucho por la comunicación, participación,
implicación. Incluso en su forma de atención, incluyen a personas que han estado en la
calle y ahora viven en casas, como miembros del equipo de soporte. Son personas que han
vivido la misma experiencia que ellos y ahora están en otro punto. Nadie mejor. Crisis tiene
un local en Londres con venta al público, hace campañas muy rompedoras y eventos muy
impactantes. Por ejemplo, el sleep out. Se convoca a la gente para que durante una noche
duerma en la calle con las personas sin hogar, y de ahí captan fondos. En el territorio
nacional, hay redes y organizaciones monstruo como Cáritas, pero nada concreto.
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GbMB. Y volviendo al tema de Barcelona como área de actuación, ¿os habéis
planteado crecer? Tal vez a otros puntos de España o dentro de Cataluña, donde
decías que se extendía el problema.
Arrels. A nivel de atención no. En Barcelona es donde está el cúmulo de personas sin
hogar y aquí nos quedamos. A nivel comunicativo sí. A nivel de hacer red, trabajar con
administraciones, incidencia política y social, es donde queremos y tenemos previsto crecer.
GbMB. No hemos tocado el tema administraciones. ¿Habéis tenido algún problema
o ventaja por los cambios de poder? Barcelona, España, bla, bla, bla. . .
Arrels. Somos convencidos apolíticos y apartidistas. Ahora que está en el gobierno el
partido que todos sabemos, no hay ningún tipo de ventajas, de facilidades. Nada. De
ningún color. Nada. La relación de Arrels con la administración es muy cordial. Tampoco
es que ninguna haya apostado por nosotros.
GbMB. Pero, ¿no es verdad que el servicio que vosotros prestáis libera de problemas al
Ayuntamiento, abarata sus costes y reduce los recursos que deben dedicar a solucionarlos?
A nivel económico y a nivel social, vaya, deberíais ser bien acogidos.
Arrels. Sí. Pero no ha habido colaboración. También es verdad que Arrels persigue a los
ayuntamientos para que lo hagan bien, así que esa postura de denuncia puede
incomodarles. Además, a los ayuntamientos no les gusta que otros se lleven el mérito por
ellos. Si una entidad social hace lo que ellos deberían hacer, hay problema. Y en este punto
tengo que matizar, que no entidades pero sí políticos han colaborado con nosotros. Hay
muchos que son socios y que prestan su imagen. A nivel personal, sí hay colaboración.
GbMB. Dame una primicia y te dejo tranquila. Háblame de algún proyecto
novedoso que vayáis a sacar en lo próximo.
Arrels. La próxima campaña va a ser muy chula. Tendrá que ver con el empoderamiento
de las personas atendidas, y con el mundo del diseño, la imagen y el arte. Transmite el
positivismo que queremos. También estamos preparando una cosa muy chula con
el Teatro Lliure para el año que viene. Pero lo más inmediato será el taller de Arrels, muy
importante. La gente estará invitada a participar y palpar esta realidad. Es un proyectazo en
forma de local permanente en el que todavía estamos barajando ideas sobre cómo y qué
vamos a hacer.
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Arrels ha entrevistado a 297 personas que
duermen en la calle en dos noches
Eco Diario (08/06/2017)
EFE

Jóvenes y mayores, con estudios y sin ellos, con problemas de alcoholismo y sin adicciones
y muchos nacidos en España. Son el perfil de las 297 personas que en dos días han
entrevistado los voluntarios de la Fundación Arrels, que esta noche completarán el censo
para conocer en profundidad quiénes son y qué problemas tienen las personas que
duermen al raso en Barcelona.
Durante tres noches consecutivas, medio millar de voluntarios de la Fundación recorren las
calles de la capital catalana, donde cada día pernoctan más de 1.000 personas sin hogar,
para conocer en profundidad su situación y hacer el retrato de las personas, para que dejen
de ser un simple número ilustrativo de la pobreza severa.
Según relatan los voluntarios que han participado en las dos primeras noches de entrevistas,
los perfiles de las personas sin hogar que duermen en la calle son diversos.
Por ejemplo, Francesc, uno de los entrevistados, explicó a los voluntarios que ha
comenzado a trabajar y que ahora sueña con poder alquilar una habitación a fin de mes.
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"Tener que dormir en la calle es una experiencia extra traumática. Tienes que luchar por no
perder la autoestima porque puedes caer en el alcohol o en problemas", explicó Francesc a
los voluntarios, que anotaron sus comentarios.
Acostado sobre un cartón y tapado con una manta, comentó que hace 7 años que no tiene
vivienda, que por suerte viviendo en la calle no ha sufrido ninguna agresión y que ahora
hará dos meses que trabaja y con el próximo sueldo espera poder alquilar una habitación.
"Si todo va bien, a fin de mes, coincidiendo con mi cumpleaños", anotaron los voluntarios.
Carmen, otra entrevistada, les ha explicado que tiene una amiga que le deja lavar la ropa en
su casa y Mohamed les ha dicho que salió el martes de la cárcel pero no tiene adónde ir.
Hace una semana que Carmen y su compañero duermen cada noche en un parque junto al
Paralelo. Explican a los voluntarios que antes estaban cerca del mar, pero un policía les dijo
que tenían que moverse y se fueron y ahora se han instalado junto a un banco de madera,
debajo del cual dejan las bolsas y en el suelo preparan todo para dormir.
Carmen duerme en un saco, y su compañero y otro amigo que anoche estaba con ellos
aprovechan una manta grande y dos cojines. "El esfuerzo de vivir en la calle me ocupa todo
el día", dice.
Los voluntarios de Arrels destacan que es Carmen quien quiere responder a la batería de
preguntas que les hacen: "¿desde cuándo duermes en la calle? ¿Has sufrido agresiones?
¿Cómo estás de salud? ¿De quién recibes ayuda? ¿Consumes alcohol o drogas?".
Diez metros más allá, Mohamed también se aviene a responder a otros dos voluntarios, a
los que explica que acaba de salir de la cárcel pero no tiene dónde dormir y ha venido al
parque "para estar tranquilo" y que otras veces ya lo había hecho.
Hace 30 años que vive en Barcelona, no está empadronado y anoche su cama fue un banco,
donde una alfombra le hizo de colchón.
En el parque donde duermen Carmen y Mohamed viven seis personas, y otras ocho lo
hacen en unos jardines que hay al lado.
Casi 200 voluntarios han recorrido hasta ahora las calles de Ciutat Vella, Eixample, SantsMontjuïc y Sant Martí para hablar con las personas que duermen al raso y conocer de
primera mano su situación y saber qué grado de vulnerabilidad sufren.
El resultado del censo servirá para orientar en la mejora de los recursos y las políticas que
ya existen.
Según ha informado Arrels, en la primera noche, el pasado martes día 6, los voluntarios
encontraron a 506 personas durmiendo en la calle, de las que 193 quisieron responder a las
preguntas. En la segunda noche, esta madrugada, han sido otras 104 las entrevistadas.
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En Barcelona hay 1.026 personas durmiendo en la calle, según el recuento oficial hecho
hace pocos días por las entidades sociales y el ayuntamiento.
El año pasado Arrels organizó el primer censo para recoger la realidad personal de estas
personas y entrevistó a 348 personas que dormían al raso, lo que evidenció que el 70 %
hacía más de un año que vivía en la calle, que el 19 % sufría una situación de mucha
vulnerabilidad y que una de cada cinco personas no podían hacerse cargo de las
necesidades básicas, entre otras cosas.
"Esta noche he entrevistado a dos personas que duermen en la calle y lo que más me ha
impresionado es su dignidad, el hecho de no resignarse y tener ganas de superar su
situación", ha explicado una voluntaria, que destaca que son personas "como tú y como yo,
respetuosas y amables, que han respondido preguntas muy personales y difíciles".
Otra voluntaria, trabajadora social, ha comentado: "Noches como hoy hacen ver que
hemos hecho mucho camino, pero que aún queda mucho por hacer; tenemos que llegar a
todo el mundo y tenemos que hallar el canal porque hay demasiadas personas durmiendo
en la calle".
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Tipografies pròpies sense casa
Creative Corner Agency (14/06/2017)

Us imagineu un projecte on poder crear les vostres tipografies pròpies,
digitalitzar-les i comercialitzar-les? Doncs això és el que ha fet la
“Fundació Arrels” per tal d’ajudar a persones que viuen al carrer.

La filosofia de la fundació és vetllar per a totes aquelles persones que no disposen ni d’una
casa ni de recursos per viure en societat. Ofereixen allotjament, alimentació i atenció social
a totes aquelles persones que viuen amb exclusió social per tal d’encaminar-los de nou cap
a la seva pròpia autonomia. Amb aquests valors i objectius la fundació ha llançat la
campanya “Homeless Font”, un projecte amb molta personalitat.
“Homeless Font” neix de la mà de les mateixes persones que viuen un dia a dia sense
recursos, sols i sense una casa on poder viure. Tal com ho defineixen els voluntaris:
“El proyecto consiste en crear tipografías a través de la letra manuscrita de las personas que viven en la
calle. Esas letras que están en los mensajes que escriben sobre un cartón”.
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Tal com s’explica, s’ha seleccionat diferents persones amb problemes d’exclusió social i
sense sostre per participar en la creació de diferents tipografies creades de la mateixa mà
dels protagonistes. Aquestes tipografies, han estat creades per tal de ser comercialitzades a
través d’un taller de lettering des d’on, els protagonistes, han dissenyat una a una totes les
lletres de l’abecedari amb l’ajuda de diferents tipògrafs que els ajudaven en la creació de les
seves pròpies fonts.
“Un proceso bonito y como resultado, una colección de tipografías únicas y personales que reflejan el carácter
de cada una de esas personas”.
La finalitat de la iniciativa, és que les marques, dissenyadors, usuaris, etc. puguin comprar i
utilitzar aquestes fonts per a fer-ne ús en les seves pròpies campanyes. La fundació
destinarà tots els beneficis a ajudar a les 1400 persones que l’entitat atén.
El projecte però va molt més enllà. Des de sempre, la missió de la fundació no només ha
estat la d’ajudar a totes aquelles persones que viuen sense sostre, sinó també, la de
conscienciar a la societat d’una realitat que moltes persones estan vivint i que, en molts dels
casos, apartem la vista i fem veure que no existeix. És per això que darrere de cada
tipografia s’amaga la història dels seus protagonistes. Un petit text i un vídeo personal a
través del qual se’ns explica la vida de cada autor, els problemes que ha passat per acabar
on ha acabat, les seves preocupacions i experiències negatives al carrer per tal d’ensenyarnos que qualsevol persona, després d’un gir inesperat a la seva vida, pot acabar dormint al
carrer havent-ho perdut tot.
Us volem animar a donar un cop d’ull a aquest projecte amb tanta personalitat i que si mai
teniu oportunitat, intenteu fer ús d’aquestes tipografies com a recurs gràfic pels vostres
projectes!
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Un videojoc creat per estudiants de
Disseny convida a posar-se en la pell
d’una persona sense sostre de la ciutat de
Barcelona
Universitat de Barcelona (15/06/2017)
Leonid Borachénkov, Matías Hernández,
Clara Márquez i Samantha Paredes,
quatre estudiants de 3r curs del grau de
Disseny de la Universitat de Barcelona,
han creat un videojoc que explora
l’experiència vital de les persones sense
sostre a la ciutat de Barcelona. Last hope.
A week in the street és el títol de la
proposta, que han desenvolupat dins
del Taller de Disseny de Serious
Gamesde la UB dirigit pel professor Joan
Morales i amb l’assessorament d'Arrels
Fundació. Last hope es presentarà aquest
divendres, 16 de juny, d’11 a 14 h, al
festival Sónar+D, com a part del projecte
Jocs del Comú, que duu a terme
l’associació ArsGames per a l’Ajuntament
de Barcelona.

Tot va començar com un exercici de classe. Els alumnes de Disseny de la UB fan cada any
projectes de joc seriós (serious games) com a exercici final de l’assignatura Projectes
Experimentals, que imparteix des del 2012 el professor Joan Morales. «Sempre que podem,
intentem presentar els projectes a festivals de disseny, convocatòries d’art o vincular-los a
iniciatives culturals o socials (mai comercials)», explica Morales. I continua: «ArsGames,
que coneixien el treball que fem, es van adreçar a nosaltres per convidar-nos a participar en
el seu projecte Jocs del Comú, presentant algun dels videojocs que estàvem desenvolupant
amb els alumnes, i no ho vam dubtar». Només hi havia una premissa: que el projecte triat
s’adaptés a la idea d’usos socials de les dades obertes en els jocs seriosos (jocs amb un
propòsit educatiu i social, pensats per a alguna cosa més que entretenir).
Last hope va ser la proposta escollida. Desenvolupada durant tot un semestre acadèmic,
narra la història del Lluís, una persona sense sostre que des de fa anys viu al carrer, després
d’haver perdut la feina i no poder afrontar el lloguer. El joc comença en el moment en què
se li comunica que pot accedir a un pis tutelat en el termini d’una setmana. El jugador haurà
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de passar l’experiència de viure aquests darrers dies al carrer posant-se en la pell del
personatge, amb un únic objectiu: mantenir el seu avatar en un estat saludable i allunyat
dels perills del carrer. Per sortir-se'n, el jugador haurà d’aconseguir objectes que permetin al
Lluís mantenir els nivells de bona salut i fer-li evitar els llocs o personatges que el puguin
perjudicar (com ara el menjar en mal estat, les persones violentes o les inclemències
climàtiques). Anar a determinats llocs (dutxes públiques, hospitals, etc.) o acudir als
voluntaris socials per rebre ajuda són altres de les opcions a què es pot acollir. «Supera els
set nivells i aconseguiràs que el Lluís pugui abandonar el carrer i començar una vida nova»,
diu la sinopsi del joc.
Promoure una mirada digna i respectuosa vers les persones sense sostre
Per desenvolupar el videojoc, els alumnes han rebut l’assessorament d'Arrels Fundació.
«Els vam anar a presentar el joc que volíem fer i a demanar-los opinió sobre l’enfocament
que fèiem del problema de les persones sense sostre», explica Joan Morales. A partir de les
seves indicacions, els alumnes van decidir dirigir l’experiència del joc a la història
individualitzada d’una persona en concret, basada en els diferents testimonis que
s'expliquen al web d'Arrels, «tot i que el personatge del videojoc és fictici i no s’esmenta cap
persona real per qüestions de respecte a la privacitat», puntualitza.
«L’objectiu final de la proposta és conscienciar la població en general del drama de les
persones sense sostre i alhora promoure una mirada digna i respectuosa cap a aquest
col·lectiu, evitant la condescendència», conclou.
De moment, Last hope estarà disponible a l’estand del Sónar+D, on es presentarà amb la
resta de projectes de Jocs del Comú. També estan en converses amb Arrels per enllaçar el
joc al seu web.
ArsGames i els seus Jocs del Comú
Last hope forma part del projecte Jocs del Comú, creat per ArsGames a partir de la idea dels
jocs de dades (data-games), i en el qual participa l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu
és generar mecanismes per transformar les dades obertes de l’Ajuntament, més enllà
d’informació clara i accessible, en una experiència interactiva que integri dinàmiques de joc
que impulsin la participació ciutadana.
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Un videojoc creat per estudiants de
Disseny de la UB convida a posar-se en la
pell d’un sensesostre de Barcelona
Vilaweb (15/06/2017)
ACN Barcelona
L’objectiu de 'Last hope. A week in the street' és conscienciar la
població sobre el drama de les persones que viuen al carrer i promoure
una mirada "respectuosa" cap al col·lectiu
Quatre estudiants de 3r curs del grau de Disseny de la Universitat de Barcelona – Leonid
Borachénkov, Matías Hernández, Clara Márquez i Samantha Paredes- han creat un
videojoc que explora l’experiència vital de les persones sense sostre a la ciutat de Barcelona.
‘Last hope. A week in the street’ és el títol de la proposta, que es presentarà aquest
divendres, al festival Sónar+D, com a part del projecte ‘Jocs del Comú’ que duu a terme
l’associació ArsGames per a l’Ajuntament de Barcelona. Tot va començar com un exercici
de classe. Els alumnes de Disseny de la UB fan cada any projectes de joc seriós (‘Serious
Games’) com a exercici final de l’assignatura Projectes Experimentals.
“Sempre que podem, intentem presentar els projectes a festivals de disseny, convocatòries
d’art o vincular-los a iniciatives culturals o socials (mai comercials)”, explica el professor
Joan Morales, que dirigeix el Taller de Disseny de ‘Serious Games’. Morales explica que
ArsGames, que coneixien el treball que fan, es van adreçar a ells per convidar-los a
participar en el seu projecte ‘Jocs del Comú’ presentant algun dels videojocs que estaven
desenvolupant amb els alumnes. El professor assegura que no van dubtar a participar-hi.
Només hi havia una premissa: que el projecte triat s’adaptés a la idea d’usos socials de les
dades obertes en els jocs seriosos -jocs amb un propòsit educatiu i social, pensats per a
alguna cosa més que entretenir-. ‘Last hope. A week in the street’ va ser la proposta
escollida. Desenvolupada durant tot un semestre acadèmic, narra la història del Lluís, una
persona sense sostre que des de fa anys viu al carrer, després d’haver perdut la feina i no
poder afrontar el lloguer. El joc comença en el moment en què se li comunica que pot
accedir a un pis tutelat en el termini d’una setmana. El jugador haurà de passar l’experiència
de viure aquests darrers dies al carrer posant-se en la pell del personatge, amb un únic
objectiu: mantenir el seu avatar en un estat saludable i allunyat dels perills del carrer. Per
sortir-se’n, el jugador haurà d’aconseguir objectes que permetin al Lluís mantenir els nivells
de bona salut i fer-li evitar els llocs o personatges que el puguin perjudicar com ara el
menjar en mal estat, les persones violentes o les inclemències climàtiques. Acudir ena
determinats llocs com en dutxes públiques, hospitals o als voluntaris socials per rebre ajuda
són altres de les opcions a què es pot acollir. “Supera els set nivells i aconseguiràs que el
Lluís pugui abandonar el carrer i començar una vida nova”, diu la sinopsi del joc. Promoure
una mirada “digna i respectuosa” Per desenvolupar el videojoc, els alumnes han rebut
l’assessorament d’Arrels Fundació. “Els vam anar a presentar el joc que volíem fer i a
demanar-los opinió sobre l’enfocament que fèiem del problema de les persones sense
sostre”, explica Morales. A partir de les seves indicacions, els alumnes van decidir dirigir
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l’experiència del joc a la història individualitzada d’una persona en concret, basada en els
diferents testimonis que s’expliquen al web d’Arrels, “tot i que el personatge del videojoc és
fictici i no s’esmenta cap persona real per qüestions de respecte a la privacitat”, puntualitza.
L’objectiu final de la proposta és conscienciar la població en general del drama de les
persones sense sostre i alhora promoure una mirada digna i respectuosa cap a aquest
col·lectiu, evitant la condescendència”, conclou. De moment, ‘Last hope. A week in the
street’ estarà disponible a l’estand del Sónar+D, on es presentarà amb la resta de projectes
de ‘Jocs del Comú’. També estan en converses amb Arrels per enllaçar el joc al seu web.
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Un videojoc dissenyat per estudiants posa
en la pell d’una persona sense sostre a
Barcelona
Vilaweb (15/06/2017)
Europa Press
El videojoc 'Last hope. A week in the street', creat per estudiants de
Disseny de la Universitat de Barcelona (UB), posa als jugadors en la
pell d'una persona sense sostre que viu a la ciutat de Barcelona.
L’acció comença quan se li comunica al
jugador que dins d’una setmana podrà
accedir a un pis tutelat, i durant els dies
següents haurà d’evitar els perills del
carrer, com el menjar en mal estat, les
persones violentes i les inclemències
climàtiques.
El joc ha estat desenvolupat per Leonid
Borachénov, Matías Hernández, Clara
Márquez i Samantha Parets com a part de
l’assignatura Taller de Disseny de Serious
Games, que imparteix Joan Morales.

El videojoc ‘Last hope. A week in the
street’, creat per estudiants de Disseny de
la Universitat de Barcelona (UB), posa als
jugadors en la pell d’una persona sense
sostre que viu a la ciutat de Barcelona.

Segons
Morales,
l’objectiu
és
“conscienciar la població en general del
drama de les persones sense sostre i
alhora promoure una mirada digna i
respectuosa cap a aquest col·lectiu,
evitant la condescendència”.

El joc mostra la història de Lluís, un
personatge fictici que porta temps vivint
al carrer després de perdre la feina, creat a
partir d’experiències reals que ha conegut
la Fundació Arrels de suport a persones
sense sostre, ha explicat la UB aquest
dijous en un comunicat.

Aquest divendres es presentarà en el
festival Sónar+D, com a part del projecte
Jocs del Comú que duu a terme
l’associació ArsGames per a l’Ajuntament
de Barcelona.
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Un videojoc permet posar-se en la pell
d'una persona sense sostre
Social.cat (17/06/2017)
Redacció
‘Last hope. A week in the street’ ha estat creat per un grup d'estudiants
de la UB i s'ha presentat al festival Sónar+D
Conscienciar la població del drama de les persones sense sostre i alhora
promoure una mirada digna i respectuosa cap a aquest col·lectiu és
l’objectiu de ‘Last hope. A week in the street’ , un videojoc dissenyat
per un grup de quatre estudiants de tercer curs del grau de Disseny de
la Universitat de Barcelona.
El videojoc, que es va presentar aquest divendres al festival Sónar+D, forma part del
projecte ue duu a terme l’associació ArsGames per a l’Ajuntament de Barcelona. Tot va
començar com un exercici de classe. Els alumnes de Disseny de la UB fan cada any
projectes de joc seriós, o serious games, com s'anomena a aquesta mena d'exercicis com a
treball de final de l’assignatura Projectes Experimentals.
Segons explica el professor que dirigeix el Taller de Disseny de serious games, Joan Morales,
no va dubtar ni un segon quan l'associació ArsGames es va adreçar a ells per convidar-los a
participar en el seu projecte Jocs del Comú, presentant algun dels videojocs que estaven
desenvolupant amb els alumnes. Només hi havia una premissa: que el projecte triat fos un
joc amb un propòsit educatiu i social, pensats per a alguna cosa més que entretenir.
'Last hope. A week in the street' va ser la proposta escollida. Una proposta que s'ha
desenvolupat durant tot un semestre acadèmic, i que narra la història del Lluís, una persona
sense sostre que des de fa anys viu al carrer, després d’haver perdut la feina i no poder
afrontar el lloguer. El joc comença en el moment en què se li comunica que pot accedir a
un pis tutelat en el termini d’una setmana.
Les etapes del joc
El jugador haurà de passar l’experiència de viure aquests darrers dies al carrer posant-se en
la pell del personatge, amb un únic objectiu: mantenir el seu avatar en un estat saludable i
allunyat dels perills del carrer. Per sortir-se’n, el jugador haurà d’aconseguir objectes que
permetin al Lluís mantenir els nivells de bona salut i fer-li evitar els llocs o personatges que
el puguin perjudicar com ara el menjar en mal estat, les persones violentes o les
inclemències climàtiques.
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Acudir a determinats llocs com en dutxes públiques, hospitals o als voluntaris socials per
rebre ajuda són altres de les opcions a què es pot acollir. “Supera els set nivells i
aconseguiràs que el Lluís pugui abandonar el carrer i començar una vida nova”, diu la
sinopsi del joc.
El suport d’Arrels Fundació
Per desenvolupar el videojoc, els alumnes han rebut l’assessorament d’Arrels Fundació.
“Els vam anar a presentar el joc que volíem fer i a demanar-los opinió sobre l’enfocament
que fèiem del problema de les persones sense sostre”, explica Morales.
A partir de les seves indicacions, els alumnes van decidir dirigir l’experiència del joc a la
història individualitzada d’una persona en concret, basada en els diferents testimonis que
s’expliquen al web d’Arrels, “tot i que el personatge del videojoc és fictici i no s’esmenta
cap persona real per qüestions de respecte a la privacitat”, puntualitza.
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Es dupliquen les persones transsexuals
que dormen al carrer a Barcelona
Cadena Ser (19/06/2017)
Segons l'últim recompte de l'ajuntament, a Barcelona hi ha 1.026
persones dormint a la via pública.

Es dupliquen les persones transsexuals que dormen al carrer a Barcelona respecte l'any
passat. Són les primeres dades del Cens de persones sense llar, fet per la Fundació Arrels
durant les darreres setmanes a la capital catalana. La majoria dels indigents segueixen sent
homes, representen el 84% de totes les persones que dormen al carrer i les dones són
només 1 de cada deu indigents.
L'any passat el col·lectiu transexual representava el 4% de la indigència a Barcelona i aquest
any gairebé són el 8%. En canvi, respecte el cens de l'any anterior el nombre de dones baixa
gairebé un punt. Segons l'entitat el poc nombre de dones al carrer s'explica, en part, perquè
abans d'acabar en la indigència moltes d'elles opten abans per la prostitució. La Fundació
Arrels creu que per rescatar totes les persones que acaben dormint a la via pública s'ha de
canviar el model de l'ajuntament. Proposen defugir dels grans albergs ubicats a la perifèra i
crear centres per menys de 10 persones a cada barri de Barcelona.
Segons l'últim recompte de l'ajuntament, a Barcelona hi ha 1.026 persones dormint a la via
pública, 1.954 en equipaments i 415 en assentaments. En canvi, les dades de la fundació
arrels s'extreuen d'entrevistar aquestes persones, per saber si pateixen agressions, van al
metge o tenen documentació. A les properes setmanes es farà públic un informe amb tots
els resultats definitius.
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Quan el carrer és casa teva: dos
sensesostre expliquen la seva història
Línia Ciutat Vella (21/06/2017)
Albert Ribas
A la ciutat, segons el Recompte 2017
organitzat per la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XAPSLL) que es va fer el passat
mes de maig, hi ha 1.026 persones dormint
al carrer. La xifra és superior a la del
recompte del 2016, que va localitzar 941
sensesostre. Més enllà de la fredor d’aquestes
dades, però, cada número amaga una història
personal.
Diumenge 18 de juny, dos quarts de nou del vespre. Barri del Fort Pienc. Un grup de
voluntaris de diferents ONG reparteix, en una parada a tocar de l’Estació del Nord, menjar
per a tots aquells que s’hi acosten. Ho fan, des de fa temps, cada diumenge. Molts dels que
s’apropen per poder fer un àpat són, o han estat, sensesostre.
“Vaig ser sensesostre durant quatre anys. Dormia aquí a l’Estació del Nord”. Qui parla és
en Ramon, que m’explica com un home de Berga amb feina en una empresa de la indústria
tèxtil va acabar dormint al carrer a Barcelona entre l’octubre del 2012 i l’octubre del 2016.
“Tot va començar amb l’alcohol. Tens una sèrie de rutines relacionades amb la beguda que,
sense que te n’adonis, et van convertint en un alcohòlic”, relata. Un viatge de feina a
Santander va ser el desencadenant del que vindria després: “Vaig anar al bar de l’hotel i em
vaig despertar en un hospital”, explica. Allò li va suposar perdre la feina i el seu particular
descens cap a la foscor es va accelerar. “Em vaig ‘rebentar’ tot el que tenia a Santander en
beguda i allà vaig començar a dormir al carrer”, explica amb molta serenitat. Va aconseguir
tornar a Barcelona amb autobús gràcies a l’ajuda econòmica d’un capellà. L’autobús el va
deixar a l’Estació del Nord que, per desgràcia, es va convertir en casa seva durant quatre
anys. “Quan comences a dormir al carrer no expliques res a la família perquè et fa
vergonya. La bola es va fent gran i cada vegada beus més”, recorda.
Mentre parlem i li pregunto per la duresa de dormir al carrer, fa una confessió sorprenent:
“Si toca dormir al carrer dorms al carrer. No ha estat especialment dur”. Tot i la resposta,
les seves paraules reflecteixen l’amargor d’una experiència que ningú voldria viure mai.
VEURE LA LLUM
Sortir d’una dinàmica com la que li va tocar viure a en Ramon és molt complicat. En el seu
cas, tot va començar quan algú de Berga que el coneixia de vista el va reconèixer a l’estació i
va avisar la Fundació Arrels, que atén persones sense llar a la ciutat. Això li va permetre
recuperar el contacte amb la seva germana. “Dos dels meus companys d’aquí a l’estació es
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van morir. Un de pneumònia i l’altre, després de barrejar alcohol i pastilles, ja no es va
despertar. Això em va fer reflexionar i vaig pensar que el següent podia ser jo”. Aquest
canvi de xip el va convèncer de la necessitat de sortir del pou. Va trucar a la seva germana
per dir-li que estava decidit a deixar la beguda, pas imprescindible per deixar el carrer. Ara
viu en una habitació a Lesseps, ha pogut recuperar l’atur que no va utilitzar, va fent petites
feines de reparació a pisos del barri on viu i aquest 4 de juliol farà un any que no beu.
“Alcohòlic no ho deixes de ser mai, però ara puc dir que estic content i sóc feliç”.
MÉS D’UN ANY AL CARRER
En Ramon, tot i que la seva realitat continua sent dura, pot explicar que ha aconseguit
sortir del carrer. Aquest no és el cas de la següent història, la d’en Yahoshua. Aquest jove,
nascut a Israel, i emigrat amb la seva família als Estats Units i Anglaterra, va arribar fa vuit
anys a Barcelona per treballar en el món de les finances com a autònom. El 2011, però, va
perdre la feina a causa de la crisi econòmica. Llavors va començar el seu periple per
diferents punts de l’Estat per trobar feina. Va aconseguir alguna feina puntual, però poca
cosa més. “Vaig treballar un temps en el sector de l’agricultura a Almeria però eren feines
temporals i em vaig anar trobant situacions on em van discriminar pel meu color de pell –
en Yahoshua és negre–”, explica. Al mateix temps, lamenta que “a molts llocs no es creien
el meu currículum. Veien un negre i es pensaven que només podia fer segons quines
feines”.
Va decidir tornar a Barcelona i va començar a viure amb una dona amb qui tenia una
relació. La relació es va acabar i la seva situació personal es va anar deteriorant. Després
d’anys sense feina, es va quedar sense recursos econòmics i sense casa. “Des de fa més d’un
any dormo en oficines bancàries. Mai no he volgut dormir en grups de sensesostre perquè
al carrer hi ha molts problemes”, diu. Afegeix que “viure al carrer és molt dur, sobretot
psicològicament” i explica que “cada dia és una lluita perquè no em robin i mantenir les
meves coses”.
En Yahoshua, com en Ramon, també té facilitat per la paraula. Tot i que no deu ser
agradable haver d’explicar la seva història, se’l nota còmode durant la conversa i insisteix
que anoti el que explica. Li pregunto per l’alcoholisme que pateixen la majoria dels
sensesostre. Em nega que ho sigui, però afegeix que per suportar la seva situació “la
cervesa, el vi i el Jack Daniel’s hi ajuden”.
Abans d’acabar li pregunto com encara el futur. És pessimista i denuncia que no
aconsegueix res dels serveis socials. Amb un somriure que l’ha acompanyat durant estones
de la conversa, es treu de la motxilla lletres de cançons fetes per ell. Se’l veu orgullós. “Ara
el meu objectiu és trobar algú que toqui la guitarra i poder cantar”, conclou.
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El número de personas sin hogar que
precisan hospital se ha doblado en un
año
La Vanguardia (22/06/2017)
EFE
El número de personas que duermen en la calle en Barcelona que precisa atención
hospitalaria se ha duplicado en un año por el empeoramiento de sus condiciones de salud,
mientras que más de la mitad o no tienen o no saben si tienen tarjeta sanitaria.
Esta es una de las conclusiones de los resultados obtenidos por la fundación Arrels tras
encuestar a 358 personas que duermen al raso en la ciudad de Barcelona.
Los primeros resultados de la encuesta indican que, por término medio, las personas
encuestadas viven en la calle desde hace 3 años y 4 meses y el 75,4% presenta un grado de
vulnerabilidad elevado o medio.
Cuatro de cada diez personas que duermen en la calle han recibido atención médica en
urgencias durante los últimos seis meses y un tercio ha necesitado una ambulancia o ha sido
ingresada en el hospital.
Comparado con la encuesta del año pasado, la necesidad de una ambulancia y de un
ingreso hospitalario casi se ha doblado, al pasar de un 17,2% a un 33,8% y del 18,9% al
34,6%, respectivamente.
Además, según los resultados facilitados por Arrels, ha bajado el número de personas que
tienen tarjeta sanitaria y un 52,5% afirma no tener o no saberlo.
Los resultados son fruto de la explotación de las respuestas que ofrecieron 358 'sin techo'
que dormían en la calle los días 6, 7 y 8 de junio, a los que los voluntarios de Arrels les
preguntaron sobre su trayectoria de sinhogarismo, si sufren o no violencia, sobre el uso de
los servicios médicos y su estado de salud, entre otras cosas, para saber si tenían un grado
de vulnerabilidad elevado, medio o bajo.
En Barcelona, un total de 1.026 personas duermen cada día en la calle, de las que un 18,7%
sufre una vulnerabilidad elevada, una cifran similar a la del año pasado.
Según los resultados de este año, un 25,1% de las personas entrevistadas dice que padece
enfermedades crónicas, un 5% más que en 2016.
El 31,6% afirma que ha sido víctimas de agresiones verbales o físicas, y en el caso de las
mujeres, esta cifra sube hasta el 40% y en el caso de las personas más vulnerables llega al
60%.
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De las 358 personas que duermen en la calle y que han participado en la encuesta, la
mayoría (84,1%) son hombres, mientras que el 8,9% son mujeres y un 7% se considera
"otros".
La mayoría tiene entre 25 y 55 años, con una media de edad de 44,9 años; casi dos tercios
proceden de otros países y 4 de cada 10 han llegado a Barcelona durante el último año.
España (33,5%), Rumanía (18,4%), Italia (8,7%) y Marruecos (5,9%) son los principales
países de procedencia de las personas sin hogar entrevistadas.
Sobre la trayectoria de sinhogarismo, por término medio las personas encuestadas viven en
la calle desde hace 3 años y 4 meses y más de la mitad (52,5%) hace más de un año que
duerme al raso.
Las personas de nacionalidad española y las extracomunitarias son las que llevan más
tiempo viviendo en la calle, mientras que entre las comunitarias, en cambio, predominan las
que hace menos de un año que viven en Barcelona.
El 43% de las personas están empadronadas en Barcelona y el 38% han hecho uso de los
servicios de urgencias sociales en los últimos 6 meses, pero un 54,4% afirma no haber sido
atendidas por un trabajador social (o no ser consciente de ello).
Un 66,2% explica que no recibe ninguna ayuda social por parte de la administración y el
20% de las personas declara que no puede hacerse cargo de sus necesidades básicas.
El 37,4% duerme en la calle con un animal de compañía.
Aumenta hasta el 14% y el 9,5% el número de personas que han tenido que abandonar el
alojamiento donde vivían debido al consumo de alcohol o drogas y por problemas de la
salud, respectivamente.
De las 358 personas que viven en la calle entrevistadas, el 18,7% padece un grado de
vulnerabilidad elevado, es decir, acumulan muchas variables de riesgo, como vivir en la
calle durante mucho tiempo, tener problemas de salud y haber hecho un uso continuado de
los servicios médicos de urgencia, haber sufrido agresiones, no tener relaciones sociales,
tener problemas de consumo de tóxicos, etc
Destaca que el 46,9% de las personas en situación más vulnerable hace un año o menos
que viven en la calle y que el 43,3% de todas estas personas son de nacionalidad española.
Las personas sin hogar entrevistadas y más vulnerables afirman haber hecho uso de las
urgencias de hospitales en un 74,6% de los casos en los últimos seis meses, cuando el año
pasado esta cifra era del 27%. En el caso del uso de ambulancias, el 61,2% la ha usado en
los últimos seis meses, en comparación al 28% del año pasado.
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Es duplica en un sol any el nombre de
persones sense llar que rep atenció a les
urgències
Social.cat (22/06/2017)
Redacció
A Barcelona, quatre de cada deu enquestats declaren que han estat
atesos per professionals sanitaris els darrers sis mesos
A principis de juny, la Fundació Arrels va sortir tres nits pels carrers de
Barcelona. L’objectiu era enquestar les persones que dormen al ras i elaborar un estudi, per
segon any consecutiu, que complementés el recompte que va promoure també al juny
la Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar (XAPSLL). Els resultats demostren, d’entrada,
que en un sol any el nombre de sense sostre que ha necessitat l’ajut de les urgències s’ha
duplicat en relació amb l’any anterior.
Així, d’un total de 358 persones enquestades, quatre de cada deu ha declarat que ha rebut
atenció mèdica a urgències els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha
estat ingressada a l’hospital. D’aquesta manera, s’ha passat d’un 17,2% a un 33,8% i d’un
18,9% a un 24,6%, respectivament.
A més, les enquestes també confirmen que ha baixat el nombre de persones que tenen una
targeta sanitària: un 52,5% afirmen no tenir-ne o no saber si en tenen. Alhora, un 54,4%
afirmen no haver estat ateses per un treballador social (o no ser-ne conscients).
El 60% dels sense sostre més vulnerables afirma haver patit agressions
Segons el darrer recompte, doncs, a Barcelona hi ha 1.026 persones que dormen al carrer.
L'enquesta també constata que gairebé el 19% de les persones entrevistades pateixen una
vulnerabilitat elevada, una situació similar a la de l’any passat.
Viure al carrer comporta per a la persona estar exposada a riscos que afecten la seva salut i
la seva seguretat. El 25,1% de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques,
un 5% més que al 2016. El 31,6% de les persones que hem entrevistat també afirmen que
han estat víctimes d’agressions verbals o físiques. En el cas de les dones, aquesta xifra puja
fins al 40% i en el cas de les persones més vulnerables arriba al 60%.
Quatre de cada deu persones sense llar han arribat el darrer any
El perfil de la persona que viu al ras a Barcelona és la d’un home, d’entre 25 i 55 anys, amb
una mitjana d’edat de 44,9 anys. Gairebé dos terços procedeixen d’altres països i quatre de
cada deu han arribat a Barcelona durant l’últim any. L’Estat espanyol (33,5%), Romania
(18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de procedència dels
enquestats.
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De mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa tres anys i quatre mesos i
més de la meitat (52,5%) fa més d’un any que viu al carrer. Un 66,2% explica que no rep
cap ajut social per part de l’administració i el 20% de les persones declaren que no es poden
fer càrrec de les seves necessitats bàsiques.
Una iniciativa europea
Aquest és el segon any que a Barcelona es realitza el cens de persones que dormen al carrer,
organitzat per Arrels Fundació. La iniciativa s’emmarca en la campanya europea European
End Street Homelessness Campaign, impulsada per l’organització britànica Building and
Social Housing Foundation (BSHF) amb l’objectiu d’acabar amb el sensellarisme de carrer
a Europa abans de l’any 2020.
A Barcelona, el cens ha estat possible gràcies a la implicació d’unes 400 persones
voluntàries que han recorregut bona part de la ciutat per parlar amb les persones que
dormen al carrer. Durant les tres nits s’ha localitzat 905 persones dormint al carrer, una
quarta part de les quals refugiada a caixers. De totes les persones que es van localitzar, el
39,5% van respondre l’enquesta.
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Más del 30% de las personas 'sin techo'
han sido hospitalizadas en los últimos
seis meses
Catalunya Press (22/06/2017)
Joan Colás

El 34,6% de las personas 'sin techo' en
Barcelona ha ingresado en el hospital en
los últimos seis meses y el 33,8% necesitó
una ambulancia, según los datos
resultantes de un censo realizado
por Arrels Fundació, que ha alertado este
jueves de que se ha duplicado el número
de personas que viven en la calle que han
recibido atención en urgencias y en
hospitales (hasta el 40%).
En un comunicado este jueves, la entidad ha subrayado que las necesidades sanitarias han
aumentado respecto a las detectadas en el censo que realizaron el año pasado, pero ha
bajado el número de personas con tarjeta sanitaria, y hasta un 52% afirma no tener o no
saberlo.
Arrels preguntó a 358 personas de las 1.026 que calcula que viven en la calle en la ciudad
las noches entre el 6 y el 8 de junio, con el objetivo de conocer la situación de estas
personas y cómo ayudarlas, en el que la fundación ha detectado que el 18,7% de los
encuestados sufren un grado de vulnerabilidad elevado y "necesitan una intervención social
prioritaria".
De media, viven en la calle desde hace tres años y cuatro meses; hasta un 40% ha llegado a
Barcelona en el último año, y cerca de dos tercios de los 'sin techo' procede de otros países,
con Romania (18,4%), Italia (8,7%) y Marruecos (5,9%) como los principales.
El 25% afirma sufrir enfermedades crónicas, un 5% más que en 2016, y el 31,6% de los 'sin
techo' ha sido víctima de agresiones verbales y/o físicas, una cifra que aumenta hasta el
40% en el caso de las mujeres.
Las mujeres representan el 8,9% de las personas que viven en la calle, mientras que la
mayoría (84%) son hombres y el 7% se considera "otros"; la media de edad se sitúa en los
44,9 años, con la mayoría entre 25 y 55 años.

217

DOSSIER DE PREMSA 2017

Un terç de les persones sense sostre ha
ingressat a l’hospital en els últims sis
mesos
Vilaweb (22/06/2017)
Europa Press
El 40% ha arribat a Barcelona l'últim any
El 34,6% de les persones sense sostre a
Barcelona ha ingressat a l’hospital en els
últims sis mesos i el 33,8% va necessitar
una ambulància, segons les dades
resultants d’un cens realitzat per Arrels
Fundació, que ha alertat aquest dijous que
s’ha duplicat el nombre de persones que
viuen al carrer que han rebut atenció en
urgències i en hospitals (fins al 40%).
En un comunicat aquest dijous, l’entitat ha subratllat que les necessitats sanitàries han
augmentat respecte a les detectades en el cens que van realitzar l’any passat, però ha baixat
el número de persones amb targeta sanitària, i fins a un 52% afirma no tenir o no saber-ho.
Arrels va preguntar a 358 persones de les 1.026 que calcula que viuen al carrer a la ciutat les
nits entre el 6 i el 8 de juny, amb l’objectiu de conèixer la situació d’aquestes persones i com
ajudar-les, en el qual la fundació ha detectat que el 18,7% dels enquestats pateixen un grau
de vulnerabilitat elevat i “necessiten una intervenció social prioritària”.
De mitjana, viuen al carrer des de fa tres anys i quatre mesos; fins a un 40% ha arribat a
Barcelona en l’últim any, i prop de dos terços dels sensesostre procedeix d’altres països,
com Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i el Marroc (5,9%) com els principals.
25% AMB MALALTIES CRÒNIQUES
El 25% afirma patir malalties cròniques, un 5% més que el 2016, i el 31,6% dels sensesostre
ha estat víctima d’agressions verbals i/o físiques, una xifra que augmenta fins al 40% en el
cas de les dones.
Les dones representen el 8,9% de les persones que viuen al carrer, mentre que la majoria
(84%) són homes i el 7% es considera “altres”; la mitjana d’edat se situa en els 44,9 anys,
amb la majoria entre 25 i 55 anys.
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El nombre de persones que dormen al
carrer i que reben atenció a les urgències
dels hospitals es duplica en un any
Vilaweb (22/06/2017)
ACN
El 25% pateixen malalties cròniques i el 32% han estat víctimes
d'agressions verbals o físiques
Quatre de cada deu persones que dormen
al carrer han rebut atenció mèdica a
urgències durant els darrers sis mesos i un
terç ha necessitat una ambulància o ha
estat ingressada a l’hospital. Són dades del
segon cens de persones que dormen al
carrer que la Fundació Arrels va fer a
Barcelona les nits del 6, 7 i 8 de juny.
Comparat amb l’any passat, les persones
que van requerir una ambulància han
passat del 17,2% al 33,8% i les que van
ser ingressades, del 18,9% al 34,6%.
També ha baixat el nombre de persones
que tenen targeta sanitària, amb el 52,5%
que afirmen no tenir-ne o no saber-ho. A
Barcelona, 1.026 persones dormen al
carrer i 358 van respondre l’enquesta. El
18,7% de les persones entrevistades
pateixen una vulnerabilitat elevada, una
situació similar a la de l’any passat.

víctimes d’agressions verbals i/o físiques.
En el cas de les dones, aquesta xifra puja
fins al 40% i en el cas de les persones més
vulnerables, al 60%.Més de tres anys
vivint al carrerDe les 358 enquestades, la
majoria (84,1%) són homes. El 8,9% són
dones i un 7% es considera altres. La
majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una
mitjana d’edat de 44,9 anys. Gairebé dos
terços procedeixen d’altres països i quatre
de cada deu han arribat a Barcelona
durant l’últim any. L’estat espanyol
(33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i
Marroc (5,9%) són els principals països
de procedència de les persones sense llar
entrevistades.Sobre la trajectòria de
sensellarisme, de mitjana, les persones
enquestades viuen al carrer des de fa 3
anys i 4 mesos i més de la meitat (52,5%)
fa més d’un any que hi viu. Les persones
de nacionalitat espanyola i les
extracomunitàries són les que porten més
temps vivint al carrer; entre les
comunitàries, en canvi, predominen les
que fa menys d’un any que viuen a
Barcelona.

Viure al carrer comporta estar exposat a
riscos que afecten la salut i la seguretat. El
25,1% de les persones entrevistades diu
que pateix malalties cròniques, un 5%
més que el 2016. El 31,6% de les
persones també afirmen que han estat
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El nombre de sensesostre atesos a les
urgències dels hospitals es duplica en un
any
Nació Digital (22/06/2017)
Redacció
El 25% de les persones que dormen al carrer pateixen malalties
cròniques i el 32% han estat víctimes d'agressions verbals o físiques

Quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció mèdica a urgències
durant els primers sis mesos de 2017. A més, un terç ha requerit una ambulància o ha estat
ingressat a l'hospital. Són dades del segon cens de persones que dormen al carrer que
la Fundació Arrels va dur a terme a Barcelona durant la primera setmana de juny. Comparat
amb l'any passat, les persones que van necessitar una ambulància han passat del 17% al
34% i les que van ser ingressades, del 19% al 35%. També ha baixat el nombre de
sensesostre que tenen targeta sanitària: més de la meitat -concretament, el 52%- afirmen no
tenir-ne o no saber-ho.
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A Barcelona, hi ha 1.026 persones dormint al carrer, 358 de les quals van respondre
l'enquesta. El 18,7% dels sensesostre entrevistats es troben en una situació d'"alta
vulnerabilitat", una situació similar a la de l'any passat. Viure al carrer comporta estar
exposat a riscos que afecten la salut i la seguretat. El 25% de les persones enquestades diu
que pateix malalties cròniques, un 5% més que el 2016. Vora el 32% dels sensesostre també
afirmen que han estat víctimes d’agressions verbals o físiques. En el cas de les dones,
aquesta xifra puja fins al 40%. El percentatge encara s'eleva 20 punts més quan els agredits
són sensesostre especialment vulnerables, com ara persones amb discapacitat.
Més de tres anys vivint al carrer
Dels 358 enquestats, la majoria -vuit de cada 10- són homes. El 8,9% són dones i un 7% es
considera "altres", segons les dades d'Arrels. La majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una
mitjana d'edat de prop de 45 anys. Gairebé dos terços procedeixen d'altres països i quatre
de cada deu han arribat a Barcelona durant l'últim any. L'estat espanyol (33,5%), Romania
(18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de procedència dels sense
llar entrevistades als carrers de Barcelona.
Sobre la trajectòria de sensellarisme, de mitjana, les persones enquestades viuen al carrer
des de fa 3 anys i 4 mesos, i més de la meitat (52,5%) hi ha passat almenys els darrers 12
mesos. Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten
més temps vivint al carrer; entre les comunitàries, en canvi, predominen les que fa menys
d’un any que es veuen obligats a fer la seva vida als carrers de Barcelona.
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El nombre de persones que dormen al
carrer i que reben atenció a les urgències
dels hospitals es duplica en un any
CCMA (22/06/2017)
ACN
Quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció mèdica a urgències
durant els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha estat ingressada a
l'hospital. Són dades del segon cens de persones que dormen al carrer que la Fundació
Arrels va fer a Barcelona les nits del 6, 7 i 8 de juny. Comparat amb l'any passat, les
persones que van requerir una ambulància han passat del 17,2% al 33,8% i les que van ser
ingressades, del 18,9% al 34,6%. També ha baixat el nombre de persones que tenen targeta
sanitària, amb el 52,5% que afirmen no tenir-ne o no saber-ho. A Barcelona, 1.026
persones dormen al carrer i 358 van respondre l'enquesta. El 18,7% de les persones
entrevistades pateixen una vulnerabilitat elevada, una situació similar a la de l'any passat.
Viure al carrer comporta estar exposat a riscos que afecten la salut i la seguretat. El 25,1%
de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques, un 5% més que el 2016. El
31,6% de les persones també afirmen que han estat víctimes d'agressions verbals i\/o
físiques. En el cas de les dones, aquesta xifra puja fins al 40% i en el cas de les persones
més vulnerables, al 60%.Més de tres anys vivint al carrerDe les 358 enquestades, la majoria
(84,1%) són homes. El 8,9% són dones i un 7% es considera altres. La majoria tenen entre
25 i 55 anys, amb una mitjana d'edat de 44,9 anys. Gairebé dos terços procedeixen d'altres
països i quatre de cada deu han arribat a Barcelona durant l'últim any. L'estat espanyol
(33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són els principals països de
procedència de les persones sense llar entrevistades.Sobre la trajectòria de sensellarisme, de
mitjana, les persones enquestades viuen al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos i més de la
meitat (52,5%) fa més d'un any que hi viu. Les persones de nacionalitat espanyola i les
extracomunitàries són les que porten més temps vivint al carrer; entre les comunitàries, en
canvi, predominen les que fa menys d'un any que viuen a Barcelona.
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MURS QUE CREEN CONSCIÈNCIA
Cristianisme i Justícia (26/06/2017)
Jesuïtes Sant Gervasi
Quan ens va arribar al mes de setembre la
proposta de la Fundació Arrels de pintar
en un mur de l’Escola una crida en pro
dels sense sostre, vàrem comprendre que
era una gran oportunitat. La proposta ens
permetria relacionar diverses iniciatives
del nostre programa de foment de la
justícia social amb l’alumnat.
Per una part, aquest curs les escoles de jesuïtes, conjuntament amb l’Hospitalitat, havíem
endegat una campanya conjunta per fer evident socialment la gravíssima situació que
pateixen els refugiats que malden per arribar a Europa, fugint de la dramàtica situació dels
seus països d’origen. Organitzàvem un macro concert; fèiem projectes per conèixer i
valorar la situació dels refugiats; creàvem murals que ens recordaven la fugida sense fi de
milers d’éssers humans…
Per l’altra, ens arriba la proposta d’Arrels. Necessita un mur de grans dimensions per
plasmar un missatge a la ciutat. Un missatge que denunciï la marginació de les persones
sense llar –més de 3000 a la ciutat de Barcelona- en el marc de la campanya
#ningúdormintalcarrer.
Coincidència plena. Jesuïtes Sant Gervasi té parets de sobra i ganes i empenta per sumar
esforços a la campanya d’Arrels. Al cap i a la fi la situació dels refugiats i de les persones
sense llar és la mateixa: no tenen casa, no són acollits, ni tinguts en compte per una
societat, la nostra, més preocupada d’aixecar murs per protegir el seu benestar, que no pas
per enderrocar-los i obrir un espai d’esperança.
L’acord amb Arrels és immediat. La paret, al carrer Avenir, és un llenç immillorable per a
una obra de 10 metres de llargada per 4 d’alçada. L’Escola plenament disposada a
col·laborar. Arrels ens proposa que un artista italià, Jupiter Fab, autor d’ una sèrie de retrats
XXL amb rerefons social, presti les seves mans i el seu talent per a la realització del
projecte. Jupiter Fab és un muralista realista que viu al Poblenou però que treballa a
diversos països. S’ha especialitzat en obres visuals i sonores de grans dimensions, sovint
adreçades a reflectir situacions de comunitats marginals. Ha col·laborat amb institucions
públiques i privades, com per exemple la Cort de Justícia de Rotterdam, la Universitat de
Toronto, el Metro de Barcelona o els Ajuntaments de Rotterdam, Guadalajara, Toronto y
Barcelona. S’ha involucrat en diverses accions socials sense ànim de lucre.
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El projecte, estructurat en diferents fases, ha estat entomat en primera línia per l’alumnat de
tercer de TQE, o el que és el mateix, l’antic tercer d’ESO. En una primera fase l’alumnat va
fer un treball de descoberta dels orígens i objectius de la Fundació Arrels. En aquesta fase
es visità la Fundació i es conegueren de primera mà els seus àmbits de treball. En una
segona fase, els alumnes, en base a la recerca, l’experiència viscuda i la reflexió sobre la
realitat de les persones sense llar, han plasmat l’aprenentatge en frases i detalls que han
acabat pintant, en una tercera fase, al voltant de la figura impactant, d’un home de grans
dimensiones assegut contra el mur. Amb el rostre ple d’arrugues, mira amb ulls blaus y
tristos, amb aire de soledat. Amb les mans sosté un mirall que retorna la mirada al que mira.
“Podries ser tu”, sembla dir. Una interpel·lació a la persona que mira si veu –o bé procura
no veure– a les persones sense llar com les que ell representa.
Missatges els dels nois i les noies de 3r, directes al cor. “Tú ets la clau” jugant amb el doble
sentit de ser la clau en la desitjable transformació social i ser la clau de la porta de la llar
que els sense sostre no tenen. “Aquí dins ningú no abaixa el cap”; “They deserve a home”;
“Començar de nou és tenir un nou futur. Acollir i donar un sostre pot millorar el futur
d’alguna persona”.
En conjunt un clam, una sensibilització, una feina que ens porta, com comunitat educativa
a voler enderrocar els murs que ens separen, que impedeixen que siguem terra d’acollida,
per anar fent possible com ens proposaven aquest curs que la nostra casa sigui el món.
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El recompte d’Arrels Fundació identifica
el doble de sensesostre atesos que el 2016
BETEVÉ (26/06/2017)
L'entitat conclou que els nous casos corresponen a "gent nova" que
també està demanant atenció a les urgències dels hospitals

El cens de persones sense llar que Arrels Fundació va elaborar entre el 6 i el 8 de juny
arriba a una conclusió preocupant: en l’últim any s’ha doblat el nombre de persones sense
sostre que s’han atès a Barcelona. La meitat són persones que han rebut atenció mèdica a
urgències durant els darrers sis mesos. Segons l’entitat, aquest és un indicador que es tracta
de “gent nova” i cal parar-hi atenció perquè “no es cronifiqui”.
El director d’Arrels Fundació, Ferran Busquets, ha explicat en una entrevista a ‘El matí de
Barcelona’, de betevé 91.0 fm, que la gent que fa poc temps que viu al carrer és la que
fa augmentar les peticions d’ajuda social o sanitària. Segons Busquets, “la gent que
fa molt de temps que està al carrer deixa d’acudir als serveis”. L’entitat lamenta que
s’estiguin produint nous casos però alerta que encara estan en el grau de “vulnerabilitat
més baixa” i que per això és el moment d’actuar-hi.
L’informe d’Arrels Fundació xifra en un 31 % els homes que han patit agressions
mentre viuen al carrer. En el cas de les dones, el percentatge augmenta fins al 40 %, i es
dispara fins al 60 % en els casos de persones que fa molt de temps que viuen al carrer, que
alhora són les més vulnerables. El director de la fundació demana que els serveis
municipals per a aquestes persones s’ubiquin més a prop de Ciutat Vella, ja que no
acostumen a fer l’esforç de desplaçar-se als albergs que hi ha, per exemple, a Horta o la
Zona Franca. Per Busquets, “no és que no vulguin cap servei, sinó que no tenen el que
necessiten.”
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‘Te’n vas a dormir i no saps si demà seràs
viu o mort’
Vilaweb (02/07/2017)
Gisela Pérez Mauri
Cada nit dormen als carrers de Barcelona més de mil persones · Les
entitats socials que hi treballen diuen que tenen una esperança de vida
vint anys inferior a la que els correspondria

En Mohammed és un algerià de cinquanta-set anys que en fa trenta-dos que va arribar a
Barcelona. S’hi va establir després de viure tres anys a Mallorca i Menorca, on va treballar
en un polígon industrial i recollint fruita. La situació del seu país, inestable políticament i
econòmicament, va ser el detonant perquè, a vint-i-cinc anys, decidís de provar sort als
Països Catalans.
‘Quan vaig arribar a Barcelona vaig treballar en la construcció i recollint raïm. No hi havia
immigrants i vaig trobar feina fàcilment. Llavors tenia sou i casa.’
Ara fa vuit anys que en Mohammed viu al carrer. Sempre al mateix lloc. La crisi que va
sacsejar el país i el món occidental li va prendre la feina, la llar i la ‘dignitat’. ‘Buscar feina
ara? Qui contractaria ningú de 57 anys?’
La història d’aquest algerià és una de tantes que la Fundació Arrels, entitat dedicada a
atendre ciutadans sense sostre, ha recollit aquest mes de juny en el cens de persones sense
casa de Barcelona. S’hi apleguen dades, sobretot qualitatives, d’uns ciutadans que no surten
al cens estatal. Hi han col·laborat prop de quatre-cents voluntaris que han recorregut els
carrers de la majoria dels barris de la ciutat.
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La Fundació Arrels ha comptabilitzat 1.026 persones que cada dia dormen al carrer a
Barcelona, 1.954 troben aixopluc en centres públics o privats i 415 viuen en assentaments.
En total, hi ha prop de 3.400 ciutadans sense casa. Des del 2008, quan Arrels va fer el
primer recompte de gent sense sostre a la capital, el nombre de ciutadans que viuen al
carrer ha crescut de més d’un 60%.
Deixant de banda Barcelona, entre el 2016 i el 2017 al Principat s’han fet recomptes
d’aquesta mena a sis ciutats més (Badalona, Sant Adrià de Besòs, Mataró, Lleida, Girona i
Tarragona). En total, s’hi han registrat 1.301 persones dormint al ras.
Segons dades de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, el 2014 hi havia
5.433 persones que dormien al carrer o en albergs d’acollida al Principat i més de 14.000 si
s’hi afegien els qui vivien en albergs, refugis, habitatges tutelats o allotjaments temporals.
El pont del carrer de Biscaia, al barri de
Sant Martí, aixopluga en Mohammed i sis
homes més; la majoria, algerians, tret
d’algun marroquí. ‘Dormim junts i ens
ajudem els uns als altres.’ Just al seu
costat, hi ha un parell de carretons que
alguns fan servir per transportar deixalles
i vendre-les a pocs cèntims d’euro el
quilo.
Fotografia: Juan Lemus, Fundació Arrels.
Durant les èpoques de més fred, en Mohammed ha fet estades curtes en albergs d’acollida,
però diu que és una situació temporal. ‘Hi has de ser a les vuit del vespre. Et donen sopar i
esmorzar, però a les nou del matí ja te’n fan fora.’
L’alcohol no és pas un bon amic d’aquest algerià. L’addicció a la beguda li ha barrat el pas,
més d’una vegada, en albergs d’acollida i durant aquests últims anys ha fet que l’haguessin
d’ingressar tres vegades a l’hospital, una dels quals va durar setmanes. Beu per ‘oblidar’ i
‘per poder dormir’ a la nit en una ciutat que veu impassible com els carrers s’omplen, com
més va més, de gent que hi cerca refugi.
Com al Principat, a la resta del país, hi ha hagut iniciatives semblants als recomptes de gent
sense sostre. L’Ajuntament de València ha registrat enguany 500 persones sense casa –96
més que no les que va comptabilitzar el 2016 la Fundació RAIS, en el primer recompte
d’aquestes característiques a la ciutat. La intenció del consistori és oferir-los un certificat
d’empadronament perquè puguin tenir accés als serveis socials municipals o de la
Generalitat.
A Mallorca, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha comptabilitzat 209 persones que
dormen diàriament als carrers de l’illa, una xifra considerablement superior a les 156 de fa
dos anys. La majoria, 188, són a Palma. L’objectiu de l’institut és millorar l’oferta dels
serveis comunitaris bàsics, adequar els recursos de la xarxa d’inclusió social i ampliar
l’oferta de serveis per arribar a la població més vulnerable.
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Viure al carrer té un cost. La Fundació Arrels explica que els qui presenten un
‘sensellarisme cronificat’, és a dir, que fa més d’un any que viuen al ras, tenen una esperança
de vida de cinquanta-vuit anys, uns vint menys que no els correspondria. ‘El carrer és molt
dur i viure-hi escurça la vida,’ assenyala Ferran Busquets, director de la Fundació.
En Mohammed supera, amb escreix, les estatístiques de les persones sense llar a Barcelona.
El 45% dels ciutadans amb qui treballa Arrels fa més de tres anys que viuen al carrer. Nou
de cada deu són homes i dos terços són d’origen estranger. Vuit de cada deu tenen
trastorns crònics físics o mentals. I tres de cada quatre no reben cap ingrés.
En aquest moment, en Mohammed tampoc
no té ingressos estables. Havia cobrat un
ajut estatal, però ja l’ha exhaurit. Els dies que
té sort, diu, guanya 15 euros venent cartons,
caixes, papers i les restes metàl·liques que
troba als contenidors. ‘Un quilo a deu
cèntims d’euro’, diu. Per menjar, durant el
dia va a un menjador social on pot
connectar-se a internet, veure films i jugar a
jocs de taula amb més usuaris.
Fotografia: Juan Lemus, Fundació Arrels.
‘Què hi ha al carrer? Drogues, alcohol i res de bo. A la nit, te’n vas a dormir i no saps si
demà seràs viu o mort. Tinc ganes de sortir d’aquí, però sense cap ajut és difícil.’
Uns quants carrers més avall, la Liliana, de trenta-cinc anys, surt de l’entrada d’un local per
llogar. Viu a la planta baixa amb el seu company, la seva filla de set mesos i cinc adults més.
Fa dos anys que se’n va anar de Romania, perquè li van oferir una feina de recollir taronges
a Alacant. Però quan va arribar al País Valencià l’oferta no es va fer efectiva.
Va dormir al ras durant una part de l’embaràs fins, juntament amb el seu company i la resta
del grup, van trobar aixopluc en un local a prop de la Gran Via de les Corts Catalanes de
Barcelona. Amb el temps han arranjat aquella planta baixa amb sofàs, una taula i llums. I
ara ja la consideren casa seva.
La principal preocupació de la Liliana és la seva filla, que alimenta amb la llet que li
proporciona regularment la Creu Roja. A diferència d’alguns dels seus companys, mare i
filla tenen accés als serveis sanitaris i socials. La intenció de la Liliana és quedar-se al país i
per això té contacte amb una assistenta social, que l’ajuda a regularitzar la situació i a trobar
feina.
El company de la Liliana també és a l’entrada del local. Són més de les dues de la matinada i
encara passeja pel carrer amb una bicicleta que arrossega un carretó. Els pocs ingressos que
reben els fan venent les deixalles que arrepleguen dels contenidors. Si la sort els acompanya
i omplen dos carretons ben plens, poden guanyar vint euros en un dia.
Gràcia també acull desenes de sense-sostre. A diferència de Sant Martí, ací la gent sense llar
acostuma a trobar aixopluc als caixers del barri; un barri que, des de fa anys, és a l’abast de
pocs ciutadans.
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En Yohann, un francès de trenta-sis anys,
espera una habitació. La seva assistenta social
li ha promès que, d’ací a quinze dies, podrà
entrar en un habitatge tutelat, al Paral·lel, que
compartirà amb més gent. Mentrestant, dorm
en un caixer a prop del carrer de Pi i Margall.
Fa deu mesos que va venir de Sardenya, on ha
viscut aquests últims vint-i-sis anys. Ara
recorre els carrers de Gràcia amb una guitarra
i això li dóna uns quants diners. Fa vint-i-tres
anys que toca la guitarra. ‘Tocar m’ajuda’, diu.
Fotografia: Juan Lemus, Fundació Arrels.
Segons Arrels, una de cada quatre persones que dormen al carrer fa nit en caixers. La
dificultat per a resoldre aquest problema no és tan sols el preu creixent del metre quadrat
en una ciutat que es va internacionalitzant a marxes forçades, sinó la falta de disponibilitat
d’habitatge, diu Ferran Busquets. Aquests dos factors fan que la situació de la gent que perd
la casa esdevingui crònica.
La Fundació Arrels disposa de setanta-cinc pisos i d’una residència de trenta-quatre places.
No obstant això, Busquets diu que l’oferta de la fundació no pot abastar ni de bon tros la
demanda que reben. Arrels demana la presència d’espais ‘no massificats’ a cada barri, oberts
nit i dia, amb unes normes flexibles i on no hi hagi cues per entrar. D’aquesta manera,
afegeix Busquets, s’aprofitarien els locals buits que hi ha a la ciutat i es reduiria dràsticament
el nombre de gent que dorm al carrer cada dia.
Al vespre, en Yohann recorre les fleques del barri i sempre en surt amb alguna pasta o una
barra de pa que l’ajuda a passar la nit.
Al caixer on dorm no està sol. Hi ha un altre noi, també estranger. Fa mesos que dormen
tots dos en aquell espai de menys de nou metres quadrats, cercant refugi en una ciutat i un
barri en un procés creixent de gentrificació.
El caixer on dorm en Yohann no és pas l’únic que aixopluga gent sense sostre. Uns metres
més amunt, una dona i un home que va amb cadira de rodes passen la nit a l’entrada
espaiosa d’una altra sucursal bancària.
‘Vaig venir perquè m’agradava la ciutat’, diu en Yohann. ‘Tinc molts amics a Barcelona que
m’ajuden. Ara espero poder entrar a l’habitació i començar una nova vida.’
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Només un de cada deu pisos buits se
cedeix al lloguer social
Diari Ara (02/07/2017)
Elena Freixa
Les entitats proposen crear un fons d’inversió per garantir el dret a
l’habitatge

L'habitatge social a Catalunya representa un 2% sobre el total del parc de pisos que hi ha, a
anys llum de la mitjana europea, situada en el 15%. La falta d’un parc de lloguer social,
públic o privat, és una reivindicació de moltes organitzacions per garantir l’accés de tots els
ciutadans a un habitatge. El Registre d’Habitatges Buits -que inclou els que estan ocupats
de manera no legal- quantifica en gairebé 47.000 els pisos buits a Catalunya, però només un
10% d’aquests s’han cedit per a lloguer social, segons un informe de la Taula d’Entitats del
Tercer Sector.
La fórmula de la cessió temporal de pisos buits és un primer pas per pal·liar situacions
d’emergència, però no és suficient per donar solucions estructurals a moltes famílies,
explica la presidenta d’Hàbitat3, Carme Trilla. Les entitats socials defensen que els pisos
sense habitar, en gran part en mans de les entitats financeres, representen una gran
oportunitat per començar a projectar un parc d’habitatge de lloguer. Per això, demanen més
ajudes per avançar en dos fronts: la compra directa de pisos i el dret a tanteig i retracte que
la llei catalana permet a les administracions i també a les entitats des de mitjans del 2015 de
manera pionera a Espanya. Trilla proposa, per exemple, la creació d’un “fons d’inversió
social” que podria partir d’una entitat financera i comptar amb la col·laboració de l’Institut
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Català de Finances (ICF) o obrir-se a la participació ciutadana per aconseguir l’objectiu
d’un parc d’habitatge social.
El tanteig i retracte social
El dret a tanteig i retracte atorga a la Generalitat, als ajuntaments i a les entitats sense ànim
de lucre -integrades dins la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió- el dret preferent a comprar pisos
adquirits per bancs o fons d’inversió en execucions hipotecàries. En dos anys, a Catalunya
s’han fet 819 adquisicions de pisos mitjançant el tanteig i retracte per destinar-los a finalitats
socials, una xifra que equival al 15% de tots els procediments d’aquest tipus que s’han fet.
En el 85% restant dels casos, el pis ha acabat venut a un privat. El principal comprador
d’habitatges per cedir-los a finalitats socials ha sigut la Generalitat, amb 562, mentre que
234 els han adquirit ajuntaments i 23 els han comprat directament les entitats del tercer
sector social.
Trilla lamenta que la mesura de tanteig i retracte està infrautilitzada. “N’hauríem pogut
comprar molts més per destinar-los a cobrir necessitats socials”, assegura. Es basa en les
dades del mateix informe de la Taula, que ha fet un seguiment dels 5.700 pisos buit que en
dos anys han passat per la Generalitat. “Hem detectat que un 20%, és a dir, més d’un miler,
eren potencialment transformables en lloguer social”, assegura. Es tracta de pisos de menys
de 120 metres quadrats i que es van vendre per quantitats “manifestament per sota dels
preus de mercat” per part dels bancs. En tots els casos es tracta de pisos de menys de
160.000 euros, tot i que el preu mitjà de venda va ser de 48.700 euros. El cost global que
hauria tingut comprar-los tots per fer-hi habitatge social no hauria arribat a 52 milions
d’euros.
El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, experimenta en pròpia pell les
dificultats que un mercat immobiliari en clara recuperació provoca a les entitats que, com la
seva, necessiten recursos habitacionals per a persones sense sostre. “Abans encara
trobàvem pisos petits, de 400 o 500 euros de lloguer, però ara que estan pujant la gent
busca aquests petits apartaments per abaratir el lloguer”, sosté Busquets. “Tenim una
sensació de desemparament, el mercat comença a anar a sac i veiem que ningú farà res”,
lamenta el responsable de l’entitat. A més, Busquets també demana que se simplifiqui la
burocràcia perquè les persones que poden cedir pisos a lloguer social ho facin”.
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400 voluntaris participen en el cens de
persones sense llar a Barcelona
Diputació de Barcelona (05/07/2017)

Per afrontar la problemàtica de sensellarisme crònic, s’està treballant de manera coordinada
en el marc l’Europa, concretament a 50 ciutats que ho pateixen.
Una de les actuacions que es porta a terme és el cens de persones sense llar, un recull
d’informació qualitativa sobre la situació de les persones sense llar que serveix per detectar
situacions de vulnerabilitat i saber quins recursos calen per promoure l’accés a l’habitatge i
millorar l’atenció a la persona.
En aquest context, l’organització britànica Building and Social Housing Foundation ha
llençat la campanya l’European End Street Homelessness Campaign amb l’objectiu
d’acabar amb el sensellarisme de carrer a Europa abans de l’any 2020. Aquesta
campanya s’inspira en experiències que es porten a terme al Canadà i als Estats Units des
de fa anys. Els censos de persones sense llar en aquests països constitueixen eines bàsiques
que permeten obtenir informació fiable sobre la realitat de les persones que dormen al ras i
d’aquesta manera poder planificar polítiques.
A dia d’avui 9 ciutats europees participen en la campanya. El 2016 va ser Westminster i
Croydon (Regne Unit), València i Barcelona, en una prova pilot i aquest 2017 repeteix
Barcelona i s’afegeixen les ciutats de Brussel·les (Bèlgica), Budapest (Hongria) i Brighton,
Torbay i Leicester (Regne Unit). Així doncs, la Fundacio Arrels s’hi va sumar l’any passat
participant a la prova pilot i aquest any, les nits del 6 al 8 de juny ha repetit el cens de
persones sense llar. 400 voluntaris han tornat a sortir pels carrers de Barcelona per parlar
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amb les persones que dormen al carrer i comptar amb més informació per conèixer
l’evolució. En total han estat entrevistades 355 persones que viuen al ras.
Els resultats del cens del 2016 van servir per saber que, de mitjana, les persones
entrevistades (un total de 348), feia 3 anys i 9 mesos que no tenien una llar estable. A més,
es va poder determinar que el 19% patien un grau elevat de vulnerabilitat i el 61% un grau
mig. La informació que s'obtingui en el cens d’aquest any es podrà comparar amb les
conclusions que ja es van extraure l’any 2016.
El voluntaris i voluntàries del cens de persones sense llar han parlat de les realitats que
s’han trobat i també dels aprenentatges d’aquesta experiències.
Els podeu llegir a aquí.
Boletín: Benest@r
Número de boletín: #95 - Estiu de 2017

233

DOSSIER DE PREMSA 2017

Augmenta el nombre de persones sense
llar que rep atenció sanitària a les
urgències dels hospitals
Xarxanet (05/07/2017)
FCVS
De les 358 persones sense sostre que van respondre al cens d'Arrels
Fundació, un 75,4% presenten un grau de vulnerabilitat elevat o mig i
de mitjana porten al carrer des de fa 3 anys i 4 mesos.
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A principis de juny, la Fundació Arrels va sortir durant tres nits pels carrers de
Barcelona per enquestar a persones sense llar. Les 400 persones voluntàries que van
participar en l’acció van localitzar a 905 persones de les quals van respondre a
l'entrevista 358. L’objectiu del cens era saber si les persones que viuen al ras pateixen
un grau de vulnerabilitat elevat, mitjà o baix, la seva trajectòria de sensellarisme, si pateixen
o no violència, l’ús dels serveis mèdics o el seu estat de salut, entre d’altres.
De les persones entrevistades, el 18,7% pateix un grau de vulnerabilitat elevat, és a dir,
acumulen moltes variables de risc com per exemple: viure al carrer durant molt temps,
tenir problemes de salut i haver fet un ús continuat dels serveis mèdics d’urgència, haver
patit agressions, no tenir relacions socials o tenir problemes de consum de tòxics. El
percentatge de persones que presenten una vulnerabilitat mitjana ha disminuït d’un 61% a
un 56,7%, i el nombre de persones amb vulnerabilitat baixa ha augmentatpassant d’un
20% a un 24,6%.
Augmenten les atencions a urgències
Viure al carrer comporta estar exposat a riscos que afecten la salut i la seguretat. En aquest
sentit, el 25,1% de les persones entrevistades diu que pateix malalties cròniques, un 5% més
que al 2016. El 31,6% afirmen que han estat víctimes d’agressions verbals o físiques. En el
cas de les dones, aquesta xifra puja fins al 40% i en el cas de les persones més vulnerables
arriba al 60%.
Per altra banda, quatre de cada deu persones que dormen al carrer han rebut atenció
mèdica a urgències durant els darrers sis mesos i un terç ha necessitat una ambulància o ha
estat ingressada a l’hospital. Comparat amb l’any passat, la necessitat d’una ambulància i
d’un ingrés hospitalari gairebé s’ha doblat, passant d’un 17,2% a un 33,8% i del 18,9% al
34,6%, respectivament. En aquest sentit, ha baixat el nombre de persones que tenen targeta
sanitària i un 52,5% afirmen no tenir-ne o no saber-ho.
3 anys i 4 mesos vivint al carrer
Sobre la trajectòria de sensellarisme, de mitjana, les persones enquestades viuen al carrer
des de fa 3 anys i 4 mesos i més de la meitat (52,5%) fa més d’un any que viu al carrer.
Les persones de nacionalitat espanyola i les extracomunitàries són les que porten més
temps vivint al carrer. D’aquestes, un 84,1% són homes, el 8,9% són dones i un 7% es
considera altres. La majoria tenen entre 25 i 55 anys, amb una mitjana d’edat de 44,9 anys;
gairebé dos terços procedeixen d’altres països i 4 de cada 10 han arribat a Barcelona durant
l’últim any. L’Estat espanyol (33,5%), Romania (18,4%), Itàlia (8,7%) i Marroc (5,9%) són
els principals països de procedència de les persones sense llar entrevistades.
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Estudio y análisis de tendencias del taller
de la Fundació Arrels
Elisava (09/07/2017)
A raíz de la donación de un nuevo establecimiento para el Taller La Troballa (Fundació
Arrels), surge el reto degenerar una nueva estructura de funcionamiento capaz de acoger a
los usuarios, entendiendo las diferentes realidades que éste implica.
El proyecto consistió en identificar posibles escenarios que contribuyan a definir el
funcionamiento del taller, para que éste cumpla con el objetivo de dar ocupación, de tal
manera que sea apto para acoger a los diferentes perfiles presentes en la fundación.
El proyecto se segmentó en tres etapas: análisis del taller, estudio/análisis de
casos/tenencias, y el vínculo entre estos dos. La relación de los contenidos obtenidos
permitió construir cinco escenarios y recomendaciones, que servirán de herramienta para
definir un funcionamiento del taller apto para acoger y dar ocupación a los diferentes
perfiles de usuario identificados.
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Sin techo, con Twitter
El Periódico (10/07/2017)
Rosa Mari Sanz
Usuarios de la oenegé Arrels Fundació están detrás de @Placido_Mo,
una cuenta a través de la cual explican experiencias vividas en la calle

Son visibles, aunque muchos ni les miren, pero ver, ser les ve, y cada vez más porque su
presencia aumenta de manera progresiva desde los últimos años. Cerca de 3.400
personas no tienen un techo en Barcelona, de las cuales un millar duerme en la calle y
unas 400 en asentamientos (otras 2.000 en equipamientos). Pero aunque se les vea, no se
les oye. Con el objetivo precisamente de dar voz al colectivo Arrels Fundació impulsó en el
2010 una cuenta de Twitter, @Placido_Mo, tras la cual están personas que saben lo que es
malvivir en las calles y lo explican.
La cuenta ya ha superado los 2.000 seguidores. Quieren más. Quieren concienciar a
cuantos más mejor sobre lo que supone no tener a dónde ir, del miedo que se siente, del
frío, de los graves problemas de salud que sufren, tanto mentales como físicos, y que a la
sociedad le duela la soledad que padecen. Esperan que quizá así, con esta labor
de sensibilización, algún día sea realidad aquel ‘Nadie durmiendo en la calle’ tomado
como eslogan de una campaña europea iniciada en el 2010 que proponía acabar con el
sinhogarismo en el ya caduco 2015.
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"Abro este Twitter buscando una oportunidad. Necesito explicar cómo me siento". Así
saludaba por primera vez al usuario @Placido_Mo el 1 de diciembre del 2010. Detrás se
encontraban cinco personas, que han ido variando a lo largo de estos años. A veces han
sido más, otras menos. Ya son una treintena los que han pasado por esta experiencia virtual
en la que, confiesan, han llorado, se han emocionado, se han indignado, han reído... y no
han dejado de tuitear cada semana lo que significa para ellos haber vivido en la calle o
seguir durmiendo al raso, según los casos.
Cada lunes, a las 16.30 horas, los 'Plácidos', como los llaman cariñosamente quienes
trabajan con ellos, se reúnen frente al ordenador del centro que tiene Arrels en la calle de
Riereta, en el Raval barcelonés, junto con la técnica de comunicación de la oenegé Silvia
Torralba y la voluntaria Marié Morales. Llegan con un tema para proponer y si no lo
tienen ellas les echan un cable y les plantean uno. Reflexionan sobre ello y construyen tuits.
Dedican el final del encuentro a responder a preguntas que les envían sus seguidores.
VIOLENCIA
El lunes, 3 de julio, fueron cuatro usuarios de Arrels al encuentro: Davide Andreoli, Joan
Granja, Antonio Medina y Manuel Puerta. Ante la falta de sugerencias, Torralba invitó a
hablar de la aporofobia, el odio a los pobres, a raíz de una noticia del día: 'Dos jóvenes se
enfrentan a dos años de cárcel por agredir a un sintecho en Barcelona', acusación tras la
cual está la fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. El tema fue rápidamente
aceptado, todos tienen algo que contar. Porque un 47,1% de las personas sin hogar ha
sufrido un incidente o delito de odio, según el Observatorio Hatento.
Los cuatro dijeron conocer casos, aunque en carne propia solo hayan vivido robos. Dicen
que en la calle son muy habituales. Joan, por ejemplo, contó que un día se quedó dormido
en la plaza de Urquinaona y al despertar le faltaba un libro que había sacado de una
biblioteca y las gafas graduadas. A Manuel se le llevaron un paquete de tabaco en el que
guardaba las colillas recogidas por la calle. «Estamos hartos de ver agresiones. Si veo que
están pegando a alguien me cambio de acera», dijo Joan, convencido de que la justicia tiene
raseros diferentes. «Si estás en la calle no eres nada», sentenció.
No siempre se trata de aporofobia, también hay peleas entre personas que viven en la calle
o en las que están implicadas chavales problemáticos, denunciaron. Pero lo que tienen en
común prácticamente en todos los casos es en que no se denuncia. Lo corroboran desde
Arrels. Cada semana la oenegé detecta a una persona agredida, pero es muy difícil que se
deje acompañar a comisaría a explicarlo. En el caso de las mujeres, que además sufren
violaciones, todavía es más raro que su agresión llegue a un juzgado. A partir de las
reflexiones que fueron haciendo durante cerca de hora y media, los cuatro construyeron
varios tuits, con sentencias como: «Cuando vives en la calle a veces sientes que la justicia
hace caso omiso de ti»; «Si duermes en la calle y te agreden, no denuncias por miedo a que
te vuelvan a agredir y por falta de confianza en la justicia» y «Cuando vives en la calle y
sufres una agresión, si denuncias necesitas protección. El proceso es muy lento. Por eso la
mayoría no denuncia». Y varias más, como:
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Así es cada lunes desde hace cerca de seis años. En este tiempo cada semana aumentan el
número de seguidores, «gota a gota», dice Torralba, quien recuerda que no siempre han
sido virtuales. Tuvieron una grata experiencia el pasado marzo en el Col.legi d’Arquitectes
de Catalunya, donde hicieron con público el encuentro tuitero. Ahora planean volver a salir
a la calle, quizás en la plaza de Sant Jaume. Y que se les vea. Porque invisibles no son,
aunque tengan muy poca voz.
La carta que inspiró a @Placido_Mo
Plácido Moreno existió. Fue un sintecho acompañado por Arrels. Murió por una
enfermedad en octubre del 2010, a los 52 años, 10 de los cuales durmió en las calles. Dejó
escrita esta carta para Arrels:
«En esta etapa de mi vida me pesa amargamente lo que sembré en el pasado pero, mientras
recojo esa siembra negativa que no me llevaría a ninguna parte con lamentos, intento
convertirlo en positivo aprendiendo a pedir ayuda a personas con una comprensión que, al
escucharme, no me hacen sentirme más avergonzado de lo que yo ya me siento. Tanto yo
como las demás personas que solicitamos su ayuda aprendemos que en realidad su ayuda es
desinteresada y se sienten felices y satisfechos cuando ven que, aunque sea pasito a pasito,
pero firme, luchamos y nos esforzamos comprometiéndonos en recuperar valores que
creíamos perdidos del todo. Son personas que merecen nuestro respeto por su vocación
desinteresada, incluso también sufren al no disponer de recursos suficientes con los que
poder llegar a todos. Por todo ello, mi eterna gratitud porque sin vosotros la palabra
esperanza no tendría sentido. Para todas las personas que dedican parte de su vida en la
nuestra. Gracias».
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Resultats del cens de persones sense llar.
No abaixarem els braços
Fundació Mambre (11/07/2017)
Les persones que viuen al carrer ho fan de mitjana des de fa 3 o 4 anys. La majoria, més
d’un 75%, presenten un grau de vulnerabilitat elevat o mig. Quatre de cada deu persones
han rebut atenció mèdica d’urgències durant els darrers sis mesos. Més del 31 % dels sense
sostre asseguren que han estat víctimes d’agressions verbals o físiques...
Aquestes són algunes de les dades obtingudes al cens de persones sense llar organitzat, per
segon any consecutiu, per Arrels Fundació. Un cens que es va dur a terme durant tres nits
pels carrers de Barcelona i en el què les 400 persones voluntàries que hi van participar van
entrevistar un total de 358 persones.
Els resultats demostren que les persones que viuen al carrer estan exposades a una sèrie de
riscos que afecten la seva salut, només cal veure que en un any s’ha duplicat el nombre de
persones sense sostre que ha necessitat atenció mèdica a urgències, o que el 18,7% de les
persones entrevistades pateixen un grau de vulnerabilitat elevada.
Els riscos per a les persones que dormen al ras incideixen directament en la seva seguretat i
és que un31,6% de les persones enquestades afirmen que han estat víctimes d’agressions
verbals i/o físiques, un percentatge que s’eleva fins el 40% en el cas de les dones i que
arriba al 60% quan parlem de persones vulnerables.
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És només un breu resum dels resultats obtinguts durant el cens de persones sense llar,
dades que podeu veure ampliades i amb més detall en l’informe elaborat perArrels
Fundació. Resultats que demostren laimportància i efectivitat d’elaborar un censd’aquestes
característiques per poder comptar amb informació qualitativa i útil i així afrontar de
manera eficaç la problemàtica del sensellarisme.

Una iniciativa europea
Aquest és el segon any que Arrels Fundació realitza el cens de persones que dormen al
carrer, una iniciativa que es va dur a terme dies després del Recompte organitzat per la
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar i que aquest any va reflectir que 1.026 persones
dormen cada nit als carrers de Barcelona. La iniciativa del cens s’emmarca en la
campanyaEuropean End Street Homelessness Campaign impulsada per l’organització
britànica Building and Social Housing Foundation (BSHF) i que té com a principal
objectiu acabar amb el sensellarisme de carrer a Europa abans del 2020.
Aquesta és una situació que malauradament va en augment, però això no ens ha de fer
aturar i cal seguir amb iniciatives com aquesta o creant noves eines com la recent creada
Taula Sense Llar de Badalona. Sumant esforços, amb la col·laboració de tots, posarem fre
al sensellarisme.
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Tarragona potencia els recursos per a
sensesostre
Ara (Tarragona) (12/07/2017)
Jordi Salvat
La capital tarragonina atrau persones d’arreu de Catalunya i també de
l’Estat en aquesta situació

El nombre de persones que viuen al carrer ha augmentat els últims anys. I, a la ciutat de
Tarragona, el fenomen es fa evident en certs carrers, parcs o platges. La regidora de Serveis
a la Persona de Tarragona, Ana Santos, considera que hi ha un efecte crida dels sensesostre
a causa dels recursos que hi troben: un alberg, un servei potent com és el Punt d’Atenció a
Persones Sense Sostre (PASS) i altres característiques, com la platja. “Corre la veu entre
ells. Una persona que venia de Pamplona sabia el nom del treballador de l’Ajuntament que
atén les persones sense casa. Hi ha unes xarxes entre aquest tipus de persones i hi circulen
els recursos que tenim a Tarragona”, explica Santos, que afegeix que alguns ajuntaments del
sud de Barcelona redirigeixen persones sense sostre cap a Tarragona.
Segons la regidora, aquest és un fenomen que va a més, una realitat social que s’estén per
tot Europa i, per això, des de l’Ajuntament de Tarragona van impulsar el març passat la
creació de la Xarxa vers el Sensellarisme, a través del Pla Local d’Inclusió i Cohesió Social i
l’Institut Municipal de Serveis Socials. En formen part entitats del tercer sector,
associacions de veïns i la Càtedra d’Inclusió Social de la URV. S’han marcat uns objectius
amb unes línies de treball que es basen en mesures que s’estan implementant a nivell
internacional.
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Una primera línia és la diagnosi, per conèixer quina és la situació real del sensellarisme a la
ciutat, i també inclou el mapatge d’agents i recursos que treballen per la inclusió i la cohesió
social en relació al sensellarisme a Tarragona, amb l’objectiu de detectar mancances i evitar
duplicitats. També s’impulsa una xarxa d’agents que treballen amb el sensellarisme, el
recompte i cens de persones en situació sense llar, accions de sensibilització i l’impuls d’un
servei d’atenció global d’habitatge social a Tarragona. L’objectiu és donar resposta a les
problemàtiques relacionades amb l’exclusió residencial a la ciutat, incorporant
l’estratègia housing first, és a dir, pisos per a persones sense sostre com a recurs temporal.
La prevenció és vital. El 2016 l’Ajuntament va incrementar en un 30% el pressupost
destinat a les ajudes destinades a garantir l’alimentació, l’habitatge, els subministraments
bàsics i el pagament de tributs municipals lligats a l’habitatge. I la previsió és que aquestes
partides pugin el 2017. També es destinen diners a pagar desplaçaments o atenció mèdica a
persones sense sostre. Santos considera, però, que la millor solució per afrontar el
problema del sensellarisme és crear ocupació, i això demana la implicació de totes les
administracions i actors econòmics i socials.
Una acumulació de factors
D’un recent estudi fet des de la Càtedra de l’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili se’n
desprèn que un 20,5% dels sensesostre han tingut com a detonant de la seva situació una
ruptura sentimental, mentre que un 45% van perdre la feina i un 30% patien trastorns
físics, mentals o addiccions. Són factors que s’acumulen, i altres factors, com és el cas de
l’alcoholisme, sorgeixen quan la persona ja és al carrer, ja que la duresa de viure-hi els porta
a la beguda, com un inhibidor. “Et separes o divorcies, et deprimeixes, caus en
l’alcoholisme, perds la feina, no tens diners per pagar un habitatge. Aquesta és la tempesta
perfecta que et pot portar a viure al carrer. I quan hi caus és molt difícil recuperar-se”,
comenta Isidre Monreal, director editorial del documental The line, que parteix d’aquest
estudi.
El director de la Càtedra de l’Habitatge, Sergio Nasarre, apunta que un 80% dels
sensesostre són homes i això concorda amb la ruptura sentimental com a factor detonant.
“Si no pot pagar un nou habitatge, les pensions alimentàries i altres despeses i no té una
xarxa familiar o d’amistat que l’aculli, té moltes possibilitats d’acabar al carrer. A l’Estat hi
ha actualment més de 100.000 divorcis a l’any”, assenyala Nasarre, que apunta elements
estructurals que compliquen molt la situació, com l’alt preu del lloguer i el baix salari mínim
interprofessional.
Monreal explica que el dia a dia d’un sensesostre és molt dur, amb moltes hores en què
l’únic que fan és torturar-se revivint les circumstàncies que els han portat a aquesta situació.
“Al carrer et tornes invisible. Et neguen. I et tornes molt desconfiat, perquè hi ha gent que
et maltracta i es pot aprofitar de tu. I això fa que siguin molt reticents a l’ajuda”, explica.
“Sortir del carrer és molt difícil, però hi ha casos d’èxit. És important arribar a aquestes
persones, i oferir-los recursos i que coneguin els seus drets”, afegeix.
L’experiència de viure al carrer
El Samuel és de Tarragona i té 44 anys. Després de viure dos anys al carrer, fa uns mesos
que viu en una habitació d’un pis compartit a la ciutat gràcies a l’ajuda dels pares, ja que ell
no té cap ingrés. Havia treballat de pintor, però fa deu anys es va quedar a l’atur i no ha
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pogut trobar feina. Com que havia treballat sense cotitzar no tenia dret a l’atur. També
pateix problemes mentals. El Samuel recorda molt bé el fred i la pluja de la primera nit que
va dormir al carrer, en un camp a Torredembarra. Explica que és molt dur no tenir un
sostre.
Fa poc més d’un any l’Agustín, un tarragoní de 52 anys, venia al menjador de Taula Amiga
amb un carretó carregat de cartrons i ferralla. Ara ho fa amb una furgoneta i fins i tot ajuda
l’entitat a traslladar algun material. Havia treballat en el món de la construcció i de cambrer
més de trenta anys, però en fa nou es va quedar sense feina a causa de la crisi i va haver de
dormir al carrer set anys: en parcs, bancs o a la platja. Ara viu en un pis del seu nebot a
Tarragona amb l’amenaça de ser desnonat: “Si arriba aquest dia, almenys podré dormir dins
la furgoneta”. Es queixa de l’excessiva burocràcia, que li impedeix aconseguir ajudes per
poder millorar la seva situació.
Entitats a peu de carrer
Són diverses les entitats i fundacions a la ciutat que treballen amb els sensesostre a peu de
carrer per millorar les seves condicions de vida. És el cas de Formació i Treball, la
Fundació Amiga, amb el projecte Taula Amiga, un servei de menjador que compta amb la
subvenció de l’Ajuntament i el suport i coordinació de l’Institut Municipal de Serveis
Socials des de fa tres anys i mig. El menjador, al carrer Cervantes, a la part baixa de la
ciutat, disposa d’una cuina, un office i un menjador, on una seixantena d’usuaris -una
quinzena són sense sostre- poden menjar cada dia plats calents.
Taula Amiga és un servei que obre els 365 dies de l’any i on, a més d’àpats, s’ofereix un
espai de convivència i interrelació entre usuaris, voluntaris i professionals, per fomentar la
seva integració i poder treballar les seves habilitats socials.
D’altra banda, la Fundació Bonanit va néixer l’any 2006 amb la finalitat d’oferir condicions
dignes d’habitatge, alimentació i vestit a les persones que dormen al carrer. Aquest servei el
donava primer a través de places en pensions, però des de l’any 2014 ha posat en marxa un
alberg a la Casa de Sant Auguri, gestionada per Càritas, a la part alta de Tarragona.
Actualment disposa d’un total de 36 llits, dels quals una vintena són a l’alberg -ampliables
en època de més demanda- i la resta a les pensions. L’alberg és obert tot l’any excepte al
mes d’agost. La fundació gestiona 150.000 euros a l’any.
“Per accedir a l’alberg només cal un bon comportament i no anar begut, i no s’hi poden
entrar animals de companyia. De dos quarts de deu del vespre a les nou del matí no es pot
entrar ni sortir per motius de seguretat”, explica el secretari de la Fundació Bonanit, Òscar
Busquets, que avisa d’una evolució dels usuaris els últims anys: “Hem passat d’una majoria
amb patologies psíquiques i d’addiccions a usuaris cada cop més joves, més autòctons i
alguns amb carreres universitàries. És colpidor”.
Les persones acollides poden anar a esmorzar a Cafè i Caliu, de Càritas, situat als baixos de
l’alberg, entre les nou i les dotze del matí, dinar a Taula Amiga i disposar d’un sopar fred
que s’entrega a la cripta de la parròquia de Sant Francesc. A l’alberg s’hi pot estar un màxim
de set dies, excepte en casos concrets, com usuaris que estan malalts o en tractament. Si hi
ha places disponibles poden estar-hi més temps, però la majoria de l’any hi ha llista
d’espera, sobretot en mesos de més fred. Ha de passar un temps entre estada i estada a
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l’alberg, cosa que provoca que molts sensesostre es moguin entre ciutats que tenen
equipaments d’aquest tipus.
Recomptes de sensesostre a Tarragona i Reus
La nit del 4 de maig es va dur a terme a la ciutat de Tarragona un recompte de les persones
sensesostre de la ciutat. L’objectiu era conèixer les necessitats i els perfils de les persones
que dormien al carrer aquell dia concret. En total se’n van comptabilitzar 49.
La iniciativa, de la Xarxa vers el Sensellarisme, va comptar amb la col·laboració de la
Guàrdia Urbana i Protecció Civil i desenes de voluntaris, acompanyats per professionals. A
la tardor es farà un altre recompte semblant per obtenir una altra foto fixa de la situació en
una altra època de l’any.
A Reus, l’Ajuntament i la Fundació Arrels també van organitzar una iniciativa semblant al
desembre, però només es van comptabilitzar quatre sensesostre; a la capital del Baix Camp
no hi ha alberg. L’objectiu era elaborar un cens que permeti definir recursos i polítiques
d’atenció a sensesostre a la ciutat.
‘The line’, un documental sobre el sensellarisme fet des de Tarragona i amb vocació
europea
El documental The line sorgeix d’un informe de la Càtedra d’Habitatge de la URV per a la
Unió Europea, i té l’objectiu de fer arribar a la societat totes les dades científiques que s’han
pogut recopilar i analitzar. Una transferència de coneixement a la ciutadania que es vol
portar a terme d’aquesta forma innovadora.
The line està fet des d’una perspectiva local però també europea, i de la direcció se n’ha
encarregat Marc Solé, amb Ariadna González com a directora de fotografia i Héctor
Herrero com a responsable de so. Tots tres, procedents dels estudis d’audiovisuals, van ser
els escollits en una convocatòria que es va fer de talent jove. El director editorial del
projecte, Isidre Monreal, assenyala que han buscat la màxima qualitat cinematogràfica amb
l’objectiu de poder participar en festivals internacionals. El documental està en la fase final
de muntatge i la previsió és que estigui enllestit a finals de juliol, després que la producció
s’iniciés el maig de l’any passat amb la fase de documentació a partir de l’informe.
Monreal afirma que “el documental busca trencar prejudicis sobre els motius que poden
portar una persona a acabar dormint al carrer”. “Fent el documental hem trobat persones
sense llar que tenen molta formació, fins i tot estudis superiors, i que abans portaven una
vida normal. El documental confirma que tothom pot acabar al carrer i que la línia és molt
fina i no és tan difícil travessar-la. D’aquí ve el títol”, explica el director editorial de The line.
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Arrels Fundació crea la primera cuña de
radio sin techo
Control Publicidad (14/07/2017)
La ONG barcelonesa Arrels Fundació ha realizado una cuña
radiofónica que transcurre íntegramente en la calle. De hecho, la banda
sonora corre a cargo del músico callejero "Canijo".

Arrels Fundació celebra este año su 30 aniversario ayudando a las personas sin hogar y
luchando por #nadiedurmiendoenlacalle. Entre sus muchas campañas destaca esta
acción llevada a cabo por el estudio Olesti Music & Sound, la productora Visión de película
y la agencia Sherpa.
Todo empezó con un casting entre usuarios de la Fundación. Tras elegir al mejor
candidato para ser el locutor se planificó toda la producción con un reto importante: se
debería grabar la cuña en un plano secuencia añadiendo los efectos de sonido en
directo.
Gracias al estudio de sonido y a su foley artist, Ramon Olesti, se prepararon todos los
objetos para accionarlos en directo y conseguir cada efecto de sonido deseado. Además,
un músico callejero apodado “Canijo” aportó la banda sonora con su guitarra acústica.
Una vez terminada la grabación, todas las pistas de audio fueron editadas y mezcladas
también en la calle con un equipo de sonido portátil.
Para terminar la acción, se llegó a un acuerdo con la emisora de Radio Barcelona para
recibir el archivo directamente salido de la calle.
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Arrels Fundació crea la primera cuña de
radio en la calle
El Publicista (14/07/2017)

Arrels, ONG que celebra este año su 30 aniversario ayudando a las personas sin hogar y
luchando por #nadiedurmiendoenlacalle, ha creado en Barcelona la primera cuña de radio
sin techo. Esta acción ha sido llevada a cabo por el estudio Olesti Music & Sound, la
productora Visión de película y la agencia Sherpa.
Todo empezó con un cásting entre usuarios de la fundación. Tras elegir al mejor candidato
para ser el locutor se planificó toda la producción con un reto importante: se debería grabar
la cuña en un plano secuencia añadiendo los efectos de sonido en directo.
Gracias al estudio de sonido y a su foley artist, Ramon Olesti, se prepararon todos los
objetos para accionarlos en directo y conseguir cada efecto de sonido deseado. Además, un
músico callejero apodado “Canijo” aportó la banda sonora con su guitarra acústica.
Tras la grabación, todas las pistas de audio fueron editadas y mezcladas también en la calle
con un equipo de sonido portátil. Finalmente se llegó a un acuerdo con la emisora de Radio
Barcelona para recibir el archivo directamente salido de la calle.
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Barcelona acogerá la "olimpiada"
mundial del canto coral entre 22 y 29 julio
La Vanguardia (14/07/2017)
EFE
Barcelona será la sede de la "olimpiada" mundial del canto coral entre el 22 y el 29 de julio,
cuando viajarán hasta la ciudad los 24 mejores coros a nivel internacional, tres de ellos
españoles, en un acontecimiento que reunirá a unas 2.500 personas de los cinco
continentes.
La undécima edición del Simposio Mundial de Música Coral, cuyo último encuentro se
celebró en Seúl en 2014, será un escaparate de la música coral más actual, procedente de 16
países diferentes, y de las nuevas tendencias, con los mejores directores de este ámbito,
bajo la organización de la International Federation for Choral Music (IFMC) y la Federació
Catalana d'Entitats Corals (FCEC).
Además de los 24 coros participantes, seleccionados de entre 147 formaciones presentadas
de 47 países, se ha invitado a dos coros: "I Muvrini", de Córcega, y el "Vesna Children's
Choir", de Rusia.
Los coros españoles seleccionados son el "Cor Infantil Amics de la Unió", de Granollers
(Barcelona), dirigido por Josep Vila Jover, y el "Cor Vivaldi. Petits Cantors de Catalunya",
dirigido por Òscar Boada.
A lo largo de las jornadas del encuentro, bajo el lema "Los colores de la paz", se sucederán
conciertos, seminarios, talleres, conferencias, mesas redondas, exhibiciones, sesiones de
lectura coral y clases magistrales dirigidas a miembros de los coros, músicos, directores,
compositores o amantes de la música coral de todo el mundo.
El Auditori de Barcelona, el Palau de la Música o la Sagrada Familia acogerán algunos de
los cincuenta conciertos, así como las iglesias de Santa Maria del Pi, Sant Pere de les
Puel·les, Santa Maria de Gràcia o el Conservatorio del Liceu y el Caixafòrum.
Por otra parte, se han programado otra treintena de conciertos en varias ciudades catalanas,
como Lleida, Olot, Sant Cugat del Vallès, Llívia, Ripollet, Sabadell, Girona, Igualada,
Terrassa, Tortosa, Matadepera, Manresa o el Monasterio de Montserrat.
La presidenta de la FCEC, Montserrat Cadevall, empezó a pensar en la posibilidad de que
Barcelona fuera la sede del evento en el año 2008, tras finalizar el simposio de Copenhague,
y consideró la posibilidad de optar al del año 2014 -se celebra cada tres- pero se adelantó
Seúl (Corea) y se ha tenido que esperar hasta ahora.
Los objetivos principales, según ha dicho hoy, es que las diferentes actividades preparadas
"reviertan en la calidad de nuestros coros, en la mejora constante de nuestros directores, y
también que se pueda conocer el patrimonio tan grande que tenemos en todo el mundo".
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Por otra parte, se ha encargado a 16 compositores de renombre internacional, como Bernat
Vivancos, Xavier Pagès o Bob Chilcott, la composición de una pieza que se estrenará con
motivo del simposio.
El conseller de Cultura, Lluís Puig, ha arropado hoy a los organizadores del encuentro, con
un presupuesto total de 1,2 millones de euros, y ha destacado el "entusiasmo" con el que lo
están preparando todo, algo que ha seguido de cerca desde su antiguo cargo de director
general de Cultura Popular.
A la vez, ha aprovechado para avanzar que la Generalitat está a punto de aprobar un nuevo
título de formación profesional de dirección de canto coral.
Un euro de cada entrada vendida se destinará a Arrels Fundació, una entidad que trabaja
para que no haya personas durmiendo en la calle.
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Personas que vivían en la calle piden a la
RAE incluir 'aporofobia' en el diccionario
20 minutos (17/07/2017)
 Un grupo de personas de la Fundació Arrels ha pedido a la
Academa que se incluya este término para visibilizar el odio a la
gente pobre.
 En mayo, la Fundéu afirmó que 'aporofobia' es un neologismo
válido.
 Arrels también solicita que se tipifique la aporofobia como delito
especifico.
Un grupo de personas que
han vivido en la calle y que
forman parte de la Fundació
Arrels han pedido a la Real
Academia Española (RAE)
que incluya el término
"aporofobia" en la próxima
versión del diccionario para
visibilizar el odio y la
discriminación que sufre la
gente pobre.
La petición la han hecho Josep, Manuel, Davide, Joan y Antonio, cinco hombres que
fueron "sin techo" y que han logrado completar su proceso de reinserción social a través
del acompañamiento de Arrels.
Todos ellos comparten sus experiencias y responden a las dudas de los internautas cada
lunes a través de su cuenta de Twitter, Plácido Moreno (@Placido_Mo), que este lunes
han utilizado para reivindicar la inclusión de esta nueva palabra.
En mayo, la Fundéu ya
afirmó que aporofobia es
un neologismo
válido, formado a partir de
la voz griega á-poros, sin
recursos o pobre,
y fobos, miedo. Significa
"odio, miedo, repugnancia
u hostilidad ante el pobre,
el que no tiene recursos o el que está desamparado".
Por su parte, Arrels pidió que se tipificase la aporofobia como delito específico en el
Código Penal,a raíz del caso del youtuber catalán denunciado por humillar a una persona
sin hogar a la que dio de comer galletas rellenas de dentífrico.
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Personas que vivían en la calle piden
incluir "aporofobia" en el diccionario
El Periódico (17/07/2017)
EFE

Un grupo de personas que han vivido en la calle y que forman parte de la Fundació Arrels
han pedido a la RAE que incluya el término "aporofobia" en la próxima versión del
diccionario para visibilizar el odio y la discriminación que sufre la gente pobre.
La petición la han hecho Josep, Manuel, Davide, Joan y Antonio, cinco hombres que
habían sido "sin techo", y que han logrado completar su proceso de reinserción social a
través del acompañamiento de Arrels.
Todos ellos comparten sus experiencias y responden a las dudas de los internautas cada
lunes a través de su cuenta de Twitter, Plácido Moreno (@Placido_Mo), que hoy han
utilizado para reivindicar la inclusión de esta nueva palabra.
En mayo, la Fundéu ya afirmó que aporofobia es un neologismo válido, formado a partir
de la voz griega "á-poros", 'sin recursos' o 'pobre', y "fobos", 'miedo'- significa 'odio,
miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está
desamparado'.
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Cinco ex 'sin techo' piden incluir el
miedo a los pobres en el diccionario
El Español (17/07/2017)
M. Espartero
Buscan que la RAE admita 'aporofobia' para visibilizar la
discriminación que sufre la gente pobre, así como que se tipifique
como delito en el Código Penal.
La voz de la experiencia
habla. Cinco exindigentes, que
vivieron en la calle pero que ya
se han reinsertado, han pedido a
la Real Academia Española
(RAE)
que
incluya
el
término aporofobia en la próxima
versión del diccionario para
visibilizar el odio y la
discriminación que sufre la
gente pobre.
Josep, Manuel, Davide, Joan y Antonio son los cinco ex sin techo que han decidido usar la
lengua como arma, volver a su favor el poder de las palabras. No se trata de su primera
incursión en la materia: todos ellos comparten sus experiencias sobre cómo se malvive en la
calle en cada lunes en la red social Twitter, a través de la cuenta @Placido_Mo.
De ser aceptada esta petición -que formaliza la Fundació Arrels, a la que pertenece este
grupo de hombres- no sería la única novedad del diccionario de la RAE: el escritor y
académico Arturo Pérez-Reverte anunció que se ha aceptado el uso de 'iros' como
forma de imperativo de la segunda persona del plural del verbo ir, aunque asegura que la
forma más recomendable en la lengua culta para este tiempo sigue siendo 'idos'.
Tipificarlo como delito
En mayo, la Fundéu ya afirmó que aporofobia es un neologismo válido, formado a partir de
la voz griega "á-poros", 'sin recursos' o 'pobre', y "fobos", 'miedo'. Significa 'odio, miedo,
repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está
desamparado'.
Por su parte, la Fundació Arrels también ha pedido que se tipificase la aporofobia como
delito específico en el Código Penal, a raíz del caso del youtuber catalán denunciado por
humillar a una persona sin hogar a la que dio de comer galletas rellenas de dentífrico.
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Arrels fundació, 30 años dedicados a las
personas sin hogar
Sh Barcelona (17/07/2017)
Miriam M

Desde 1987, Arrels fundació trabaja incansablemente para dar asistencia a personas sin
hogar. Treinta años dedicados a los más necesitados y, desde ShBarcelona, queremos
contarte mucho más sobre ellos para que tengas la oportunidad de colaborar en su causa.
Lee con atención porque estamos seguros de que querrás ayudarles.
Más de 9.000 personas sin hogar atendidas en treinta años
El dato es muy significativo y nos ayuda a
descubrir la gran labor que realizan
desde Arrels
Fundació.
Han
acompañado a 9.000 personas a valerse
por sí mismas ofreciéndoles vivienda,
comida y atención social y sanitaria. Su
objetivo es muy claro, que nadie,
absolutamente nadie, duerma en la calle.
Y, por supuesto, esta misión no podría
llevarse a cabo sin los profesionales y
voluntarios que cada día se
desviven por las personas que más lo
necesitan.
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Entre sus misiones se encuentra la de asistir a las personas sin hogar para que puedan
volver a ser autónomas y conseguir sensibilizar a los ciudadanos sobre la verdadera
realidad de las personas sin hogar. De hecho, también se encargan de reportar situaciones
injustas y colaboran con administraciones y empresas como, por ejemplo, en la
participación de la elaboración del Plan de Inclusión de Barcelona o la elaboración de
material a nivel europeo para promover la participación de las personas sin hogar. Además,
también organizan diversos talleres y eventos donde conciencian a la sociedad.
Una entidad donde todos colaboran
En esta fundación, todo el mundo
colabora. Las personas sin hogar cuentan
su historia y el equipo de voluntarios y
profesionales
les
aportan
las habilidades técnicas necesarias para
poder salir adelante. Cada caso se atiende
de forma individual y se abordan las
situaciones pero también las causas
que han llevado a ese estado.
Crear impacto
en
las
políticas
sociales y
establecer
acuerdos
y
relaciones con otras entidades, son
algunas de las pautas que siguen para
poder ayudar a los más necesitados.
Arrels fundació cuenta con un equipo de 47 contratados, 400 voluntarios y más de
4.000 colaboraciones que hacen posible sus objetivos, pero aún necesitan más.
Actualmente hay alrededor de 3.000 personas sin hogar en Barcelona y para poderles
ayudar necesitan la colaboración y el tiempo de voluntarios y profesionales comprometidos
con la lucha.
Si tu quieres ayudar y ser una de esas personas que ayuden diariamente a los sin techo,
no lo dudes. Ponte en contacto con Arrels fundació e infórmate de cómo puedes echarles
una mano. Es necesaria más colaboración para conseguir ayudar a persona que, te
aseguramos, no están en la calle porque lo desean. Te necesitan, así que, ¡decídete y
colabora!
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Personas que vivían en la calle piden a la
RAE incluir 'aporofobia' en el diccionario
20 minutos (17/07/2017)
EFE
Un grupo de personas de la Fundació Arrels ha pedido a la Academa que se incluya este
término para visibilizar el odio a la gente pobre.
En mayo, la Fundéu afirmó que 'aporofobia' es un neologismo válido.
Arrels también solicita que se tipifique la aporofobia como delito específico.
Vagabundo Una persona durmiendo en la calle. EUROPA PRESS Un grupo de personas
que han vivido en la calle y que forman parte de la Fundació Arrels han pedido a la Real
Academia Española (RAE) que incluya el término "aporofobia" en la próxima versión del
diccionario para visibilizar el odio y la discriminación que sufre la gente pobre. La petición
la han hecho Josep, Manuel, Davide, Joan y Antonio, cinco hombres que fueron "sin
techo" y que han logrado completar su proceso de reinserción social a través del
acompañamiento de Arrels. Todos ellos comparten sus experiencias y responden a las
dudas de los internautas cada lunes a través de su cuenta de Twitter, Plácido Moreno
(@Placido_Mo), que este lunes han utilizado para reivindicar la inclusión de esta nueva
palabra. En mayo, la Fundéu ya afirmó que aporofobia es un neologismo válido, formado a
partir de la voz griega á-poros, sin recursos o pobre, y fobos, miedo. Significa "odio, miedo,
repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está desamparado".
Por su parte, Arrels pidió que se tipificase la aporofobia como delito específico en el
Código Penal, a raíz del caso del youtuber catalán denunciado por humillar a una persona
sin hogar a la que dio de comer galletas rellenas de dentífrico.
Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3093284/0/rae-aporofobia-peticioncalle/#xtor=AD-15&xts=467263
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Revista Joia (18/07/2017)
Meritxell Vilanova
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Menéame (18/07/2017)
Alberto Romo
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Un grupo de 'sin techo' pide incluir el
término 'aporofobia' en el diccionario
para visibilizar el odio que sufren
La Sexta (18/07/2017)
Redacció

La Fundación del Español Urgente (Fundéu) ya afirmó que 'aporofobia' es un
neologismo válido que significa "odio, miedo, repugnancia u hostilidad ante
el pobre, el que no tiene recursos o el que está desamparado". Ahora, este grupo de
personas que ha vivido en la calle y que forman parte de la Fundación Arrels han
pedido a la RAE que incluya el término 'aporofobia' en la próxima versión
del diccionario.

La Fundación Arrels ha pedido también que se tipificase la 'aporofobia' como delito
específico en el Código Penal, a raíz del caso del 'youtuber' catalán denunciado por humillar
a una persona sin hogar a la que dio de comer galletas rellenas de dentífrico.
La petición la han hecho Josep, Manuel, Davide, Joan y Antonio, cinco hombres que
habían sido 'sin techo', y que han logrado completar su proceso de reinserción social a
través del acompañamiento de la fundación.
Todos ellos comparten sus experiencias y responden a las dudas de los internautas cada
lunes a través de su cuenta de Twitter, Plácido Moreno (@Placido_Mo), que han utilizado
para reivindicar la inclusión de esta nueva palabra.
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Piden que se incluya la palabra
'aporofobia' en el diccionario
La verdad (18/07/2017)
EFE

Un grupo de personas que han vivido en la calle y que forman parte de la Fundació Arrels
han pedido a la Real Academia Española (RAE) que incluya el término "aporofobia" en la
próxima versión del diccionario para visibilizar el odio y la discriminación que sufre la
gente pobre.
La petición la han hecho Josep, Manuel, Davide, Joan y Antonio, cinco hombres que
fueron "sin techo", y que han logrado completar su proceso de reinserción social a través
del acompañamiento de Arrels.
Todos ellos comparten sus experiencias y responden a las dudas de los internautas cada
lunes a través de su cuenta de Twitter, Plácido Moreno (@Placido_Mo), que hoy han
utilizado para reivindicar la inclusión de esta nueva palabra.
En mayo, la Fundéu ya afirmó que aporofobia es un neologismo válido, formado a partir
de la voz griega "á-poros", 'sin recursos' o 'pobre', y "fobos", 'miedo'. Significa 'odio,
miedo, repugnancia u hostilidad ante el pobre, el que no tiene recursos o el que está
desamparado'.
Por su parte, Arrels pidió que se tipificase la aporofobia como delito específico en el
Código Penal, a raíz del caso del youtuber catalán denunciado por humillar a una persona
sin hogar a la que dio de comer galletas rellenas de dentífrico.
262

DOSSIER DE PREMSA 2017

Es presenten els primers treballs del
model català de "La llar, primer"
Xarxanet (18/07/2017)
Ravalnet

Una altra imatge malauradament freqüent a les nostres ciutats

Al plenari celebrat el 13 juliol es va avaluar l'enfocament i l'estat de les polítiques
actuals, i es van dissenyar les línies principals de L'Estratègia Integral per a l'Abordatge
del Sensellarisme a Catalunya impulsada pel Govern.
Aquesta estratègia vol establir un marc d'actuació comú conjuntament amb la ciutat de
Barcelona, la seva àrea metropolitana (AMB) i les diputacions de Barcelona i Girona
per atendre les persones sense sostre a partir d'una metodologia innovadora i transversal
basada en el que es coneix com a "La llar, primer" o "Housing First"
L'estratègia està elaborada a partir d'un projecte pilot en què participen aquelles ciutats
catalanes on hi ha un major nombre de persones sense llar: Barcelona, Terrassa,
Badalona, El Prat de Llobregat, Reus, Sabadell, Tarragona, Lleida i Girona. D'altra
banda, compta amb la participació d'entitats que tenen una àmplia experiència en
aquesta problemàtica, com ara Arrels, Càritas, Hàbitat 3 o Suara, entre d'altres.
Al plenari del dia 13 es van presentar també els resultats de la prova pilot i el
calendari d'actuacions fins a finals d'any, així com una aproximació als recursos,
equipaments i serveis que s'han d'activar a cada territori.
Per tal de poder desenvolupar les polítiques de “Housing First", l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya té previst assignar els habitatges del parc públic de lloguer
social que siguin necessaris. Es preveu que l’execució del pla comenci al 2018, una
vegada l’estratègia hagi estat presentada al mes de novembre.
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La fundació Arrels, entre els guardonats
amb els premis solidaris ONCE
Catalunya 2017
ARA (19/07/2017)
REDACCIÓ
També s'emporten el guardó el projecte Tallers Gaudí, el programa radiofònic 'L’Olot, a
Ràdio Olot', l'Ajuntament del Part de Llobregat i Jaume Marí Pàmies, exdirector de
l'Associació de Paràlisi Cerebral la Muntanyeta (a títol pòstum). Els premis es lliuraran el 5
d’octubre a l’Auditori ONCE Catalunya

Voluntaris de la fundació Arrels comptabilitzen sensesostre que dormen al ras / CÈLIA
ATSET
Els premis solidaris ONCE Catalunya 2017 ja tenen guardonats. Els premiats destaquen
per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro dels drets
socials dels més desafavorits. Els guardonats d’enguany són:






A la institució, organització, entitat o ONG: Fundació Arrels
Al mitjà o projecte de comunicació: programa 'L’Olot, a Ràdio Olot'
A la persona física: Jaume Marí Pàmies (a títol pòstum), exdirector de l' Associació
de Paràlisi Cerebral la Muntanyeta
A l'empresa: Tallers Gaudí
A l'administració pública: Ajuntament del Prat de Llobregat, pel servei d'àpats
socials per a persones majors de 65 anys
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"Aquests premis són un reconeixement a la solidaritat catalana, la que rebem cada dia a
l’ONCE i la qual ens permet fer la nostra tasca social", assegura el president d’aquests
guardons i també president del consell territorial de l’ONCE Catalunya, Enric Botí.
"Distingim persones, entitats i projectes que són l’altaveu d’accions que passen, massa
sovint, silenciosament al nostre voltant. Brindem visibilitat a persones i iniciatives, massa
sovint, invisibles. I ens agradaria que tothom sabés de les seves lluites i superacions
quotidianes, perquè s’ho mereixen. Fan una feina diària, callada i tenaç i demostren que
amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar", assenyala Botí.
Els premis solidaris ONCE Catalunya se celebren des del 2001. Des de llavors han estat
guardonats, entre d’altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre
Esteve, el Pare Manel, Anna Vives, Borja Corcóstegui i les fundacions de Vicenç Ferrer o
Pasqual Maragall.
Els premiats rebran l'obra escultòrica 'Solidaris' en un acte públic que tindrà lloc dijous 5
d’octubre a l’Auditori ONCE Catalunya.
El jurat ha estat format per Ana Peláez, consellera general de l'ONCE; Enric Botí,
president del Consell Territorial de l'ONCE a Catalunya; Xavier Grau, delegat territorial;
Manel Eiximeno, director CRE ONCE Barcelona; Oriol Illa, president de la Taula
d'Entitats del Tercer Sector Social; Antonio Guillén, president del COCARMI; Josep Vidal,
director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la
Generalitat de Catalunya, i representants de mitjans de comunicació.

265

DOSSIER DE PREMSA 2017

Fundació Arrels, Jaume Marí Pàmies i
l'Ajuntament del Prat de Llobregat,
premis solidaris ONCE
Social.cat (19/07/2017)
Redacció
També han rebut el guardó Tallers Gaudí i el programa radiofònic
‘L'Olot, a Ràdio Olot’

Tres persones sense llar expliquen la seva experiència a l'alumnat | Fundació Arrels
La Fundació Arrels, Jaume Marí Pàmies i l'Ajuntament del Prat de Llobregat han estat
guardonats amb els premis solidaris ONCE. Aquests premis tenen la finalitat de reconèixer
les persones, entitats, institucions, projectes i mitjans de comunicació i administracions que
fan una labor solidària al seu entorn d'influència i procuren la inclusió social de tots els
ciutadans, la normalització i l'autonomia personal i l'accessibilitat universal.
Els premiats destaquen per la sensibilitat social, la trajectòria i la dedicació en pro dels drets
socials dels més desafavorits. A banda dels esmentats, també han estat guardonats Tallers
Gaudí i el programa radiofònic ‘L'Olot, a Ràdio Olot’.
“Aquests premis són un reconeixement a la solidaritat catalana, la que rebem cada dia a
l'ONCE que ens permet fer la nostra tasca social. Distingim persones, entitats i projectes
que són l'altaveu d'accions que passen, massa sovint, silenciosament al nostre voltant”, ha
indicat el president els guardons i del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, Enric Botí.
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Els Premis Solidaris ONCE Catalunya se celebren des del 2001. Des de llavors han estat
guardonats, entre d'altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre
Esteve, el Pare Manel, Anna Vives, Borja Corcóstegui i les fundacions de Vicente Ferrer o
Pasqual Maragall.
Pel que fa als premiats d'aquesta edició, Arrels és una fundació privada dedicada a l'atenció
de persones sense llar de Barcelona. L'entitat va néixer el 1987 i té com a principal objectiu
col·laborar en el desenvolupament integral de les persones en situació d'exclusió social.
Motius per premiar la solidaritat
La singularitat del programa radiofònic 'L'Olot, a Ràdio Olot' és que incorpora com a
comentarista en Pere Ribes, un olotí d'onze anys invident. El jove explica que veu el futbol
a través de la ràdio, perquè el periodista que retransmet el partit li descriu el terreny de joc i
qui té la pilota. “La resta és imaginar-ho”.
Jaume Marí Pàmies rep el premi a títol pòstum. Va morir el 12 d'abril i havia estat director
general de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta. Tallers
Gaudí és un projecte singular destinat a joves d'entre 16 i 29 anys en risc d'exclusió social,
en col·laboració amb la Fundació Ciutat i Valors per la formació, Fundació Mercè
Fontanilles per l'orientació i amb Art Integrat per l'ocupació.
Finalment, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es premia el servei d'Àpats Socials per a
Persones Majors de 65 anys, un servei creat l'abril del 2016 entre els Serveis Socials de
l'Ajuntament i la Fundació Rubricatus, que treballa amb persones amb discapacitat
psíquica. Són aquestes persones les que fan els serveis. Els premiats rebran el guardó, l'obra
escultòrica Solidaris, en un acte públic que tindrà lloc dijous 5 d'octubre a l'Auditori ONCE
Catalunya.
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La Fundació Arrels, Jaume Marí Pàmies i
l’Ajuntament del Prat de Llobregat,
premis solidaris Once
VilaWeb (19/07/2017)
ACN BARCELONA
ACN Barcelona.-La Fundació Arrels, Jaume Marí Pàmies i l’Ajuntament del Prat de
Llobregat han estat guardonats amb els premis solidaris Once. Aquests premis tenen la
finalitat de reconèixer les persones, entitats, institucions, projectes i mitjans de comunicació
i administracions que fan una labor solidària al seu entorn d’influència i procuren la inclusió
social de tots els ciutadans, la normalització i l’autonomia personal i l’accessibilitat
universal. Els premiats destaquen per la sensibilitat social, la trajectòria i la dedicació en pro
dels drets socials dels més desafavorits. A banda dels esmentats, també han estat
guardonats Tallers Gaudí i el programa radiofònic ‘L’Olot, a Ràdio Olot’.
“Aquests premis són un reconeixement a la solidaritat catalana, la que rebem cada dia a
l’Once que ens permet fer la nostra tasca social. Distingim persones, entitats i projectes que
són l’altaveu d’accions que passen, massa sovint, silenciosament al nostre voltant”, ha
indicat el president els guardons i del Consell Territorial de l’Once Catalunya, Enric
Botí.Els Premis Solidaris Once Catalunya se celebren des del 2001. Des de llavors han estat
guardonats, entre d’altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre
Esteve, el Pare Manel, Anna Vives, Borja Corcóstegui i les fundacions de Vicente Ferrer o
Pasqual Maragall.Pel que fa als premiats d’aquesta edició, Arrels és una fundació privada
dedicada a l’atenció de persones sense llar de Barcelona. L’entitat va néixer el 1987 i té com
a principal objectiu col·laborar en el desenvolupament integral de les persones en situació
d’exclusió social.La singularitat del programa radiofònic ‘L’Olot, a Ràdio Olot’ és que
incorpora com a comentarista en Pere Ribes, un olotí d’onze anys invident. El jove explica
que veu el futbol a través de la ràdio, perquè el periodista que retransmet el partit li descriu
el terreny de joc i qui té la pilota. “La resta és imaginar-ho”.Jaume Marí Pàmies rep el premi
a títol pòstum. Va morir el 12 d’abril i havia estat director general de l’Associació Provincial
de Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta.Tallers Gaudí és un projecte singular
destinat a joves d’entre 16 i 29 anys en risc d’exclusió social, en col·laboració amb la
Fundació Ciutat i Valors per la formació, Fundació Mercè Fontanilles per l’orientació i amb
Art Integrat per l’ocupació.Finalment, de l’Ajuntament del Prat de Llobregat es premia el
servei d’Àpats Socials per a Persones Majors de 65 anys, un servei creat l’abril del 2016
entre els Serveis Socials de l’Ajuntament i la Fundació Rubricatus, que treballa amb
persones amb discapacitat psíquica. Són aquestes persones les que fan els serveis.Els
premiats rebran el guardó, l’obra escultòrica Solidaris, en un acte públic que tindrà lloc
dijous 5 d’octubre a l’Auditori Once Catalunya.
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Arrels Fundació lleva a la calle la
producción de una cuña
Anuncios.com (19/07/2017)
La ONG barcelonesa ha trabajado con la agencia Sherpa en esta
campaña

Arrels Fundació, ONG que desarrolla su actividad de ayuda a personas sin hogar en
Barcelona y que este año celebra su treinta aniversario, ha contado con la agencia Sherpa, el
estudio Olesti Music & Sound y la productora Visión de Película para crear una cuña de
radio cuya producción se ha desarrollado completamente en la calle y de la que dice que es
la primera cuña de estas características.
Según se explica en una nota de prensa, todo empezó con un casting entre usuarios de la
fundación. Tras elegir al mejor candidato para ser el locutor se planificó toda la producción
con un reto en mente: habría que grabar la cuña en un plano secuencia añadiendo los
efectos de sonido en directo.
Gracias al trabajo del estudio de sonido y a su foley artist, Ramon Olesti, se prepararon todos
los objetos para accionarlos en directo y conseguir cada efecto de sonido deseado. Además,
un músico callejero apodado Canijo aportó la banda sonora con su guitarra acústica.
Una vez terminada la grabación, todas las pistas de audio fueron editadas y mezcladas
también en la calle con un equipo de sonido portátil. Radio Barcelona, gracias a un acuerdo
alcanzado con la ONG, recibió el archivo directamente salido de la calle.

269

DOSSIER DE PREMSA 2017

La Fundació Arrels, Jaume Marí Pàmies i
l'Ajuntament del Prat de Llobregat,
premis solidaris Once
La Vanguardia (19/07/2017)
ACN
ACN Barcelona.-La Fundació Arrels, Jaume Marí Pàmies i l'Ajuntament del Prat de
Llobregat han estat guardonats amb els premis solidaris Once. Aquests premis tenen la
finalitat de reconèixer les persones, entitats, institucions, projectes i mitjans de comunicació
i administracions que fan una labor solidària al seu entorn d'influència i procuren la inclusió
social de tots els ciutadans, la normalització i l'autonomia personal i l'accessibilitat universal.
Els premiats destaquen per la sensibilitat social, la trajectòria i la dedicació en pro dels drets
socials dels més desafavorits. A banda dels esmentats, també han estat guardonats Tallers
Gaudí i el programa radiofònic 'L'Olot, a Ràdio Olot'.
"Aquests premis són un reconeixement a la solidaritat catalana, la que rebem cada dia a
l'Once que ens permet fer la nostra tasca social. Distingim persones, entitats i projectes que
són l'altaveu d'accions que passen, massa sovint, silenciosament al nostre voltant", ha
indicat el president els guardons i del Consell Territorial de l'Once Catalunya, Enric
Botí.Els Premis Solidaris Once Catalunya se celebren des del 2001. Des de llavors han estat
guardonats, entre d'altres, Miquel Martí i Pol, Josep Maria Espinàs, Pere Casaldàliga, Isidre
Esteve, el Pare Manel, Anna Vives, Borja Corcóstegui i les fundacions de Vicente Ferrer o
Pasqual Maragall.Pel que fa als premiats d'aquesta edició, Arrels és una fundació privada
dedicada a l'atenció de persones sense llar de Barcelona. L'entitat va néixer el 1987 i té com
a principal objectiu col·laborar en el desenvolupament integral de les persones en situació
d'exclusió social.La singularitat del programa radiofònic 'L'Olot, a Ràdio Olot' és que
incorpora com a comentarista en Pere Ribes, un olotí d'onze anys invident. El jove explica
que veu el futbol a través de la ràdio, perquè el periodista que retransmet el partit li descriu
el terreny de joc i qui té la pilota. "La resta és imaginar-ho".Jaume Marí Pàmies rep el premi
a títol pòstum. Va morir el 12 d'abril i havia estat director general de l'Associació Provincial
de Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta.Tallers Gaudí és un projecte singular
destinat a joves d'entre 16 i 29 anys en risc d'exclusió social, en col·laboració amb la
Fundació Ciutat i Valors per la formació, Fundació Mercè Fontanilles per l'orientació i amb
Art Integrat per l'ocupació.Finalment, de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es premia el
servei d'Àpats Socials per a Persones Majors de 65 anys, un servei creat l'abril del 2016
entre els Serveis Socials de l'Ajuntament i la Fundació Rubricatus, que treballa amb
persones amb discapacitat psíquica. Són aquestes persones les que fan els serveis.Els
premiats rebran el guardó, l'obra escultòrica Solidaris, en un acte públic que tindrà lloc
dijous 5 d'octubre a l'Auditori Once Catalunya.
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Atorguen un dels Premis Solidaris ONCE
Catalunya 2017 a Jaume Marí
Diari més Digital (19/07/2017)
Redacció
Aquests premis reconeixen tasques solidàries realitzades per persones, entitats, institucions
o mitjans de comunicación
Jaume Marí Pàmies ha resultat un dels guanyadors (a títol pòstum) dels Premis Solidaris
ONCE Catalunya 2017, juntament amb Fundació Arrels, Tallers Gaudí, L’Olot, a Ràdio
Olot, i l'Ajuntament El Prat de Llobregat.
Els Premis Solidaris ONCE Catalunya tenen la finalitat de reconèixer i premiar aquelles
persones, entitats, institucions, projectes i mitjans de comunicació i administracions que
realitzen una labor solidària en el seu entorn d'influència i procuren la inclusió social de tots
els ciutadans, la normalització i l'autonomia personal i l'accessibilitat universal. Els premiats
destaquen per la seva sensibilitat social, la seva llarga trajectòria i la seva dedicació en pro
dels drets socials dels més desafavorits.
El passat 12 d'abril va morir Jaume Marí, director general de l'Associació Provincial de
Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta (APPC Tarragona). Nascut a Tarragona el
1956, Jaume Marí va treballar en àrees de la gestió empresarial fins que, al 1993, es va
implicar en el Tercer Sector Social com a membre de la Junta Directiva de l'APPC
Tarragona, entitat que va presidir durant vuit anys. També va presidir ECOM Tarragona i
va ostentar la vicepresidència d'ECOM Catalunya.
Va defensar la participació activa del col·lectiu tant dins com fora del moviment associatiu i
gran artífex per millorar l'autonomia personal de les persones amb paràlisi cerebral a través
de les noves tecnologies.
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Albareda al carrer
Web Ajuntament de Barcelona 19(07/2017)
Jornada festiva llena de actividades y música para disfrutar del barrio del Poble-Sec en
familia

La Fundació Arrels y el Centre Cultural Albareda han organizado el sábado 22 de julio
una jornada en la calle llena de actividades para disfrutar en familia y con los vecinos del
barrio. Empezará con una comida de arroz popular, a las 14 h, a cargo de la Llar Pere
Barnés, que es un programa innovador de Arrels que da respuesta a la carencia de recursos
residenciales de media y larga estancia para personas sin hogar afectadas físicamente y
anímicamente por el hecho de haber vivido en la calle.
A las 16.30 h, será el turno de los más atrevidos, porque empezará L’escenari boig, un
escenario donde todo aquel que quiera puede subir a bailar o cantar. A las 17.30 h, tendrá
lugar un espectáculo de magia para todos los públicos, con apariciones y desapariciones que
dejarán a todos con la boca abierta, a cargo del mago, ilusionista y mentalista Nicolás
Acevedo.
La jornada acabará con la actuación de Joan Ximénez, el Petitet, hijo de quién fue
palmero de Peret (Ramón el Huesos) y un verdadero personaje gitano del barrio del Raval.
El Petitet defiende la pureza de la rumba y ha creado una excepcional orquesta sinfónica
que ofrece un repertorio de rumba muy genuina.
Encontraréis más información en la web del Centre Cultural Albareda.
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Arrels Fundació, premi solidari de
l’ONCE
EL PUNT AVUI (20/07/2017)
REDACCIÓ
L’empresa, Tallers Gaudí, el programa ‘L’Olot, a Ràdio Olot’, Jaume
Marí i l’Ajuntament del Prat guardonats per la seva tasca solidària
Els premis es lliuraran a l’octubre
Arrels Fundació, el programa ‘Olot, a Ràdio Olot’, l’empresa Tallers Gaudí, l’Ajuntament
d’El Prat i, a títol pòstum, Jaume Marí Pàmies, han estat guardonats amb els Premis
Solidaris ONCE Catalunya , que reconeixen a aquelles persones, entitats, administracions o
persones que realitzen una tasca solidària en favor de la inclusió social, la normalització i
l’autonomia personal i l’accessibilitat universal.
“Aquests premis són un reconeixement a la solidaritat catalana, la que rebem cada dia a
l’ONCE i la qual ens permet fer la nostra tasca social . Distingim persones, entitats i
projectes que són l’altaveu d’accions que passen, massa sovint, silenciosament al nostre
voltant”, assegura el president d’aquests guardons i també president del Consell Territorial
de l’ONCE Catalunya, Enric Botí.
El guardó a l’entitat ha recaigut a Arrels Fundació , que des de fa trenta anys es dedica a
l’atenció de persones sense llar i té com a principal objectiu col·laborar amb el
desenvolupament integral de persones en risc d’exclusió social. L’entitat ha atès més de
10.400 persones i disposa, entre d’altres recursos, d’un centre obert al barri del Raval de
Barcelona, 65 pisos individuals o compartits.
El premi a la persona física ha estat atorgat, a títol pòstum, a Jaume Marí Pàmies, mort el
12 d’abril passat. Marí, que va ser director general de l’Associació Provincial de paràlisi
Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta, va defensar la participació activa dels col·lectiu tant
dins com fora del’aquest col·lectiu i va treballar incansablement per millorar l’autonomia
personal de les persones amb paràlisi cerebral a través de les noves tecnologies. En el
moment de la seva defunció a més era president de la Confederació ASPACE, entitat que
representa a 120.000 persones amb paràlisi cerebral a tot l’Estat.
El programa ‘ L’Olot, a Ràdio Olot ’ ha estat distingit en la categoria de mitjans de
comunicació per una particularitat, entre els seus comentaristes hi ha, per tercera
temporada consecutiva, en Pere Ribes, d’11 anys i cec de naixement. El noi explica com
l’agost de 2014 “en fer-se malbé la meva ràdio quan era al camp d el’Olot, vaig anar on hi
era la premsa i vaig demanar si em podia seure amb els periodistes per escoltar el partit en
directe”. Allí estava David Planella de Ràdio Olot i va començar la seva admiració pel que
feien els seus ídols periodístics i el seu desig de ser un d’ ells. Pel Pere la ceguesa no és una
barrera per construir el seu somni: ser de major periodista esportiu.
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En la categoria d’empresa, el premi ha estat per a Tallers Gaudí, que produeixen productes
artesans amb valor social. Es tracta d’un projecte singular destinat a joves d’entre 16 i 29
anys en risc d’exclusió social, fet en col·laboració amb la Fundació Ciutat i Valors per la
formació, Fundació Mercè Fontanilles per l’orientació i amb Art Integrat per l’ocupació.
De la seva banda, l’Ajuntament del Prat ha estat guardonat pel seu servei d’àpats a domicili
per a persones majors de 65 anys amb dependència reconeguda que visquin soles o amb
una altra persones grans, servei que fa juntament amb la Fundació Rubricatus, que treballa
amb persones amb discapacitat psíquica, que són les que fan el servei.
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L’ONCE reconeix la tasca de la Fundació
Arrels
La Vanguardia (21/07/2017)
Redacció
La tasca que duu a terme amb les persones més desfavorides la Fundació Arrels ha estat
reconeguda per ONCE Catalunya amb un dels premis Solidaris, que aquest any es lliuraran
el 5 d’octubre. A més d’ Arrels, en aquesta edició del premis han merescut la distinció el
programa radiofònic L’Olota Ràdio Olot , Jaume Marí Pàmies a títol pòstum, l’empresa
Tallers Gaudí i l’Ajuntament del Prat de Llobregat pel seu servei d’àpats a domicili.
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Los 'sintecho' piden reconocer la palabra
'aporofobia'
El Periódico (22/07/2017)
Julio Carbó
 Las personas sin hogar reclaman a la RAE que incluya el término
en el diccionario
 El vocablo describe el odio que sufren los que se ven obligados a
vivir en la calle
Cinco personas sin techo que están vinculadas a la Fundació Arrels han iniciado una
campaña para pedir a la Real Academia Española (RAE) que incluya en el diccionario la
palabra 'aporofobia', que define la situación de vulnerabilidad social de quienes viven en la
calle. Según ha informado la fundación en un comunicado, detrás de la campaña están
Josep, Manuel, David, Joan y Antonio, personas que han vivido en la calle y explican cada
semana sus impresiones y experiencias.
Por ello, han lanzado la iniciativa a través del usuario de Twitter @Placido_Mo, y
animan a e Rechazo de los pobres
Asimismo, han rellenado el formulario para pedir que se incluya este término en el
diccionario, que expresa el rechazo de las personas que padecen la pobreza y que
todavía no se ha incluido en el Código Penal, aunque fue acuñada por la filósofa
Adela Rechazo de los pobres
Asimismo, han rellenado el formulario para pedir que se incluya este término en el
diccionario, que expresa el rechazo de las personas que padecen la pobreza y que
todavía no se ha incluido en el Código Penal, aunque fue acuñada por la filósofa Adela
Cortina hace 20 años.
Rechazo de los
pobres
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Campanya perquè la RAE accepti la
paraula 'aporafobia' al diccionari
ARA (22/07/2017)
Cinc persones que van ser sensesostre inicien una campanya per
incorporar la paraula que defineix la vulnerabilitat dels qui viuen al
carrer

La Fiscalia recorda que els
sensesostre són el sector amb més
risc d’exclusió social. / PERE
TORDERA
Cinc persones que van viure una situació 'sense sostre' i que estan vinculades a la Fundació
Arrels han començat una campanya per demanar a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) que
inclogui al diccionari la paraula 'aporafobia', que defineix la situació de vulnerabilitat social
dels qui viuen al carrer.
Segons ha informat la fundació en un comunicat que recull Europa Press, darrere la
campanya hi ha el Josep, el Manuel, el David, el Joan i l'Antoni, persones que han viscut al
carrer i expliquen cada setmana les seves impressions i experiències.
Per això, han llançat la iniciativa a través de l'usuari de Twitter @Placido_Mo, i animen a
enviar missatges al compte @RAEInforma dijous que ve, 24 de juliol, entre les 14.00 i les
16.00, amb el 'hashtag' #AporafobiaRAE.
Així mateix, han omplert el formulari per demanar que s'inclogui aquest terme al diccionari,
que expressa el rebuig de les persones que pateixen la pobresa i que encara no s'ha inclòs
en el Codi Penal, encara que va ser encunyada per la filòsofa Adela Cortina fa 20 anys.
Més eines per castigar l'odi als pobres
La Fundació Arrels, que ha elaborat un cens de la gent que dorm al carrer a Barcelona, ha
explicat que el 31% d'aquesta gent ha estat víctima d'agressions verbals i físiques.
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Expulsados por el turismo
El Periódico (22/07/2017)
Helena López
La Barcelona de postal llena de visitantes las pensiones que ofrecían
techo a personas sin hogar
La pensión Tarrasón del Raval, la última que servía de refugio para
personas vulnerables, se reconvertirá en hotel

Fernando Hernández en la la residencia SARquavitae Claret, donde reside desde que
enfermó y cerró la pensión del Raval en la que vivía. / JOAN PUIG
"¿Cuántos años tengo? No lo sé... Nací el 24 de diciembre de 1944". Pese a la duda
inicial, Fernando Hernández tiene la cabeza en su sitio. Simplemente no se para nunca
a pensar cuántos años tiene. ¿Para qué? Fernando ha sido siempre un alma libre. Habla
despacio. Tranquilo. Tiene la mirada triste, quizá cansada, y agradecida. Agradece que le
hayan ofrecido plaza en la residencia, y para demostralo, se presta a hablar con la prensa;
a explicar su historia, pese a ser, como mínimo a estas alturas de su vida, un hombre
solitario de pocas palabras.
Fernando ha vivido siempre a su manera y lo sigue haciendo, pese a los condicionantes
obvios de su débil salud y la avanzada edad. Fuma en la calle, en un banco situado en la
puerta del centro, a un paso del recinto modernista de Sant Pau, donde le gusta pasar los
ratos "para no sentirse encerrado", cuenta. "Yo nunca he estado en la cárcel -señala-, me
gusta la libertad". La residencia en el 200 de Sant Antoni Maria Claret, para la
que Fernando solo tiene buenas palabras, dista mucho de ser una prisión, pero a su
llegada, acostumbrado a no tener reglas ni horarios, la vivió como tal. Ya lleva tiempo allí y
está adaptado. Sabe, además, que no tiene alternativa.
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Ancianos doblemente vulnerables
Jefe de cocina de profesión -así se presenta-, Fernando trabajó en Mallorca, en Salou,
en Eivissa... "haciendo la temporada". Nació en el barrio de Santa Caterina y vivió
mucho tiempo "en la zona del Paral·lel". En los últimos años vivía en la pensión
Tarrasón, en el 101 de la calle de L'Hospital, conocida por todos, tanto en los servicios
sociales municipales como en entidades que trabajan con personas sin techo, ya que era una
alternativa a la calle. Una de las pocas que quedaba. Cerró el pasado diciembre, como tantas
otras habían hecho en los meses y años anteriores, para reorientarse al turismo y
reconvertirse en hotel.
El adiós a una ciudad oculta
"Había personas que hacía años que no salían de allí. Recuerdo los últimos días, cuando
tuvimos que ir sacando a la gente. La burbuja turística no entiende de necesidades sociales y
todos los que allí encontraban un techo se quedaban sin ese último recurso. Fernando era
uno de ellas", explica Glòria Navarro, responsable del programa Servei d'Atenció
d'Urgències de la Vellesa (SAUV) del Ayuntamiento de Barcelona, programa que
ofrece plazas geriátricas de urgencia -de hoy para mañana- a personas mayores solas o sin
recursos que, de un día para el otro, se encuentran en una situación de dependencia. El
año pasado atendió a más de 700 personas.
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Fernando no solo era vulnerable por vivir en una de las últimas pensiones de Ciutat
Vella que servía de albergue para personas como él. Además era un hombre mayor que en
los últimos años se había descuidado mucho. No comía. Le habían operado de un cáncer
de colon y fue ingresado con un cuadro de desnutrición. Al salir del hospital era evidente
que no podía volver a la calle, la pensión en la que vivía había cerrado. Su edad y
vulnerabilidad tanto económica como clínica, le hizo acceder a una plaza geriátrica
del SAUV.
Para casos difíciles
Ester Sánchez, responsable del Programa de Suport a la Persona de Arrels, conocía
también muy bien la pensión del 101 de la calle de L'Hospital en la que vivía Fernando.
"Hace años no solo había esa, había siete u ocho en todo el barrio y eran un recurso que
utilizábamos con frecuencia para personas en una situación de calle muy crónica, que por
su realidad no podían adaptarse a las normas de un albergue municipal. En las pensiones
podían entrar y salir cuando querían, tener a sus perros y consumir, si consumían. Era un
recurso muy laxo, muchas veces el único que aceptaban las personas que llevaban más
años en situación de calle", indica la responsable de Arrels, quien tampoco quiere idealizar
ese tipo de pensiones. "Eran en muchos casos lugares donde era habitual
encontrar humedades, chinches y ratas", describe la mujer.
Coincidiendo con el cierre de la Tarrasón, en diciembre del año pasado, Arrels abrió,
también en el barrio, lo que bautizaron como Piso Cero. Un espacio pensado para esas
personas que la desaparición de las pensiones dejaba sin alternativas, con cero exigencias
(de ahí el nombre). "Es un espacio sin normas, donde pueden hacer lo mismo que harían
en la calle, pero bajo techo. Desde que abrió han pasado por él 30 personas.
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Reclamen a la RAE que inclogui la
paraula 'aporafobia' en el diccionari
Al dia.cat (22/07/2017)
Europa Press

FUNDACIÓN ARRELS
Cinc persones que van viure una situació 'sense sostre' i que estan vinculats a la Fundació
Arrels han iniciat una campanya per demanar a la Real Acadèmia Espanyola (RAE) que
inclogui en el diccionari la paraula 'aporafobia', que defineix la situació de vulnerabilitat
social d'aquells qui viuen al carrer.
Segons ha informat la fundació en un comunicat, darrere de la campanya estan Josep,
Manuel, David, Joan i Antonio, persones que han viscut al carrer i expliquen cada setmana
les seves impressions i experiències.
Per això, han llançat la iniciativa a través de l'usuari de Twitter @Placer_Mo, i animen a
enviar missatges al compte @RAEInforma dijous que ve 24 de juliol, entre les 14.00 i les
16.00 hores, amb l'hashtag #AporafobiaRAE.
Així mateix, han emplenat el formulari per demanar que s'inclogui aquest terme en el
diccionari, que expressa el rebuig de les persones que pateixen la pobresa i que encara no
s'ha inclòs en el Codi Penal, encara que va ser encunyada per la filòsofa Adela Cortina fa 20
anys.
La Fundació Arrels, que ha realitzat un cens de persones que dormen al carrer a Barcelona,
ha explicat que el 31% de les mateixes han estat víctimes d'agressions verbals i físiques.
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La Sagrada Família acollirà el concert
sacre del Simposi Mundial de Música
Coral
Catalunya Religió ( 24/07/2017)
La Basílica de la Sagrada Família acollirà el proper dimecres el concert especial del Simposi
Mundial de Música Coral. Aquest esdeveniment excepcional a la Sagrada Família permetrà
posar de manifest l’alt nivell dels cors catalans. Les formacions han preparat un repertori
conjunt de música sacra catalana, des del cant gregorià fins a l’actualitat. En el decurs del
concert s’estrenarà dues peces dels compositors catalans Raimon Romaní i Bernat
Vivancos.
El concert, que començarà a les 9 del vespre a la Basílica, estarà protagonitzat per una
selecció de 26 cors catalans que aplegaran uns 560 cantaires de diferents punts de la
geografia catalana. També s’ha convidat al Coro de Jóvenes de Madrid.
La capital catalana és, gràcies al Simposi, la capital mundial del cant coral amb un
esdeveniment de referència a nivell internacional que mobilitzarà unes 2.500 persones
vingudes dels cinc continents.
El Simposi, un esdeveniment únic i mundial
El Simposi Mundial de Música Coral és un esdeveniment únic i de referència a nivell
internacional que enguany arriba a l’onzena edició amb els 24 millors cors del món. Sota el
lema Els colors de la pau, el simposi és punt de trobada de cors, músics, directors,
compositors, cantaires i amants de la música coral dels cinc continents. Se celebra des
d'aquest divendres i fins el proper 29 de juliol. L’organització és a càrrec de l’International
Federation for Choral Music (IFMC) conjuntament amb la Federació Catalana d’Entitats
Corals (FCEC). És el festival més important del món de música coral i esdevé un aparador
del cant coral més actual i de les noves tendències, que compta amb la participació dels
millors directors a nivell internacional. És un esdeveniment jove i renovador que ofereix
una alta qualitat artística.
El Simposi, que organitza l’IFCM i la FECC (Federació d’Entitats Corals de Catalunya)
compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, el departament de Cultura de la
Generalitat, l’Auditori, la Diputació de Barcelona, l’Orfeó Català Palau de la Música, el
Conservatori del Liceu, l’Escola Superior de Música de Catalunya, la Basílica de la Sagrada
Família, Catalunya Música, la Fundació Arrels i El Periódico de Catalunya.
El programa del concert a la Sagrada Família inclou dotze peces de música sacra, entre elles
l'estrena de "Quam dilecta" de Raimon Romaní (1974) i "Avui és el dia" de Bernat
Vivancos (1973). També hi haurà peces del Llibre Vermell de Montserrat i d'altres
compositors catalans com Pau Casals, Francesc Valls, Narcís Casanovas, Ferran Sors i
Josep Vila.
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Luchan para que el diccionario reconozca
la 'aporofobia', el odio a los indigentes
Playground (28/07/2017)
Alberto del Catillo
La Fundació Arrels ha liderado la propuesta para que la RAE acepte la palabra, acuñada
por la filósofa Adela Cortina y teorizada en el libro 'Aporafobia, el rechado al pobre: un
desafío para la democracia'
¿Qué nombre debería dar la RAE a un hombre que entra en una casa abandonada, rocía
con gasolina el colchón donde duerme un sin techo y le prende fuego?
Ahora probablemente usaríamos "psicópata" o "desequilibrado", pero el reclamo que se
ha hecho público desde la Fundació Arrels es que exista un término mucho más
preciso.
Que designe una realidad concreta todavía no bautizada oficialmente.
Y esa realidad es aporofobia. Una palabra que, si entrase en el diccionario, lo haría de
una forma parecida a esta: 1. f. Aversión hacia la gente pobre.
El término fue acuñado por la filósofa Adela Cortina hace más de veinte años, pero sus
implicaciones fueron sistematizadas en el libro que publicaba en Paidos a principios de este
año: Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia.
En él, la pensadora valenciana explica que esta clase de odio, cada vez más extendida, se
funda sobre la idea que estamos ante personas que no aportan nada a la sociedad. Sería uno
de los fundamentos de los nuevos movimientos xenófobos y excluyentes que están
proliferando en Europa y Estados Unidos.
En la entrevista que le realizó Alba Losada, se explicaba así:
"Vivimos en la sociedad del contrato: yo te doy algo y tú me das algo, y en la que se
valora a las personas que tienen éxito profesional"
A las que no, se las excluye.
Por eso, ahora, veinte años después que Adela Cortina usara por primera vez el término en
una columna del diario ABC, han sido cinco antiguos sin techo –Josep, Manuel, Davide,
Joan y Antonio- quienes han liderado la proposición para que la aporofobia, como tantas
otras realidades, sea reconocida por el diccionario.
Los cinco impulsores han lanzado la campaña a través de la cuenta de Twitter que
gestionan conjuntamente, bajo el hashtag #AporofobiaRAE. Como nos cuentan desde
Arrels, su fundación se limitó a servir de altavoz para que la petición tuviera más impacto.
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La aporofobia es tan real como que, según datos del Observatorio Hatento, un 50% de los
40.000 sin techo que viven en España han sufrido violencia de algún tipo a lo largo
de su vida.
Tan real como que, según la Fundació Arrels, el 31% de quienes viven en las calles de
Barcelona han sido víctimas de agresiones verbales y físicas.
Por ahora, sólo la Fundéu (Fundación del español urgente) ha aceptado el neologismo: “es
una palabra válida y se considera un término válido en español para hacer
referencia al odio o al miedo al pobre”.
El siguiente paso a dar es tipificar la acción en el sistema penal español. Se pretende
modificar el apartado 22.4 del Código Penal para incluir aporofobia entre agravantes
racistas, xenófobos, étnicos, de género, de identidad sexual y religiosos que actualmente se
aplican.
Joan Comorera, senador de En Comú Podem, ha sido uno de los ideólogos de esta
iniciativa: “durante los últimos años ha aumentado el número de agresiones que,
protagonizadas en muchos casos por grupos neonazis y de extrema derecha, iban dirigidas
contra personas sin hogar”.
Además, el resto de partidos políticos parecen estar de acuerdo con la propuesta.
Con lo cual, habiendo sido aceptado por la Fundéu y en vías de ser contemplado por la
legislación, el balón estaría en el tejado de la RAE: pensemos en lo absurdo que sería
que el sistema penal español tipificase un delito que no podemos nombrar en
nuestra lengua.
Este intento de visibilización tangible del odio –hasta que una palabra no designa una
realidad esa realidad no existe- viene motivada también por el video de aquel youtuber que
dio a un sin techo galletas con pasta de dientes.
Sin embargo, la aporafobia no es solo lo que hacen los otros. Lo que hacen los malos: los
xenófobos, los nacionalistas, los populistas, los excluyentes. "Somos egoístas por
naturaleza", nos recuerda Adela Cortina y, al menos en potencia, "la aporafobia está
inconscientemente dentro de todos nosotros."
Esto se puede cambiar, y el primer paso es que exista una palabra que impida invisibilizar el
fenómeno. Ahora, la pelota está en el tejado de la RAE y de ellos dependerá que el
uso sea oficial del término pueda ser una de las vías para empezar a combatir esta
aversión.
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Los alumni de Esade alcanzan las 100.000
horas de consultoría voluntaria para
ONG
Compromiso empresarial (01/08/2017)
Más de 1.800 antiguos alumnos de Esade han participado voluntariamente en el proyecto
Consultores Solidarios de Esade Alumni Social a lo largo de once años.

Esade Alumni concluye la XI edición de Consultores Solidarios, un proyecto de Esade
Alumni Social, que constituye la primera iniciativa de voluntarios solidarios creada en
España, promovida por una escuela de negocios. Gracias a Consultores Solidarios, más de
1.800 antiguos alumnos de Esade han contribuido a promover la colaboración entre las
entidades sociales y el mundo empresarial.
En estos once años, los antiguos alumnos voluntarios han realizado más de 100.000 horas
de consultoría pro bono (solidaria y gratuita), valoradas en 7,5 millones de euros.
Además, han ofrecido servicios de consultoría solidaria a más de 250 entidades del tercer
sector, como la Unicef, Greenpeace, la Fundación Vicente Ferrer, AcidH, la Fundació
Arrels, la Associació Casal dels Infants, la Fundación Hazloposible, Amics de la Gent
Gran, la Fundación Planeta Imaginario, Èxit, Ared, Cáritas y Nutrición Sin Fronteras, entre
otras.
“Mediante este programa, Esade Alumni proporciona instrumentos útiles a aquellos
antiguos alumnos que deseen participar activamente en el tercer sector”, ha afirmado Isabel
Rallo, directora de Esade Alumni Social. “La contribución desinteresada, en forma de
conocimiento, por parte de este colectivo de Esade tiene muy buena acogida entre las
distintas ONG, puesto que para ellas supone un avance más hacia su sostenibilidad”, ha
añadido.
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La importancia del voluntariado
Con esta iniciativa, los antiguos alumnos proporcionan asesoramiento gratuito a ONG en
materias tan diversas como el marketing, la captación de fondos, el asesoramiento
financiero, la gestión de los recursos humanos, el análisis de la viabilidad de nuevos
proyectos, la comercialización de productos o servicios y la organización interna.
Por ejemplo, durante este curso, diez consultores solidarios han trabajado con la Fundación
Gil Gayarre, que asiste a personas con discapacidad intelectual y a sus familias, en el
desarrollo de un cuadro de mando integral para el seguimiento del plan estratégico de la
fundación. Para Javier Perea, de la Fundación Gil Gayarre, la experiencia ha sido muy
positiva: “Me parece una labor encomiable, que tiene que ver con ser capaces de compartir
algo tan valioso como es el conocimiento, y permitir el desarrollo de otras organizaciones
que, aun siendo sin ánimo de lucro, tienen expectativas de crecimiento y desarrollo, y
quieren generar valor”.
Por su parte, Juan Manuel García, consultor solidario del curso 2016-2017 en la Fundación
Aldaba, ha señalado que “es una experiencia vital, porque el impacto que causa un proyecto
así es enorme”. “Es muy enriquecedor, te conciencia profundamente y ves que, con poco,
se consiguen cosas enormes”, ha afirmado.
Nuevas oportunidades
“El próximo curso, Esade Alumni Social se transformará en un proyecto más amplio e
integral, que no solo dará salida al voluntariado mediante las consultorías sociales, sino que
también ofrecerá nuevos proyectos relacionados con el crowdfunding o el
voluntariado de gestión”, ha afirmado Maya Riera, coordinadora del área en Esade
Alumni Social. En concreto, el crowdfunding solidario consistirá en lanzar campañas para
lograr que la comunidad de Esade, con sus antiguos alumnos al frente, dé apoyo
económico a través de la microfinanciación. El apoyo será integral, e incluirá voluntarios
para el diseño de la propia campaña y la ayuda de toda la red en la difusión de estas
campañas. La recaudación que se obtenga supondrá una financiación extra para mejorar los
proyectos sociales de entidades de la red de ONG y empresas sociales más próximas a
Esade Alumni.
Además, para seguir ofreciendo nuevas oportunidades de voluntariado, este curso se ha
consolidado la colaboración entre Esade Alumni Social y el Servicio Universitario para el
Desarrollo (SUD). Fruto de la misma, nace el proyecto Together, un programa en que
antiguos alumnos y estudiantes en prácticas colaboran conjuntamente en diversos
proyectos en países en vías de desarrollo, con el objetivo de contribuir a generar actividad
productiva en dichos países. Este curso, el programa ha colaborado en cuatro proyectos en
México, Paraguay, Bolivia y Nicaragua.
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De la calle a Twitter: 5 exmendigos usan
la red para remover conciencias
El Español (06/08/2017)
Marta Espartero
Cinco ex 'sin techo' mantienen conversaciones tuiteras semanales. "Rompemos el hielo, la
gente tiene curiosidad".
Marta Espartero @martaespartero
Josep, Manuel, Davide, Joan y Antoni. A priori pueden parecer cinco nombres más,
pero son la voz de la experiencia. De la de los sin techo. Juntos, cada lunes, son
@Placido_Mo: un perfil de Twitter que sirve de altavoz a una situación normalmente
condenada al ostracismo. La de dormir entre cartones o en cajeros. La de ser una persona
sin hogar.
Son sin techos, pero con Twitter. Utilizan las armas que tienen a mano para concienciar y
salir de la oscuridad y silencio al que le tienen sumidos. Porque de la pobreza da reparo
hablar, preguntar e incluso mirar. Existen, están ahí, pero a veces es más cómodo hacer
como que no pasa nada. Seguir caminando.
Plácido Moreno, la persona que da nombre a su cuenta de Twitter, existió. Fue un señor
que llegó a la Fundación Arrels -una entidad que desde 1987 se dedica a la atención de
personas sin hogar de la ciudad de Barcelona- tras haber vivido diez años en la calle.
"Murió de una enfermedad y nos dejó una carta muy bonita", relata a este periódico Silvia
Torralba, miembro de la ONG.
"En esta etapa de mi vida me pesa amargamente lo que sembré en el pasado pero, mientras recojo esa
siembra negativa que no me llevaría a ninguna parte con lamentos, intento convertirlo en positivo
aprendiendo a pedir ayuda a personas con una comprensión que, al escucharme, no me hacen sentirme
más avergonzado de lo que yo ya me siento".
Fue la inspiración. @Placido_Mo surge a finales de 2010, impulsada por Arrels. Buscaban
una comunicación de cara a cara, lo más directa posible. Un tortazo de realidad que no
dejara indiferentes. "Comenzamos a construir un relato de cómo era vivir en la calle entre
varias personas". En total, unas 30 personas han pasado por el perfil. Ahora, con más de
2.000 seguidores, Josep, Manuel, Davide, Joan y Antoni tienen los mandos. Charlan lunes
tras lunes en la sede de Arrels con los tuiteros sin ningún tipo de vergüenza y responden
con sinceridad. "Tratamos de hablar de tú a tú y te preguntan de todo", cuentan a EL
ESPAÑOL Davide Andreoli y Josep Sauvà, dos de los participantes.
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Una sesión con los participantes
de @Placido_Mo. Juan Lemus
Cedida
"Hace falta dar a conocer a la
gente de afuera cómo de difícil es
vivir en la calle. No saben, no
tienen ni idea de cómo es. Tienes
que ser fuerte, porque estás mal",
indica Andreoli. Para él lo peor de
haber pasado por dormir sin techo no es ser invisible, sino la gente para la que no lo son.
"Hay mucha violencia verbal, más allá de la física. No te miran con buenos ojos". Y
confiesa: "Yo todavía sigo en la calle. Es difícil salir de esa espiral", pese a estar en pleno
proceso de reinserción social y dormir en una vivienda. Pero los diez años sin ella no se
olvidan.
Cuando te quedas en la calle, eres una marioneta de otras personas que viven en la calle
hace tiempo. Hasta que aprendes a sobrevivir.
Josep Sauvà coincide. Es un tema duro. "Normalmente te dejas ir. Es importante
reconstruir la confianza en la sociedad. Ver que estás bien", explica. Porque un día, de
repente, te ves abocado a vivir en la calle. "Son muchas causas, muchos motivos. Yo era
jubilado y un día sucedió", se sincera. "Pero no me dejé caer, no me quedé estancado".
Sauvà dice que "sólo" estuvo ocho meses sin techo. Desde fuera, parece un mundo.
El amor, el trabajo, la amistad o dónde dormir en la calle son algunos de los grandes temas
que les preguntas los internautas a través de @Placido_Mo. ¿Cuál es el protocolo a seguir
para pasar la noche en un sitio?
Plácido Moreno @Placido_Mo
Cuando vives en la calle, también hay normas. Por ejemplo, tienes que pedir permiso para
dormir en un cajero ocupado.
Normalmente, las personas que viven en la calle respetan a las otras personas que también
duermen en la calle.

Incluso temas más tabúes. "La situación de violencia, cuando vives en la calle, es peor para
las mujeres. Hay casos de violación que no se denuncian por miedo", afirman. Porque,
según su experiencia, ser mujer sin techo es más peligroso al estar más indefensa.
Unas 40.000 personas viven en la calle en España, según datos de Cáritas. Cinco de ellas
son @Placido_Mo. Entre todas forman el rostro de los invisibles. De los que nunca
pierden la esperanza de recuperar su vida y -apunta Andreoli- la dignidad.
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Arrels Fundació anima la societat a
trencar amb els prejudicis sobre les
persones sense llar
Xarxanet (07/08/2017)
Ravalnet

Fotografia que mostra dos homes mirant-se, un davant de l'altre. És de la campanya
#P#ProuPrejudicis amb l'objectiu d'exposar els prejudicis i mites més estesos i oferir
arguments i informació per desmuntar-los.
Des de l'organització expliquen que "trencar amb els mites i prejudicis significa entendre la
complexitat d’aquesta problemàtica, que res és blanc o negre, que a les nostres decisions se
sumen altres factors de la societat i que tots podem col·laborar per fer possible
#ningúdormintalcarrer".
Una persona acaba vivint al carrer per motius personals però també per causes estructurals.
#ProuPrejudicis http://bit.ly/Prejudicis
La campanya ofereix un llistat de prejudicis i mites i arguments per contrarestar-los.
Anima la ciutadania a sumar-se a la iniciativa, "desmuntant els seus propis prejudicis i els
dels altres". Es pot fer compartint informació de la campanya a les xarxes socials amb
l'etiqueta #ProuPrejudicis.
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Airbnb y CiviClub fomentan el buen
comportamiento de los turistas en
Barcelona a través de una iniciativa
solidaria
Ecodiario (07/08/2017)
Europa Press
Airbnb y CiviClub han puesto en marcha una campaña para fomentar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona a través de una iniciativa solidaria. Por ello,
según ha informado la plataforma, se les pedirá a todos los turistas que se alojen en
Barcelona a través de Airbnb un compromiso de buenas acciones para ser buenos vecinos
de la ciudad y por cada compromiso firmado, Airbnb colaborará con cuatro ONG locales
(Aliança humanitaria - Cruz Roja, Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, Amics
de la Gent Gran y la Fundació Arrels).
De esta manera, tras formalizar la reserva a través de Airnbn, el turista recibirá un email
con la "invitación a convertirse en un buen vecino" accediendo a
http://neighbors.civiclub.org/en. Allí podrá mostrar su compromiso, apoyar a cuatro
ONG locales y compartirlo en redes sociales. En esta página web se verá también un
contador con el total de personas que se han querido sumar al movimiento.
Por otra parte, a través de la base de más de 100.000 socios de CiviClub, Airbnb animará
también a todos los locales a enviar la invitación de ser buenos vecinos a todos los amigos y
conocidos de fuera de Barcelona que sepan que visitarán la ciudad.
Según ha señalado, esta colaboración está destinada a fomentar e incrementar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona para que ayuden a mejorar la calidad de vida
de la ciudad.
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Airbnb y CiviClub fomentan el buen
comportamiento de los turistas en
Barcelona a través de una iniciativa
solidaria
La Vanguardia (07/08/2017)
Europa Press
Airbnb y CiviClub han puesto en marcha una campaña para fomentar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona a través de una iniciativa solidaria. Por ello,
según ha informado la plataforma, se les pedirá a todos los turistas que se alojen en
Barcelona a través de Airbnb un compromiso de buenas acciones para ser buenos vecinos
de la ciudad y por cada compromiso firmado, Airbnb colaborará con cuatro ONG locales
(Aliança humanitaria - Cruz Roja, Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, Amics
de la Gent Gran y la Fundació Arrels).
Airbnb y CiviClub han puesto en marcha una campaña para fomentar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona a través de una iniciativa solidaria. Por ello,
según ha informado la plataforma, se les pedirá a todos los turistas que se alojen en
Barcelona a través de Airbnb un compromiso de buenas acciones para ser buenos vecinos
de la ciudad y por cada compromiso firmado, Airbnb colaborará con cuatro ONG locales
(Aliança humanitaria - Cruz Roja, Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, Amics
de la Gent Gran y la Fundació Arrels).
De esta manera, tras formalizar la reserva a través de Airnbn, el turista recibirá un email
con la "invitación a convertirse en un buen vecino" accediendo a
http://neighbors.civiclub.org/en. Allí podrá mostrar su compromiso, apoyar a cuatro
ONG locales y compartirlo en redes sociales. En esta página web se verá también un
contador con el total de personas que se han querido sumar al movimiento.
Por otra parte, a través de la base de más de 100.000 socios de CiviClub, Airbnb animará
también a todos los locales a enviar la invitación de ser buenos vecinos a todos los amigos y
conocidos de fuera de Barcelona que sepan que visitarán la ciudad.
Según ha señalado, esta colaboración está destinada a fomentar e incrementar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona para que ayuden a mejorar la calidad de vida
de la ciudad.
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Airbnb y CiviClub fomentan el buen
comportamiento de los turistas en
Barcelona a través de una iniciativa
solidaria
El Periódico (07/08/2017)
EuropaPress
Airbnb y CiviClub han puesto en marcha una campaña para fomentar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona a través de una iniciativa solidaria. Por ello,
según ha informado la plataforma, se les pedirá a todos los turistas que se alojen en
Barcelona a través de Airbnb un compromiso de buenas acciones para ser buenos vecinos
de la ciudad y por cada compromiso firmado, Airbnb colaborará con cuatro ONG locales
(Aliança humanitaria - Cruz Roja, Lliga Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, Amics
de la Gent Gran y la Fundació Arrels).
De esta manera, tras formalizar la reserva a través de Airnbn, el turista recibirá un email
con la "invitación a convertirse en un buen vecino" accediendo a
http://neighbors.civiclub.org/en. Allí podrá mostrar su compromiso, apoyar a cuatro
ONG locales y compartirlo en redes sociales. En esta página web se verá también un
contador con el total de personas que se han querido sumar al movimiento.
Por otra parte, a través de la base de más de 100.000 socios de CiviClub, Airbnb animará
también a todos los locales a enviar la invitación de ser buenos vecinos a todos los amigos y
conocidos de fuera de Barcelona que sepan que visitarán la ciudad.
Según ha señalado, esta colaboración está destinada a fomentar e incrementar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona para que ayuden a mejorar la calidad de vida
de la ciudad.
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Airbnb y CiviClub fomentan el buen
comportamiento de los turistas en
Barcelona con una iniciativa solidaria
El mundo (07/08/2017)
Europa Press
Turistas en el parque Güell
de Barcelona ALEJANDRO
GARCÍAEFE
Por
cada
compromiso
firmado, Airbnb colaborará
con cuatro ONG locales
Airbnb y CiviClub han
puesto en marcha una
campaña para fomentar el
buen comportamiento de
los turistas en Barcelona a
través de una iniciativa
solidaria mediante la que, según ha informado la plataforma, se pedirá a los turistas que
se alojen en Barcelona con Airbnb un compromiso de buenas acciones para ser
buenos vecinos de la ciudad y, por cada compromiso firmado, Airbnb colaborará con
cuatro ONG locales -Aliança humanitaria-Cruz Roja, Lliga Protectora d'Animals i Plantes
de Barcelona, Amics de la Gent Gran y la Fundació Arrels-.
De esta manera, tras formalizar la reserva a través de Airnbn, el turista recibirá un email con
la
"invitación
a
convertirse
en
un
buen
vecino"
accediendo
a
http://neighbors.civiclub.org/en.
Allí podrá mostrar su compromiso, apoyar a cuatro ONG locales y compartirlo en redes
sociales. En esta página web se verá también un contador con el total de personas que se
han querido sumar al movimiento.
Por otra parte, a través de la base de más de 100.000 socios de CiviClub, Airbnb animará
también a todos los locales a enviar la invitación de ser buenos vecinos a todos los amigos y
conocidos de fuera de Barcelona que sepan que visitarán la ciudad.
Según ha señalado, esta colaboración está destinada a fomentar e incrementar el
buen comportamiento de los turistas en Barcelona para que ayuden a mejorar la
calidad de vida de la ciudad. Airbnb i CiviClub arrenquen una iniciativa solidària per a
fomentar el bon comportament dels turistes a Barcelona
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Airbnb i CiviClub arrenquen una
iniciativa solidària per a fomentar el bon
comportament dels turistes a Barcelona
VilaWeb (07/08/2017)
Europa Press
Airbnb col·laborarà amb quatre ONG locals

Airbnb i CiviClub han engegat una campanya per a fomentar el bon comportament dels
turistes a Barcelona a través d’una iniciativa solidària mitjançant la qual, segons ha
informat la plataforma, es demanarà als turistes que s’allotgin a Barcelona amb Airbnb
un compromís de bones accions per ser bons veïns de la ciutat i, per cada compromís
signat, Airbnb col·laborarà amb quatre ONG locals: Aliança humanitària-Creu Roja,
Lliga Protectora d’Animals i Plantes de Barcelona, Amics de la Gent Gran i la Fundació
Arrels.
D’aquesta manera, després de formalitzar la reserva a través d’Airnbn, el turista rebrà
un email amb la “invitació a convertir-se en un bon veí” accedint a
http://neighbors.civiclub.org/en.
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Airbnb i CiviClub fomenten el bon
comportament dels turistes a Barcelona
amb una iniciativa solidària
Al día (07/08/2017)
Europa Press

Airbnb i CiviClub han engegat una campanya per fomentar el bon comportament dels
turistes a Barcelona a través d'una iniciativa solidària mitjançant la qual, segons ha informat
la plataforma, es demanarà als turistes que s'allotgin a Barcelona amb Airbnb un
compromís de bones accions per ser bons veïns de la ciutat i, per cada compromís signat,
Airbnb col·laborarà amb quatre ONG locals --Aliança humanitària-Creu Roja, Lliga
Protectora d'Animals i Plantes de Barcelona, Amics de la Gent Gran i la Fundació Arrels--.
D'aquesta manera, després de formalitzar la reserva a través d'Airnbn, el turista rebrà un
email amb la "invitació a convertir-se en un bon veí" accedint a
http://neighbors.civiclub.org/en.
Allí podrà mostrar el seu compromís, donar suport a quatre ONG locals i compartir-ho en
xarxes socials. En aquesta pàgina web es veurà també un comptador amb el total de
persones que s'han volgut sumar al moviment.
D'altra banda, a través de la base de més de 100.000 socis de CiviClub, Airbnb animarà
també a tots els locals a enviar la invitació de ser bons veïns a tots els amics i coneguts de
fora de Barcelona que sàpiguen que visitaran la ciutat.
Segons ha assenyalat, aquesta col·laboració està destinada a fomentar i incrementar el bon
comportament dels turistes a Barcelona perquè ajudin a millorar la qualitat de vida de la
ciutat.
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Arrels Fundació crea la primera falca de
ràdio ‘sense sostre’
Rac1 (08/08/2017)
Arrels celebra aquest any el seu 30è aniversari ajudant les persones sense sostre i lluitant per
aconseguir complir l’objectiu de la campanya #ningúdormintalcarrer. Entre moltes de les
seves iniciatives, destaca la creació de la primera falca de ràdio sense sostre (feta a l’aire
lliure), creada per l’estudi Olesti Music & Sound, la productora Visión de Película i l’agència
Sherpa.
La idea
Tot va començar amb un càsting entre els usuaris de la fundació. Després de triar el millor
candidat per ser-ne el locutor, es va planificar tota la producció amb un repte molt
important: s’havia de gravar la falca amb un pla seqüència afegint els efectes de so en
directe.
La realització
Gràcies a l’estudi de so i a Ramon Olesti es van preparar tots els sons per llançar en directe.
A més a més, un músic de carrer anomenat Canijo va fer la banda sonora amb la seva
guitarra acústica.
Un cop acabada la gravació, van editar i barrejar totes les pistes d’àudio també al carrer,
amb un equip de so portàtil.
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Una iniciativa para fomentar la buena
praxis de los turistas en Barcelona
El plural.com (08/08/2017)
Las plataformas Airbnb y CiviClub harán donativos a una serie de ONG por
cada compromiso firmado
Los ultimos actos de protestas contra el turismo en Barcelona han puesto en jaque la
convivencia en la ciudad condal. Es por eso que Airbnb y CiviClub han puesto en marcha
una campaña con el objetivo de fomentar el buen comportamiento de los turistas en
Barcelona, a través de una iniciativa solidaria.
Cuando los visitantes se hospeden a través de esta plataforma de alojamiento, [tras
formalizar su reserva] recibirán un email con la "invitación a convertirse en un buen
vecino", accediendo a la página web donde podrá firmar su compromiso para comportarse
correctamente en la ciudad.
Así, por cada compromiso firmado por el turista, Airbnb colaborará con cuatro ONG
locales [Aliança humanitaria, Cruz Roja, Lliga Protectora d'Animals i Plantesde
Barcelona, Amics de la Gent Gran y la Fundació Arrels]. En esta página web se verá
también un contador con el total de personas que se han querido sumar al movimiento.
Por otra parte, a través de la base de más de 100.000 socios de CiviClub, Airbnb animará
también a todos los locales a enviar la invitación de ser buenos vecinos a todos los amigos y
conocidos de fuera de Barcelona que sepan que visitarán la ciudad.
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Airbnb busca el buen comportamiento de
los turistas a través de la acción social
Diario Responsable (09/08/2017)
En pleno debate de si España ha llegado al límite con el turismo de masas, Airbnb y
CiviClub, la plataforma que recompensa las buenas acciones de los ciudadanos, han puesto
en marcha recientemente una campaña a través de la cual quieren fomentar el buen
comportamiento de los turistas en Barcelona a través de una iniciativa solidaria
Ambas organizaciones piden a todos los
turistas que se alojen en Barcelona a través de
Airbnb un compromiso de buenas acciones
para ser buenos vecinos de la ciudad. Por cada
compromiso firmado, Airbnb colaborará con
cuatro ONG locales (Aliança humanitaria –
Cruz Roja, Lliga Protectora d’Animals i Plantes
de Barcelona, Amics de la Gent Gran y la
Fundació Arrels).
Está colaboración está destinada a fomentar e incrementar el buen comportamiento de los
turistas en Barcelona para que ayuden a mejorar la calidad de vida de la ciudad. Para
conseguirlo, todos los turistas que reserven alojamiento a través de Airbnb durante este
verano tendrán la oportunidad de comprometerse para convertirse en un buen vecino más
de Barcelona durante su paso por la ciudad en http://neighbors.civiclub.org/.
Tras formalizar la reserva a través de Airbnb, el turista recibirá un mail con la invitación a
convertirse en un buen vecino accediendo a http://neighbors.civiclub.org/en. Allí podrá
mostrar su compromiso, apoyar a 4 ONG locales gracias a Airbnb y compartirlo en redes
sociales. En esta página web se verá también un contador con el total de personas que se
han querido sumar al movimiento.
Por otra parte, a través de la base de más de 100.000 socios de CiviClub, Airbnb animará
también a todos los locales a enviar la invitación de ser buenos vecinos a todos los amigos
y conocidos de fuera de Barcelona que sepan que visitarán la ciudad.
Airbnb y CiviClub apuestan por un planteamiento optimista, donde la llamada al civismo a
los turistas sea fácil, divertida y gratificante, consiguiendo además implicar al ciudadano
como parte fundamental para conseguir un clima de respeto y entendimiento mutuo.
Airbnb fue Fundada en 2008, la misión de Airbnb es crear un mundo donde las personas
puedan sentirse parte del lugar al que viajan, conectando con las culturas locales y
disfrutando de experiencias de viaje únicas. A través de su plataforma, permite que las
personas que buscan alojamiento puedan conectar con otras que disponen de espacios
únicos, desde apartamentos y casas hasta castillos o casas en árboles, en más de 34.000
ciudades y 191 países.
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Prohibir la pobresa o aporofòbia
institucional
SEGRE.COM (18/08/2017)
Esther Sancho-Crida per Lleida CUP

Quan es perd de vista, ja no la despossessió de béns i recursos a les classes populars per
part del sistema capitalista amb l’expulsió de les persones més vulnerables, sinó la justícia
social i la defensa dels drets humans que han d’anar per davant de qüestions menors com la
neteja dels carrers o la sensació de l’anomenada “inseguretat ciutadana”, pot passar que els
poders públics, en lloc de protegir el feble, s’hi acarnissa.
Només així es pot entendre que el màxim responsable de Serveis Socials de la Paeria, X.
Rodamilans, després d’un nou fracàs en l’allotjament de temporers, anunciï una reforma de
l’Ordenança de Civisme per prohibir dormir al carrer. Prohibir la pobresa, com no se li ha
acudit abans?
Bé, a ells sí que se’ls havia acudit: l’Ordenança de Civisme de 2007 anava farcida de bones
idees com aquesta: prohibir estirar-se en un banc (article 27), prohibit rentar-se en una font
(article 30) o fins i tot prohibit fer pudor (article 22), entre altres exemples d’infraccions i
sancions a les persones pobres pel fet de ser-ho, un cas clar d’aporofòbia o por al pobre –
nosaltres en diem violència institucional–.
La situació de sensellarisme hauria d’arrancar-nos un impuls solidari i ens hauria de fer
aprendre d’una realitat diversa i complexa, d’arrel i solució eminentment socioeconòmica.
Els polítics haurien d’escoltar els treballadors socials, així com les entitats del tercer sector
que arriben allà on a la Paeria no li dóna la gana destinar-hi recursos.
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L’alcoholisme o el consum de drogues no són l’única causa per arribar a viure al carrer;
algunes persones no volen anar a un alberg perquè aquests espais són un recurs temporal i
sovint no tenen en compte què vol i necessita la persona... així fins a 7 prejudicis i 7 mites
que desmunta un a un la fundació Arrels en la campanya #NingúDormintAlCarrer.
També van ser les entitats del tercer sector i l’advocacia social defensora dels drets humans
a la ciutat qui l’any 2014 impulsessin la revisió integral de l’Ordenança per suprimir tots
aquests articles que criminalitzaven la pobresa, arran de la Declaració del Parlament en el
Ple Monogràfic de Pobresa en què –a proposta de la CUP– s’instava els municipis a fer-ho.
Ens en vam sortir, i Lleida va deixar enrere la lamentable repressió institucional a les
persones pobres que l’Ordenança suposava. Només 3 anys després, l’anunci de Rodamilans
suposaria un pas enrere en la defensa dels drets humans a la ciutat i un atac a la
convivència.
Exigim al regidor que no desfaci el camí encetat per les entitats, l’instem perquè aboqui els
seus esforços a combatre la pobresa i no les persones pobres: que es reobri un alberg públic
a la ciutat, que es destinin recursos a polítiques socials transformadores, que solucioni la
manca d’alberg de temporers de la fruita, que es fomenti l’empadronament de tots els veïns
i veïnes, que es reforci l’àrea de Serveis Socials i que es facin campanyes per eradicar
l’aporofòbia. Tingui per segur que des de la Crida per Lleida-CUP l’ajudarem en aquest
camí.
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La dura vida al carrer: «Uns joves em van
ruixar amb un extintor i després em van
donar 20 euros»
Nació Digital (01/09/2017)
Sergi Santiago
En Manel Garcés ha passat el seu primer estiu en un pis de la Fundació Arrels
després de viure durant anys al carrer

Manel Garcés, a la
bugaderia de la
Fundació Arrels |
Juan Lemus
Aquesta informació es va publicar originalment el 1 de setembre de 2017 i, per tant, la
informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
En Manel Garcés havia treballat tota la vida com a firaire, però un dia es va trobar vivint al
carrer. Al començament, dormia al recinte d'un col·legi, on cada dia es llevava ben d'hora i
recollia els seus quatre estris per no molestar la canalla. Més tard, va passar a viure a un
caixer al barri de Gràcia, del qual guarda bons records perquè algun cop s'havia despertat
amb un bitllet de 10 euros sota el matalàs, o un entrepà. També li havien portat sopar
calent. El caixer, però, no li feia el pes perquè, com que era un lloc massa públic, tenia por
que algú el reconegués.
Aviat va passar a viure a la furgoneta d'un amic, dins d'un pàrquing cobert prop de la
rambla de Badal. Però la comunitat de veïns li va donar un toc d'atenció, i va haver de
passar a dormir al mateix pàrquing, però fora de la furgoneta. En una cantonada, es va
construir el seu refugi, amb el seu matalàs, que sempre mirava de mantenir net, i una
ampolla per l'orina.
A diferència d'altres persones que viuen al carrer, en Manel sempre ho ha fet sol perquè
creu que així li era més fàcil trobar un lloc segur, com el pàrquing. Només va tenir un
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ensurt ressenyable: durant una revetlla de Sant Joan, uns joves van aparcar allà i van
continuar la festa. En Manel els va demanar que marxessin, perquè tenia por que, si feien
alguna destrossa, el culparien a ell, i els va amenaçar de trucar a la policia. Després de
queixar-se, i mentre intentava dormir, els joves van agafar un extintor i el van ruixar sencer.
Enfadat, els va demanar que toquessin el dos, i ell mateix ho va netejar tot. Abans de
marxar, una noia del grup li va intentar donar 20 euros "per les molèsties". Ell els va
rebutjar per dignitat.
Li van dir unes paraules que mai oblidarà: "Tenim un ronyó per a tu". Aquella nit, es va
beure els seus dos últims gintònics i l'endemà va entrar a quiròfan".
En aquell moment, en Manel era alcohòlic. Estava a l'espera d'un trasplantament de ronyó i
"no li donava valor a la vida". Un cop es va saltar la diàlisi i la doctora va enviar els Mossos
d'Esquadra a buscar-lo. Tot va canviar un dia que el van trucar des de l'Hospital Clínic i li
van dir unes paraules que mai oblidarà: "Tenim un ronyó per a tu". Aquella nit, en Manel es
va beure els seus dos últims gintònics, i l'endemà va entrar al quiròfan. Des de llavors, no
ha provat una sola gota, i recorda amb angoixa els dos deliriums tremens que va patir.
Després de l'operació, una treballadora de la Fundació Arrels –que atén persones sense
llar– el va venir a visitar per comunicar-li que tenien un pis per a ell: "Quan surtis de
l'hospital, passa per la fundació i recull les claus". Dit i fet, des del novembre de l'any
passat, comparteix pis amb dos companys més a un pis d'Arrels al carrer Montseny.
Diu que la fundació va ser la seva "salvació" i és cert que li ha canviat la vida: ara fa de
voluntari al centre d'Arrels –s'ocupa del rober i la consigna– i fa xerrades a la canalla i la
gent gran i els explica la duresa de viure al carrer. Els demana que no jutgin la gent que no
té llar, i que si molts beuen és "perquè és l'única manera d'oblidar-se del fred i la por". Per
primer cop en molt de temps, ha tornat a fer vacances. Amb altres usuaris d'Arrels i alguns
treballadors socials, ha estiuejat a una casa de colònies prop de Sant Joan de les Abadesses.
Així és en Manel Garcés
- Edat i lloc de naixement: 59 anys, Barcelona
- Quant de temps portes vivint a Barcelona? Tota la vida. He viscut a diferents llocs de
Barcelona, també al carrer, i ara visc a un pis compartit a L'Hospitalet.
- Què és el que més t’agrada de la ciutat? El Camp Nou.
- Què en detestes? Les bicicletes que no respecten els vianants.
- A on aniries a passar l’estiu? A la Costa Brava.
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Què fa que una campanya de
comunicacio social tingui èxit?
M4Social (14/09/2017)
La resposta a aquesta pregunta no és tan senzilla: tot èxit d'una campanya publicitaria
depèn d'un cert grau de sort, o almenys d'una variable subjectiva i quasi impossible de
predir. Tanmateix, el que sí que podem mirar de respondre és: què tenen en comú aquelles
campanyes d'ONG que tenen tant èxit? En siguin o no la causa directa de la seva bona
rebuda, no deixa que han estat un factor contributiu. Així doncs, analitzem algunes
campanyes d'èxit dels últims anys amb l'objectiu de determinar quines característiques
tenen en comú.
Una de les campanyes més mediàtiques que trobem a Catalunya és Mulla't, de la Fundació
Esclerosis Múltiple (FEM), que busca recaptar fons a través de l'entrada de fins a
600 piscines de Catalunya. L'objectiu de la campanya, però, no és tan sols recollir diners,
sinó també donar a conèixer la malaltia i el que la fundació fa per les persones afectades. És
per aquest motiu que aquesta campanya, sota el hastag #Mullat2017, es pot considerar un
èxit: només el 2016 hi van participar més de cent-mil persones. Una altra campanya d'èxit
és Challenge Interempresas d'Acción contra el hambre, que gira entorn d'un repte
esportiu al qual les empreses signen els seus empleats per participar. Així, per cada
quilòmetre que recorre una persona, la seva empresa dóna 10 euros a la campanya.
Aquest és un tipus de voluntariat que es coneix com a «corporatiu», i que a més té
l'avantatge de promoure el treball en equip i el team building dins les empreses. Tanmateix,
cal destacar l'originalitat de la iniciativa HomelessFonts d'Arrels, que va consistir en la
creació de tipografies a partir de la cal·ligrafia de persones sense sostre. La web
HomelessFonts.org permet als usuaris comprar aquestes fonts i utilitzar-les en els seus
negocis, a les xarxes socials, o a qualsevol tipus de comunicació, i tots els diners van
destinats a ajudar les 1.400 persones a les quals la fundació Arrels dóna suport.
L'any passat va veure el boom de campanyes solidàries com la d'Acnur, la de RAIS
Fundació o de la Fundación Josep Carreras. La primera, Estrella Solidaria, la va
desenvolupar Acnur en col·laboració amb Eroski: per la compra d'una estrella decorativa
per l'arbre de nadal, es donava 1 euro pels refugiats sirians. Gràcies al vídeo de La historia
de Lucía, que es va fer viral, es van poder recaptar 146.000 € per a aquesta ONG. Res a
veure, però, amb la viralitat de Piel de cartón, la campanya de RAIS Fundación (sota el
hashtag #personasdecarton), que va aconseguir multiplicar per 6 els membres de la
fundació que lluita pel benestar dels sense-sostra. D'altra banda, la Fundación Josep
Carreras contra la leucèmia va tirar endavant amb èxit una campanya
(#imparablescontralaleucemia) per recaptar els 150.000 € necessaris per comprar
equipament d'última generació: La fábrica de células imparables. Seguint l'èxit de la
campanya, aquest any la fundació ha començat una nova iniciativa: #PonleFecha.
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Per descomptat, en analitzar aquestes campanyes ens podem centrar en dos aspectes: la
forma i el contingut, o el que és el mateix, els elements tècnics i els emocionals. Quan es
tracta de posar en marxa una campanya d'èxit, cap d'aquests dos vessants es pot
passar per alt. Per això, en aquest cas ens trobem que totes les campanyes aquí analitzades
coincideixen en certs aspectes de la part tècnica, ja que totes tenen:






una landing page: una web apart, o un subapartat de la web de l'ONG, específica
per a la campanya, normalment un enllaç curt i fàcil de memoritzar. Aquesta pàgina
permet tant fer una donació com fer-se membre permanent a la fundació o ONG
principal.
un hashtag, que pot canviar cada any o es pot mantenir igual,
moviment a les xarxes, a més de hashtags, aquestes campanyes tenen banners,
noms o imatges que són fàcils de compartir i de reconèixer.
un vídeo o sèrie de vídeos.

Però cap d'aquests elements és suficient si no va acompanyat d'un contingut que interessi.
Com es pot transmetre la importància d'una campanya social sense córrer el risc de caure
en la tragèdia o, al contrari, en la comercialització? Una de les claus per aconseguir-ho la
trobem clarament en aquestes campanyes: en la tècnica de l'story-telling. Es tracta
d'explicar històries humanes, de centrar-se en casos molt específics, narrats en forma
d'història, que permeten que ens identifiquem amb els protagonistes de la història, amb
aquells qui volem ajudar. La tècnica de l'story-telling genera interès alhora que
desperta compassió en l'espectador, i aquí resideix la clau d'una campanya amb èxit.

Fonts:
Ejemplos y campañas de inbound marketing para ONG de éxito. Disponible a:
https://www.inboundemotion.com/blog/ejemplos-y-campa%C3%B1as-de-inboundmarketing-para-ong-de-%C3%A9xito
5
ejemplos
de
campañas
de
fundraising
de
éxito.
Disponible
http://www.semanticasocial.es/2016/07/22/ejemplos-campanas-fundraising-exito/
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Dues candidates a presidir el Tercer
Sector
Ara.cat (22/09/2017)
Núria Carrera i Francina Alsina es disputaran la presidència de la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya el pròxim 10 d’octubre
Núria Carrera i Francina
Alsina es disputaran la
presidència de la Taula
d’Entitats del Tercer Sector
Social de Catalunya el pròxim
10 d’octubre. Carrera ha
presentat candidatura com a
representant
de
la
Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques, Pisos de
Reinserció i Centres de Dia
per a Drogodependents de
Catalunya. Alsina, de la Fundació Arrels, presideix la Federació Catalana de Voluntariat
Social. Totes dues tindran al davant el repte de recosir la unitat a la Taula després de la crisi
de l’estiu que va derivar en la dimissió en bloc del president, Oriol Illa, i els 12 vocals que
formaven la junta.
Per formar la nova junta de la Taula hi ha 19 entitats que han presentat candidatura. A part
de les dues que també opten a la presidència, es postulen per ser vocals Càritas Catalunya,
Confederació Ecom, Ecas, la Fundació Catalana de l’Esplai, la Federació d’Entitats
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, la Fundació Pere Tarrés i la Creu Roja, entre
d’altres. D’aquesta llista, els 12 més votats seran els que formaran la direcció de la Taula,
juntament amb la presidenta.
La candidata Núria Carrera té una llarga trajectòria al tercer sector. Va estar vinculada a la
Creu Roja i ha sigut membre del consell assessor de la Taula entre el 2011 i el 2016. A més,
ha format part del grup impulsor de la ILP per la renda garantida de ciutadania (RGC).
Alsina és voluntària d’Arrels i va ser membre de l’equip directiu. Té una trajectòria de 30
anys com a voluntària en l’àmbit de la pobresa i en fa set que presideix la Federació de
Voluntariat Social. A més, va ser membre de la junta directiva de la taula entre el 2007 i el
2009.
Des que es va produir la sortida precipitada d’Oriol Illa per les divisions que despertava el
seu lideratge entre els membres de la junta (que va dimitir al mateix temps que ho feia ell),
qui exerceix de president en funcions és Enric Morist, responsable de la Creu Roja a
Catalunya. Morist liderarà la Taula juntament amb una junta provisional reduïda fins a
l’octubre, quan les 35 federacions, que representen més de 3.000 entitats, escullin en
votació els seus nous representants.
305

DOSSIER DE PREMSA 2017

Francina Alsina i Núria Carrera,
candidates a la presidència de la Taula
del Tercer Sector
Xarxanet (27/09/2017)
FCVS
La Taula del Tercer Sector està formada per 35 federacions que representen més de 3.000
entitats socials.
A més, un total de 19 federacions sòcies de la Taula han presentat candidatures per ocupar
alguna de les 12 vocalies de la Junta disponibles pels pròxims 3 anys.
Francina Alsina i Núria Carrera són les dues candidates a presidir la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya el pròxim 18 d’octubre, data de convocatòria de
l’Assemblea General de l’organisme, on s'escolliran els membres de la nova Junta pels
pròxims tres anys.
Francina Alsina presenta la seva candidatura en representació de la Federació Catalana de
Voluntariat Social. Alsina té una llarga trajectòria vinculada a l’associacionisme i el
voluntariat amb una trajectòria de 30 anys en l’àmbit de les persones sense sostre a
l’entitat Arrels Fundació. A més, des de fa set anys es troba al capdavant de la Federació
Catalana de Voluntariat Social com a presidenta. També va ser membre de la junta
directiva de la Taula entre el 2007 i el 2009.
La candidata Núria Carrera ho fa com a representant de la Coordinadora de Comunitats
Terapèutiques, Pisos de Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de
Catalunya. Carrera va estar vinculada a Creu Roja i ha sigut membre del consell
assessor de la Taula entre el 2011 i el 2016. A més, ha format part del grup impulsor de
la ILP per la renda garantida de ciutadania (RGC).
Totes dues tindran al davant el repte de reconduir la Taula després de la crisi del passat
estiu que va derivar en la dimissió en bloc del president, Oriol Illa, i els 12 vocals que
formaven la junta.
Per altra banda, per formar la nova junta de la Taula hi ha 19 entitats que han presentat
candidatura. A part de les dues que també opten a la presidència, es postulen per ser
vocals: Càritas Catalunya, Cocarmi, Ecom, Creu Roja Catalunya, Dincat, ECAS, Federació
Catalana de Drogodependències, FAFAC, FECEC, FEPCCAT, FEICAT, FEDAIA,
Federació Salut Mental Catalunya, Fundació Catalana de l’Esplai, Fundació Pere Tarrés,
Fòrum de Salut Mental i Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de
Treball de Catalunya.
D’aquesta llista, les 12 federacions candidates més votades seran les que formaran la
direcció de la Taula, juntament amb qui exerceixi la presidència.
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El canvi necessari per a les eleccions de
la Taula del Tercer Sector
Voluntaris.cat (28/09/2017)
Catorze federacions sòcies de La Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social
impulsen i donen suport a un Pla de
treball conjunt que aposta per construir
una Taula més independent, democràtica
i social
La Federació Catalana de Voluntariat
Social (FCVS) s’adhereix a un Pla de
treball conjunt i presenta la seva
candidatura a presidir La Taula
d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya, en la persona de l’actual
presidenta de la FCVS, Francina Alsina.
Es pretén que el Pla es pugui desplegar durant el nou mandat per tal de construir una
Taula més independent, democràtica i social. A més, s’aposta perquè esdevingui una
eina útil de consens a disposició de totes les federacions i perquè els valors que el
voluntariat social defensa s’enxarxin de manera transversal en tot el tercer sector social de
Catalunya.
Francina Alsina, vinculada estretament a l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya, té
una trajectòria ininterrompuda de prop de 30 anys com a voluntària en l’àmbit de les
persones sense sostre, a l’entitat Arrels Fundació. És precisament a partir d’aquest
compromís i coneixement, que les entitats de la FCVS la van votar primer com a
coordinadora territorial de Barcelona i, fa set anys, com a presidenta. D’altra banda, va ser
membre de la Junta Directiva de La Taula en nom del Consell Directiu de la FCVS entre
2007 i 2009.
Junta Directiva
Vuit de les catorze federacions que donen suport al Pla de treball conjunt han presentat
la seva candidatura per formar part de la Junta Directiva i acompanyar a la FCVS i a
Francina Alsina en aquest projecte. Aquestes entitats són: COCARMI, Cooperatives
d’Iniciativa Social, DINCAT, ECAS, FEDAIA, Federació ECOM, FEPCCAT i Fundació
Pere Tarrés. Així mateix, s’espera la incorporació progressiva del màxim nombre de
federacions candidates perquè sigui un projecte ampli i de consens.
La nova Junta té al davant el repte, després de la crisi de l’estiu, de reconduir La Taula cap a
la seva missió fundacional al servei de les federacions membres.
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Nadie durmiendo en la calle, ni personas
ni animales
Bueno y Vegano (28/09/2017)
Carla Comella, presidenta de FAADA

Desde FAADA lanzamos el proyecto #Millors
amics, una iniciativa que busca la aceptación de los
animales de las personas sin hogar en los albergues
públicos y privados.

La mayoría de personas sin hogar que tienen un animal de compañía a su cargo, suelen
renunciar a dormir y comer caliente para no separarse de su compañero. Ante la
imposibilidad de poder acceder a los albergues públicos y privados acompañados de su
animal, es cada vez más frecuente observar personas con su perro o gato viviendo en la
calle. Desconocemos la historia que hay detrás de cada situación, seguramente traumática,
lo que sí se depura de todas ellas es el vínculo emocional entre estas personas y sus
animales, y la necesidad de atender esta realidad.
Es también una realidad complicada la de aquellas personas que, aun teniendo un
hogar, viven en condiciones precarias, llegando a racionalizar sus escasos recursos para
poder cubrir las necesidades de sus animales y, en muchas ocasiones, sin poder
proporcionarles la atención veterinaria que éstos requieren.
En Cataluña los albergues para personas socialmente vulnerables no aceptan en sus
instalaciones a los animales de compañía
En Cataluña los albergues para personas socialmente vulnerables no aceptan en sus
instalaciones a los animales de compañía, hecho que suele implicar para estas personas
la imposibilidad de tener amparo incluso en las épocas más frías del año.
Para lograr el fin de esta discriminación, en FAADA estamos reuniéndonos desde 2016
con los diferentes estamentos públicos y privados implicados para buscar soluciones que
integren los intereses de las personas en situación de vulnerabilidad que conviven con
animales. Tanto la Fundación del Banco de Alimentos, como el Ayuntamiento de
Barcelona, han mostrado gran interés, y en colaboración con el Postgrado de
Antrozoología de la UAB, nos reunimos con diferentes asociaciones de ayuda a las
personas vulnerables (Fundació Pere Claver, Creu Roja, Assís Centre d’Acollida, Fundació
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Mambre, Fundació Filles de la Caritat, Càritas y Fundació Arrels, entidades que forman
parte de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSS) para conocer la situación desde
su experiencia y perspectiva, y cómo gestionan esta realidad. A raíz de los numerosos
encuentros mantenidos con el sector, ha quedado patente el gran interés y el afán de
resolver esta situación a corto-medio plazo o al menos ofrecer soluciones.
En este sentido, por primera vez en el “Recompte de Persones Sense Llar” que organiza
la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL) de 2017, se ha empezado
a recabar información también sobre animales, recuento en el que hemos participado
activamente.
Así mismo, llevamos a cabo entrevistas con las personas afectadas por esta situación
con el objetivo de conocer cómo gestionan el día a día con sus animales de compañía y las
dificultades con las que se suelen encontrar.
Estamos estableciendo las principales líneas de actuación para desarrollar un proyecto
pionero que derive en una política social más adecuada a esta realidad
En base a la información recabada, estamos estableciendo las principales líneas de
actuación para desarrollar un proyecto pionero que derive en una política social más
adecuada a esta realidad. #MillorsAmics tiene entre sus principales objetivos:










Permitir el alojamiento de las personas sin hogar con sus animales en los albergues
y en las viviendas sociales o de inclusión en una primera fase en Barcelona, para
extenderlo posteriormente al resto de Cataluña y ofrecer un modelo para toda
España.
Asesorar a todas aquellas entidades que, en sus centros, quieran ofrecer opciones a
las personas vulnerables que comparten su vida con animales.
Colaborar con el Ayuntamiento de Barcelona para vehicular los departamentos
responsables de la administración y los centros interesados en el proyecto.
Conseguir la recopilación de datos y registro de la información acerca del número
de personas en situación de pobreza y exclusión que conviven con animales ya que,
a fecha de hoy, ninguna administración dispone de cifras, hecho que impide
establecer una hoja de ruta.
Incluir la aceptación de donaciones de comida para animales de compañía en las
recogidas de alimentos que se realicen en este tipo de centros.
Proporcionar atención veterinaria gratuita para los animales de las personas sin
hogar y las que puedan acreditar graves problemas económicos.
Ofrecer formación a aquellos profesionales que están en contacto con este perfil de
personas y sus animales para que dispongan de todas las herramientas necesarias.

Nuestra sociedad está empezando a trazar el camino para integrar a los animales como
parte dentro de las problemáticas que sufren las personas en situación de vulnerabilidad.

Ayudar a estos animales implica ayudar a sus compañeros humanos.
Para más información visita www.faada.org/millorsamics
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Muchas sorpresas en la III Carrera
Mercabarna por los 50 años del mercado
Fruit Today (28/09/2017)

El próximo domingo, 8 de octubre, Mercabarna vuelve a abrir sus puertas a los ciudadanos
para celebrar la 3ª edición de la Carrera de 5km y 10km que atraviesa sus instalaciones. Este
año, esta Carrera profesional, lúdica y solidaria, a la vez, se prevé que concentre más de
4.000 personas, entre los corredores (2.000 personas, cifra máxima para poder correr por
dentro de los mercados centrales) y sus familiares y amigos, al coincidir con el 50
Aniversario de Mercabarna, por lo que los organizadores han preparado muchas
actividades, regalos y sorpresas.
La clave del éxito de la Carrera Mercabarna
La de Mercabarna es una carrera muy curiosa y diferente al resto. Su objetivo es dar a
conocer uno de los polígonos alimentarios más importantes del mundo, donde se
encuentran los mercados centrales de Barcelona, al que habitualmente no acceden los
ciudadanos no relacionados con el mundo agroalimentario.
El evento, sin embargo, no está pensado sólo para los corredores sino también para sus
familiares y amigos, que podrán disfrutar de más de 30 divertidas actividades
completamente gratuitas, relacionadas con la alimentación saludable, el deporte y el no
desperdicio alimentario.
Un pastel gigante para 4.000 personas
Otro de los factores del éxito de la Carrera Mercabarna son los abundantes y deliciosos
alimentos de su Comida Solidaria: 15 mil sardinas, 3 mil salchichas y 2 mil kg de fruta para
todos los asistentes. Pero la novedad de este año será, sin duda, el enorme pastel de 5 pisos
y casi 2 metros de altura, para más de 4.000 personas, encargado al reconocido pastelero
catalán, Christian Escribà, para conmemorar el 50 aniversario de Mercabarna. El pastel
estará decorado con los alimentos frescos que se pueden encontrar en los mercados
centrales.
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Una bolsa del corredor con 8kg de alimentos frescos
También contribuye al éxito de la Carrera la bolsa del corredor que se llevan los
participantes, llena de alimentos frescos cedidos por las empresas mayoristas de
Mercabarna, que este año contendrá cerca de 8 kg entre mandarinas, kiwis, piña, manzanas,
peras, boniatos, ensalada, salchichas y algunos regalos que Mercabarna añadirá por su
aniversario, como recetas culinarias saludables elaboradas por la prestigiosa institución
alimentària, Fundación Alicia, y otras sorpresas.
Un Chef-mago contra el despilfarro alimentario
Entre las muchas actividades de la fiesta y para hacer extensivo uno de los principales
valores de Mercabarna, destaca el espectáculo de magia, la Nevera de Provecho, en la que
un chef-mago, propuesto por la Agencia de Residuos de Cataluña, con una nevera como la
que podemos encontrar en cualquier cocina, hace aparecer y desaparecer suculentos platos
elaborados, haciendo interesantes propuestas para no desperdiciar los alimentos en
nuestros hogares.
Pero, además, la fiesta contará con muchas actividades deportivas para niños, entre las que
destaca una carrera infantil por franjas de edad, pruebas de lanzamiento de peso, de salto
de longitud, circuitos de habilidades, etc. , organizadas por el Club Atlético Barcelonés.
Habrá también divertidos talleres que transmitirán las ventajas de una alimentación sana y
equilibrada (Construye la pirámide de los alimentos, talleres de cocina sana …), y otros que
tienen la finalidad de descubrir Mercabarna los participantes (Crucigramas, Fotomaton
Mercabarna. ..)
Fundació Arrels, la causa solidaria de este año
Otra de las novedades de esta edición es la causa solidaria que apoya la Carrera: la de la
Fundació Arrels, que desde hace 30 años se encarga de atender a personas sin hogar en
Barcelona. Los donativos se recogen mediante el euro solidario que aportan los corredores
que lo deseen, a la hora de inscribirse, y los 3 € que pagan por el Comida Solidaria los
acompañantes que no corren.
Además, este año la Obra Social La Caixa aportará a la Fundació Arrels la misma cantidad
de dinero que se recoja en esta Fiesta para esta causa, con lo cual se espera duplicar el
dinero obtenido en la Carrera del año pasado que fue donado a la Cruz Roja.
La inscripción está abierta hasta el 4 de octubre, los organizadores recomiendan apuntarse
lo antes posible ya que el año pasado las 2.000 plazas disponibles para correr a través de
este gran Mercado se llenaron mucho antes de cerrar el periodo de inscripción.
Las inscripciones se pueden hacer a través de www.cursamercabarna.es
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Una cursa solidària i diferent a la resta
La 3a Cursa Mercabarna tindrà moltes
sorpreses en coincidir amb els 50 anys del
gran mercat barceloní
CATACULTURAL (29/09/2017)




Un pastís gegant de l’Escribà per a més de 4.000 persones
Espectacular mag xef contra el malbaratament alimentari

El pròxim diumenge, 8 d’octubre, Mercabarna torna a obrir les seves portes als ciutadans
per celebrar la 3 edició de la Cursa de 5km i 10km que travessa les seves instal·lacions.
Enguany, aquesta Cursa professional, lúdica i solidària, a la vegada, es preveu que
concentri més de 4.000 persones, entre els corredors (2.000 persones, xifra màxima per
poder córrer per dins dels mercats centrals) i els seus familiars i amics, en coincidir amb el
50è Aniversari de Mercabarna, motiu pel qual els organitzadors han preparat moltes
activitats, regals i sorpreses.
La clau de l’èxit de la Cursa Mercabarna
La de Mercabarna és una cursa molt curiosa i diferent a la resta. El seu objectiu és donar a
conèixer un dels polígons alimentaris més importants del món, on es troben els mercats
centrals de Barcelona, al qual habitualment no hi accedeixen els ciutadans no relacionats
amb el món agroalimentari.
L’esdeveniment, però, no està pensat només pels corredors sinó també per als seus
familiars i amics, que podran gaudir de més de 30 divertides activitats completament
gratuïtes, relacionades amb la alimentació saludable, l’esport i el no malbaratament
alimentari.
Un pastís gegant de l’Escribà per a 4.000 persones
Un altre dels factors de l’èxit de la Cursa Mercabarna són els abundants i deliciosos
aliments del seu Àpat Solidari: 15 mil sardines, 3 mil botifarres i 2 mil kg de fruita per a tots
els assistents. Però la novetat d’enguany serà, sense dubte, l’enorme pastís de 5 pisos i quasi
2 metres d’alçada, per a més de 4.000 persones, encarregat al reconegut pastisser català,
Christian Escribà, per tal de commemorar el 50è aniversari de Mercabarna. El pastís estarà
decorat amb els aliments frescos que es poden trobar als mercats centrals.
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Una Bossa del Corredor amb 8kg d’aliments frescos
També contribueix a l’èxit de la Cursa la Bossa del Corredor que s’emporten els
participants, plena d’aliments frescos cedits per les empreses majoristes de Mercabarna, que
enguany contindrà prop de 8 kg entre mandarines, kiwis, pinya, pomes, peres, moniatos,
amanida, salsitxes i alguns regals que Mercabarna afegirà pel seu aniversari, com receptes
culinàries saludables elaborades per la Fundació Alícia i altres sorpreses.

Un Xef-mag contra el malbaratament alimentari
Entre les moltes activitats de la festa i per fer extensiu un dels principals valors de
Mercabarna, destaca l’espectacle de màgia, la Nevera de Profit, en què un xef-mag proposat per l’Agència de Residus de Catalunya- amb una nevera com la que podem trobar
a qualsevol cuina, fa aparèixer i desaparèixer suculents plats elaborats, tot fent interessants
propostes per a no malbaratar els aliments a les nostres llars.
Però, a més, la festa comptarà amb tot d’activitats esportives per a nens, entre les que
destaca una cursa infantil per franges d’edat, proves de llançament de pes, de salt de
llargada, circuïts d’habilitats, etc. , organitzades pel Club Atlètic Barcelonès.
Hi haurà també divertits tallers que transmetran els avantatges d’una alimentació sana i
equilibrada (Construeix la piràmide dels aliments, tallers de cuina sana…), i altres que tenen
la finalitat de descobrir Mercabarna als participants (Mots encreuats, Fotomaton
Mercabarna…)

Fundació Arrels, la causa solidària d’enguany
Una altra de les novetats d’aquesta edició és la causa solidària que recolza la Cursa: la de la
Fundació Arrels, que des de fa 30 anys s’encarrega d’atendre a persones sense llar a
Barcelona. Els donatius es recullen mitjançant l’euro solidari que aporten els corredors que
ho desitgen, a l’hora d’inscriure’s, i els 3€ que paguen per l’Àpat Solidari els acompanyants
que no corren.
A més, enguany l’Obra Social La Caixa aportarà a la Fundació Arrels la mateixa quantitat de
diners que es recullin a la Festa per a aquesta causa, amb la qual cosa s’espera duplicar els
diners obtinguts en la Cursa de l’any passat que van ésser donats a la Creu Roja.
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Jornada ‘Drets i ètica en la intervenció
social’, 24 d’octubre
ECAS (29/09/2017)

El Born Centre Cultural de Barcelona (Plaça Comercial 12) acollirà la jornada ‘Drets i ètica
en la intervenció social‘ el dimarts 24 d’octubre de 9.30 a 18h. sobre els drets de les
persones sense llar i els reptes ètics que poden sorgir durant la intervenció social i sobre la
participació i el respecte a les seves decisions i autonomia.
La trobada comptarà amb la participació de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya,
i Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. A més,
també hi haurà un espai de debat on compartir experiències i situacions que hagin
comportat dilemes ètics en la intervenció.
Està oberta a professionals de l’àmbit públic i d’organitzacions socials així com a
responsables i directius d’entitats que, arreu del territori català, treballen amb persones que
dormen al carrer.
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Todo a punto para la carrera solidaria de
Mercabarna
El Periódico (04/10/2017)
La prueba, coincidiendo con el 50º aniversario del mercado, es en beneficio de
Arrels Fundació

Mercabarna será este domingo el escenario de la tercera edición de una carrera
solidaria que organiza este recinto, en una jornada que será especial en tanto la popular
prueba coincide con el 50º aniversario del gran mercado barcelonés.
La fiesta atraerá a más de 4.500 personas (ya hay 2.000 inscritos en la categoría de adultos,
550 niños en la carrera infantil y 1.440 personas apuntadas para sumarse a la comida
popular). Durante la jornada se podrán visitar los mercados y formar parte de las
actividades relacionadas con los alimentos frescos y el deporte. Para ello, habrá más de 30
talleres alimentarios, juegos y actividades deportivas.
La carrera comenzará a las 11.00 horas y tendrá dos recorridos, de 5 y de 10 kilómetros,
que atravesarán los mercados centrales de frutas y hortalizas, el del pescado y otras
instalaciones de Mercabarna. A pesar de ser domingo, habrá puestos abiertos para que los
asistentes puedan tener una idea de cómo son los puntos de venta de un mercado al por
mayor.
A las 12.00 horas se empezará a servir la gran sardinada y butifarrada popular, y a las
12.30 horas un enorme pastel de 5 pisos y casi 2 metros de altura, elaborado con productos
frescos
de
los
mercados
centrales
y
encargado
al reconocido pastelero catalán, Christian Escribà, para conmemorar el 50º aniversario de
Mercabarna.
Todo el dinero recogido en este almuerzo popular y las donaciones voluntarias de los
inscritos irán destinados a Arrels Fundació, entidad barcelonesa que acompaña
a personas sin techo.
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Ràdio Olot rep el premi Solidari de
l'ONCE
Ràdio Olot (05/10/2017)
Redacció
Per la inclusió de Pere Ribes a les transmissions de la Unió Esportiva Olot, en una
gala a l’auditori ONCE de Barcelona, en què també es premien la Fundació Arrels,
Jaume Marí a títol pòstum, el projecte Tallers Gaudí i l’Ajuntament del Prat de
Llobregat pel programa d’àpats a domicili.

Sandra Sotillo, David Planella, Pere Ribes, Pau Masó i Joel Tallant
Tots els guanyadors dels Premis Solidaris de l’ONCE destaquen per la tasca solidària que
fan en el seu entorn d’influència i per contribuir en la inclusió social de tots els ciutadans.
Ràdio Olot rep el premi en la categoria de mitjans de comunicació per incloure en Pere
Ribes, un nen cec de naixement, com a comentarista de les transmissions dels partits de
futbol de l’Olot. Aquest és el segon premi que en Pere i l’emissora guanyen aquest any; el
primer va ser en la categoria integrativa dels Premis Ràdio Associació de Catalunya.
Aquesta és la tercera temporada que en Pere Ribes forma part de l’equip de transmissions
de l’Olot a Ràdio Olot. No es perd cap partit a l’Estadi Municipal i és l’encarregat de fer
comentaris que complementen la narració de cada partit que el conjunt olotí juga a casa.
Ara, té onze anys, però va començar amb nou, i en aquest curt període de temps diu que ha
madurat davant del micròfon.
El tercer guardó
Per a Ràdio Olot, el premi Solidari de l’ONCE és el tercer d’aquest 2017, després dels dos
que va guanyar en els Premis Ràdio Associació de Catalunya, precisament per la inclusió
d’en Pere Ribes i per les transmissions de patinatge artístic del CPA Olot.
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Arrels, Tallers Gaudí, Radio Olot y el
Ayuntamiento de El Prat, premios ONCE
La Vanguardia (05/10/2017)
EFE
Barcelona, 5 oct (EFE).- ONCE Cataluña ha entregado hoy sus Premios Solidarios a la
fundación Arrels, a Tallers Gaudí, al Ayuntamiento del Prat de Llobregat, al programa
L'Olot de Radio Olot y, a título póstumo, a Jaume Marí, presidente de Confederación
ASPACE, que representa a 120.000 personas con parálisis cerebral.
Los premios han sido entregados en un acto en el Auditorio ONCE Cataluña al que han
asistido representantes del Tercer Sector, del mundo político y social de la sociedad
catalana y el delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau.
El presidente del Consejo Territorial de la ONCE Cataluña, Enric Botí, ha señalado que los
galardones premian "el trabajo bien hecho de aquellos que ayudan diariamente a personas
con discapacidad en cualquier actividad".
El jurado de los Premios Solidarios ONCE Cataluña 2017 ha estado formado por
directivos de ONCE, de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, del
COCARMI y de la Generalitat y representantes de medios de comunicación, entre ellos la
Agencia EFE.
Los galardones los han entregado el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó; el director
general de la ONCE, Ángel Sánchez; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en
Cataluña, Enric Botí; el presidente de la Mesa del Tercer Sector Enric Morist, y presidente
del COCARMI, Antonio Guillén.
Fundació Arrels es una fundación privada dedicada a la atención de personas sin hogar de
la ciudad de Barcelona desde hace más de 30 años y que actualmente cuenta con un centro
abierto en el barrio del Raval de Barcelona, 65 pisos individuales o compartidas, 33 plazas
estables de alojamiento en la Llar Pere Barnés y un Piso Zero para las personas que llevan
mucho tiempo viviendo en la calle, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad
elevada y que no han encontrado cabida en ningún otro recurso.
El programa L'Olot, de Radio Olot tiene como comentarista de las retransmisiones de
partidos de fútbol, desde hace tres temporadas, a Pere Ribes, un niño ciego de nacimiento.
El premio de este año para una persona física es Jaume Marí, fallecido el pasado 12 de abril,
y que, entre otras labores, era director general de la Asociación Provincial de Parálisis
Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta (APPC Tarragona) y presidente de la Confederación
ASPACE, entidad que representa a 120.000 personas con parálisis cerebral en España.
La empresa Tallers Gaudí es un proyecto singular destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años
en riesgo de exclusión social, en colaboración con la Fundación Ciutat i Valors (para la
formación), Fundación Mercè Fontanilles (para la orientación) y con Art Integrat (para el
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empleo), que ofrece productos artesanos con valor social y que está subvencionado por el
Servicio Público de Empleo de Cataluña y el Fondo Social Europeo.
El premio de la Once para una administración ha sido para el Ayuntamiento de El Prat por
su servicio de comidas sociales para personas mayores de 65 años, creado en abril de 2016
y que colabora con la Fundación Rubricatus, que trabaja con personas con discapacidad
psíquica que son las que hacen los servicios. EFE
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Arrels, Tallers Gaudí, Radio Olot y el
Ayuntamiento de El Prat, premios ONCE
El Periódico (05/10/2017)
ONCE Cataluña ha entregado hoy sus Premios Solidarios a la fundación Arrels, a Tallers
Gaudí, al Ayuntamiento del Prat de Llobregat, al programa L'Olot de Radio Olot y, a título
póstumo, a Jaume Marí, presidente de Confederación ASPACE, que representa a 120.000
personas con parálisis cerebral.
Los premios han sido entregados en un acto en el Auditorio ONCE Cataluña al que han
asistido representantes del Tercer Sector, del mundo político y social de la sociedad
catalana y el delegado territorial de la ONCE en Cataluña, Xavier Grau.
El presidente del Consejo Territorial de la ONCE Cataluña, Enric Botí, ha señalado que los
galardones premian "el trabajo bien hecho de aquellos que ayudan diariamente a personas
con discapacidad en cualquier actividad".
El jurado de los Premios Solidarios ONCE Cataluña ha estado formado por directivos de
ONCE, de la Mesa de Entidades del Tercer Sector Social de Cataluña, del COCARMI y de
la Generalitat y representantes de medios de comunicación, entre ellos la Agencia
Los galardones los han entregado el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó; el director
general de la ONCE, Ángel Sánchez; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en
Cataluña, Enric Botí; el presidente de la Mesa del Tercer Sector Enric Morist, y presidente
del COCARMI, Antonio Guillén.
Fundació Arrels es una fundación privada dedicada a la atención de personas sin hogar de
la ciudad de Barcelona desde hace más de 30 años y que actualmente cuenta con un centro
abierto en el barrio del Raval de Barcelona, 65 pisos individuales o compartidas, 33 plazas
estables de alojamiento en la Llar Pere Barnés y un Piso Zero para las personas que llevan
mucho tiempo viviendo en la calle, que se encuentran en una situación de vulnerabilidad
elevada y que no han encontrado cabida en ningún otro recurso.
El programa L'Olot, de Radio Olot tiene como comentarista de las retransmisiones de
partidos de fútbol, desde hace tres temporadas, a Pere Ribes, un niño ciego de nacimiento.
El premio de este año para una persona física es Jaume Marí, fallecido el pasado 12 de abril,
y que, entre otras labores, era director general de la Asociación Provincial de Parálisis
Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta (APPC Tarragona) y presidente de la Confederación
ASPACE, entidad que representa a 120.000 personas con parálisis cerebral en España.
La empresa Tallers Gaudí es un proyecto singular destinado a jóvenes de entre 16 y 29 años
en riesgo de exclusión social, en colaboración con la Fundación Ciutat i Valors (para la
formación), Fundación Mercè Fontanilles (para la orientación) y con Art Integrat (para el
empleo), que ofrece productos artesanos con valor social y que está subvencionado por el
Servicio Público de Empleo de Cataluña y el Fondo Social Europeo.
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Àpats calents a domicili per a la gent
gran que viu sola
Ara (06/10/2017)
Selena Soro
Un programa pioner de l’Ajuntament del Prat rep un premi ONCE

El David és una de les 12
persones de la Fundació
Rubricatus del Prat de
Llobregat que reparteix plats
calents en llars vulnerables,
com la de la Rosario i el
Salvador.
/
MANOLO
GARCIA
Són les 12.20 del matí i el David es presenta puntual a la cuina de la Fundació Rubricatus,
al carrer Girona del Prat de Llobregat. Té una missió que cada dia compleix amb orgull: dur
un àpat calent fins a la porta de casa de gent gran que viu sola o que té problemes de
mobilitat al municipi.
El programa el va apadrinar l’any 2016 l’Ajuntament del Prat de Llobregat, és pioner a
Catalunya i dijous va recollir un dels Premis Solidaris de l’ONCE en la categoria
d’administracions. El David està content -sempre ho està, diuen els seus companys- perquè
el premi també se’l sent una mica seu. Al programa de Rubricatus hi treballen 15 persones,
14 de les quals conviuen amb algun tipus de discapacitat intel·lectual. Tres cuinen els plats i
12 s’encarreguen de repartir-los. El David és un d’aquests últims. Mentre espera que els
plats surtin de la cuina explica que per als 40 avis i àvies que es beneficien de la iniciativa els
repartidors ja són “com si fossin de la família”.
Sovint els ajuden a parar taula i es queden una estona a xerrar amb ells. Jordi Garcia, gerent
de Rubricatus -l’entitat que va idear el sistema-, explica que la funció dels repartidors va
molt més enllà de la mera entrega de l’àpat. “Hi són cada dia i veuen què hi passa. Si
detecten que el menjar s’acumula a la nevera o que algú no ha contestat, senyal que hi pot
haver algun problema i podem alertar els serveis socials”, afirma.
Quan els plats finalment surten de la cuina es distribueixen dins d’uns recipients especials
que els mantenen calents. A sobre, hi ha una etiqueta amb el destinatari i un codi de colors
amb gomets. “El gomet quadrat indica la zona on s’ha de repartir, i és diferent segons el
color”, explica el David. Els gomets rodons serveixen per indicar quin tipus de dieta conté
la capsa: hiposòdica, sense sal, hipocalòrica, baixa en greixos, per a diabètics. Avui, el menú
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estàndard consisteix en un primer, un segon i postres: fideuà, truita de verdures i un iogurt.
El David agafa les capses i, amb molt de compte, les guarda al carretó amb què farà
l’entrega.
Els repartiments es fan amb una furgoneta elèctrica, que deixa els repartidors a les diverses
zones des d’on caminen fins a la porta dels 40 beneficiaris. “Al final del dia camino molt”,
riu el David. A un quart d’una arriba amb el carretó a casa de la Rosario i el Salvador.
“Ajuntament, porto el menjar”, diu per l’intèrfon. Quan puja a casa, la Rosario el saluda
amb un copet carinyós al cul. “Ai que bé!”, exclama, mentre es recolza al caminador i
afegeix: “No puc estar dreta així que em costa molt cuinar”. El servei els facilita un àpat al
migdia cada dia de la setmana. Els del cap de setmana l’entreguen divendres, envasat al buit.
A l’hora de sopar compren menjar preparat. El programa dels plats a domicili té un cost de
7 euros per entrega, que s’assumeix en un percentatge que va del zero al 100% segons la
situació de la família. En tots els casos els beneficiaris són derivats des de serveis socials.
La idea és ampliar el programa a més beneficiaris. “N’estem molt orgullosos”, sosté la
tinent d’alcalde d’Acció Social del Prat, Marga Garcia. Aviat Rubricatus tindrà un obrador.
“Les instal·lacions seran més grans i podrem oferir el servei també a particulars que el
vulguin”, explica Jordi Garcia. Això significarà també més llocs de treball per a persones
com el David que, cada migdia, reparteixen molt més que un àpat calent: també entreguen
una petita part d’ells mateixos.
Els Premis Solidaris ONCE Catalunya 2017 van premiar dijous exemples de “solidaritat” i
“superació” al nostre país. A banda de l’Ajuntament del Prat, els guardonats han sigut
enguany la Fundació Arrels (en la categoria d’institució), el programa L’Olot, a Ràdio Olot
(en la categoria de mitjà de comunicació), Jaume Marí Pàmies (a títol pòstum, en la
categoria de persona física) i als Tallers Gaudí (categoria d’empresa).
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L’ONCE premia la Fundació Arrels i el
programa de futbol de Ràdio Olot
El Punt Avui (06/10/2017)
Redacció
La feina de 30 anys de la Fundació Arrels atenent i acompanyant les persones sense llar a
Barcelona; el programa de futbol L’Olot, a Ràdio Olot, on fa de comentarista des de fa tres
temporades en Pere Ribes, olotí d’11 anys, que és cec de naixement i vol ser periodista
esportiu, i Jaume Marí Pàmies, que va morir el 12 d’abril i va ser director general de
l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta (APPC Tarragona)
van rebre ahir els premis Solidaris ONCE Catalunya 2017. El reconeixement d’Arrels
Fundació va ser en l’apartat d’institució, organització, entitat o ONG; el programa L’Olot, a
Ràdio Olot, en el de mitjans de comunicació, i Jaume Marí Pàmies, en el de persona física.
En l’apartat d’empresa, l’ONCE premia Tallers Gaudí, un projecte de productes artesans
amb valor social destinat a joves d’entre 16 i 29 anys en risc d’exclusió social. Es fa en
col·laboració amb la Fundació Ciutat i Valors, la Mercè Fontanilles i amb Art Integrat.
Durant tot el procés els joves tenen una orientació personalitzada. L’administració pública
reconeguda aquest any ha estat l’Ajuntament del Prat de Llobregat pel servei Àpats a
Domicili, que es va posar en marxa l’abril del 2016 i del qual es beneficien persones majors
de 65 anys. El servei es fa en col·laboració amb la Fundació Rubricatus, que treballa amb
persones amb discapacitat psíquica.
El president del consell territorial de l’ONCE Catalunya, Enric Botí, va subratllar ahir,
durant l’acte d’entrega, que els guardons premien “la feina ben feta dels que ajuden dia a dia
persones amb discapacitat”.
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L’ONCE lliura una distinció pòstuma a
Jaume Marí per la solidaritat i la
superació
Tarragona Ràdio 96.7 (06/10/2017)
Miguel González
L’ONCE ha distingit de manera pòstuma la figura de Jaume Marí en l'edició d'enguany dels
premis Solidaris Catalunya. Se li atorga el guardó a la persona física per la seva solidaritat i
superació.
Marí va morir el passat 12 d'abril, sent el director general de l'Associació Provincial de
Paràlisi Cerebral de Tarragona-La Muntanyeta, president de la Confederació ASPACE,
entitat que representa a 120.000 persones amb paràlisi cerebral a tot l'Estat, vicepresident
del CERMI Estatal i formava part de la Junta Directiva de la FEPCCAT. Marí va defensar
la participació activa del col·lectiu tant dins com fora del moviment associatiu i va treballar
per millorar l'autonomia personal de les persones amb paràlisi cerebral a través de les noves
tecnologies.
El president del Consell Territorial de l'ONCE Catalunya, Enric Botí,ha assenyalat que els
guardons premien “la feina ben feta d'aquells que ajuden diàriament a persones amb
discapacitat en qualsevol activitat".
Els altres guardonats són la Fundació Arrels, Ràdio Olot, Tallers Gaudí i l'Ajuntament El
Prat de Llobregat.
Els guardons s'han lliurat aquest dijous en un acte a l'auditori de l'ONCE a Catalunya.
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Activitats, germanor i solidaritat en la
Cursa Mercabarna
Ajuntament de Barcelona 06/10/2017

El diumenge 8 d’octubre es disputa la 3a edició de la Cursa Mercabarna, que un any
més, pren un caire solidari. En l’edició d’enguany, la Fundació Arrels, que treballa
atenent a persones sense llar, serà la beneficiària del que es recapti. A més, també s’hi ha
sumat l’Obra Social La Caixa, que donarà un euro per cada euro recaptat a la Fundació
Arrels, amb la qual cosa, es duplicarà el recapte.
La cursa compta amb les distàncies de 5 i 10 quilòmetres. La sortida es pren a les 11:00h
del migdia des del Carrer Major de Mercabarna. Els dorsals s’han de recollir de 7:00h a
10:45h al Pavelló D del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. A banda de la cursa, durant
tot el matí hi ha activitats per a infants, situades al Pavelló A del Mercat Central de Fruites i
Hortalisses.
A banda de les diferents activitats esportives, també se celebra un àpat solidari. De 12:00h
a 14:00h es podrà recollir el dinar al pavelló G del Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
L’accés al recinte i l’aparcament és gratuït.
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Arrels fundació, 30 años dedicados a las
personas sin hogar
Sh Barcelona (08/10/2017)
Miriam M.

Desde 1987, Arrels fundació trabaja incansablemente para dar asistencia a personas sin
hogar. Treinta años dedicados a los más necesitados y, desde ShBarcelona, queremos
contarte mucho más sobre ellos para que tengas la oportunidad de colaborar en su causa.
Lee con atención porque estamos seguros de que querrás ayudarles.
Artículo relacionado: Fundación Antoni Tapies
Más de 9.000 personas sin hogar atendidas en treinta años
Foto vía Arrels fundació

El dato es muy significativo y nos ayuda
a descubrir la gran labor que realizan
desde
Arrels
Fundació.
Han
acompañado a 9.000 personas a valerse
por sí mismas ofreciéndoles vivienda,
comida y atención social y sanitaria. Su
objetivo es muy claro, que nadie,
absolutamente nadie, duerma en la calle.
Y, por supuesto, esta misión no podría
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llevarse a cabo sin los profesionales y voluntarios que cada día se desviven por las
personas que más lo necesitan.
Entre sus misiones se encuentra la de asistir a las personas sin hogar para que puedan
volver a ser autónomas y conseguir sensibilizar a los ciudadanos sobre la verdadera
realidad de las personas sin hogar. De hecho, también se encargan de reportar situaciones
injustas y colaboran con administraciones y empresas como, por ejemplo, en la
participación de la elaboración del Plan de Inclusión de Barcelona o la elaboración de
material a nivel europeo para promover la participación de las personas sin hogar. Además,
también organizan diversos talleres y eventos donde conciencian a la sociedad.
Artículo relacionado: Fundación Joan Miró, un clásico de la arquitectura moderna
Una entidad donde todos colaboran
Foto vía Arrels fundació

En esta fundación, todo el mundo
colabora. Las personas sin hogar
cuentan su historia y el equipo de
voluntarios y profesionales les aportan
las habilidades técnicas necesarias para
poder salir adelante. Cada caso se
atiende de forma individual y se
abordan las situaciones pero también
las causas que han llevado a ese
estado. Crear impacto en las políticas sociales y establecer acuerdos y relaciones con
otras entidades, son algunas de las pautas que siguen para poder ayudar a los más
necesitados.
Arrels fundació cuenta con un equipo de 47 contratados, 400 voluntarios y más de
4.000 colaboraciones que hacen posible sus objetivos, pero aún necesitan más.
Actualmente hay alrededor de 3.000 personas sin hogar en Barcelona y para poderles
ayudar necesitan la colaboración y el tiempo de voluntarios y profesionales comprometidos
con la lucha.
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4.500 participantes en la Carrera
Mercabarna por el 50 aniversario del
mercado
El Periódico (08/10/2017)
La Carrera Mercabarna celebrada este domingo ha congregado a unos 4.500 corredores, un
10% más que en la edición del año anterior, que han recorrido las instalaciones del mercado
en el 50 aniversario de su apertura.
La carrera popular, que se celebra por tercer año, ha discurrido por los mercados de fruta y
hortalizas, el de pescado y otras instalaciones de Mercabarna, que pese a ser domingo tenía
varios puestos abiertos y ha avituallado a los deportistas y a quienes se han acercado con
15.000 sardinas y 17.000 kilos de fruta, hortalizas y carne.
Además, el pastelero Christian Escribà ha plasmado en un gran pastel de cinco pisos y casi
dos metros de altura la conmemoración del aniversario de Mercabarna, que ha recogido
6.000 euros del almuerzo de este domingo, destinados a la Fundació Arrels.
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Més de 4.500 persones participen a la
tercera Cursa Mercabarna
VilaWeb (08/10/2017)
ACN
La iniciativa ha permès als corredors travessar les seves instal·lacions i conèixer un
dels mercats majoristes més importants del món
Aquest text és un servei de l'agència ACN. VilaWeb no ha intervingut ni en la
selecció, ni en la redacció, ni en el contingut de la notícia.
ACN Barcelona.- Més de 4.500 persones han participat aquest diumenge a la tercera edició
de la Cursa Mercabarna. La competició ha comptat amb més de 2.000 corredors que, un
any més, han pogut travessar les seves instal·lacions i ha permès conèixer un dels mercats
majoristes més importants del món. Enguany, la iniciativa ha coincidit amb el 50è aniversari
del mercat majorista, motiu pel qual s’han organitzat desenes d’activitats per celebrar-ho.
Després de la competició s’han repartit 15.000 sardines, 17.000 kg de fruites i carn en un
gran dinar popular que ha tingut unes postres molt especials: un pastís de gairebé dos
metres d’alçada preparat per l’ocasió per la pastisseria Escribà. Enguany, els més 6.000
euros recollits entre aquest dinar popular, les donacions voluntàries dels inscrits, i
l’aportació de l’Obra Social La Caixa seran per a la de la Fundació Arrels, que des de fa 30
anys s’encarrega d’atendre a persones sense llar a Barcelona.
A la Cursa, que ha començat a les 11 del matí, hi han participat un total de 2.000 persones,
998 ho han fet en la distància de 5 km i 1.002 en la de 10 km. Els corredors han travessat
els Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses, el del Peix i altres instal·lacions d’aquesta gran
ciutat alimentària. Tot i ser diumenge, hi havia parades obertes per donar una idea de com
són els punts de venda d’un mercat a l’engròs. Per a la presidenta de Mercabarna i regidora
de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín, “aquesta Cursa
serveix per mostrar als barcelonins aquesta gran ciutat alimentària, un dels motors
econòmics de Barcelona i una plataforma fonamental per garantir l’oferta i varietat de
producte fresc que hi ha Catalunya”.

328

DOSSIER DE PREMSA 2017

La trajectòria compromesa i la superació
personal, protagonistes dels premis
Solidaris ONCE
social.cat (08/10/2017)
Redacció
La Fundació Arrels, ‘L’Olot’ de Ràdio Olot’, els Tallers Gaudí i l’Ajuntament d’El
Prat de Llobregat han estat els premiats d’enguany

Els premiats de l'ONCE d'enguany | ONCE Catalunya
La Fundació Arrels, el programa ‘L’Olot’ de Ràdio Olot, els Tallers Gaudí i l’Ajuntament
d’El Prat de Llobregat han estat els quatre guanyadors dels premis Solidaris que organitza
l’ONCE. Tots quatre destaquen pel seu compromís cívic i per ajudar les persones amb
discapacitat o en risc d’exclusió en el seu dia a dia.
El jurat, que ha estat format per representats del tercer sector a Catalunya, ha valorat la
trajectòria dels quatre projectes. Així, per exemple, la Fundació Arrels fa enguany 30 anys
que es va crear per ajudar les persones en risc d’exclusió. Per aquest motiu i per tal de
premiar l’efemèride, s’ha considerat que l’entitat, que ha atès més de 10.000 persones
durant tots aquests anys, havia de rebre el guardó.
També els Tallers Gaudí fa anys que orienten laboralment a desenes de joves entre els 16 i
els 29 anys que es troben en risc d’exclusió social. Per això, s’ha volgut valorar des dels
premis un projecte que, defineix el jurat, com “singular”, i que produeix productes artesans
que també tenen un valor social.
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Així mateix, han valorat des del premi la tasca de divulgació que fan mitjans com L’Olot, de
Ràdio Olot, on es lluita dia a dia per demostrar que la ceguesa no és un impediment per fer
retransmissions esportives. A l’equip del programa, conduït per David Planella, hi participa
Pere Ribes, un comentarista cec que, malgrat que, com ell reconeix, “potser arriba uns
segons més tard que la resta de locutors”, és capaç de narrar i “rematar les reflexió” amb
comentaris de profunditat.
Alhora, els premis d’enguany han volgut reconèixer un projecte creat des dels municipis.
Per això han entregat el guardó al servei d’àpats socials per a persones majors de 65 anys
d’El Prat de Llobregat, que es va crear l’abril de l’any passat i que garanteix menjars de
qualitat a persones amb gran dependència.
Un record per al director de l’Associació de Paràlisi Cerebral de Tarragona
A títol pòstum, l’edició d’aquest any ha entregat també un premi a Jaume Martí Pàmies, que
va morir el passat 12 d’abril i que va ser director general de l’Associació de Paràlisi Cerebral
de Tarragona – La Muntanyeta durant vuit anys. També va presidir l’ECOM de Tarragona i
va ostentar la vicepresiència d’ECOM Catalunya. En el moment de la seva defunció a més
era President de la Confederació ASPACE, entitat que representa a 120.000 persones amb
paràlisi cerebral a tot l'Estat, era vicepresident del CERMI Estatal i formava part de la Junta
Directiva de la FEPCCAT.
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4.500 participants en la Carrera
Mercabarna pel 50 aniversari del mercat
Al día (08/10/2017)
Europa Press

La Carrera Mercabarna celebrada aquest diumenge ha congregat uns 4.500 corredors, un
10% més que en l'edició de l'any anterior, que han recorregut les instal·lacions del mercat
en el 50 aniversari de la seva obertura.
La carrera popular, que se celebra per tercer any, ha discorregut pels mercats de fruita i
hortalisses, el de peix i altres instal·lacions de Mercabarna, que malgrat ser diumenge tenia
diversos llocs oberts i ha avituallat als esportistes i als qui s'han apropat amb 15.000
sardines i 17.000 quilos de fruita, hortalisses i carn.
A més, el pastisser Christian Escribà ha plasmat en un gran pastís de cinc pisos i gairebé
dos metres d'altura la commemoració de l'aniversari de Mercabarna, que ha recollit 6.000
euros de l'esmorzar d'aquest diumenge, destinats a la Fundació Arrels.
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4.500 participantes en la Carrera
Mercabarna por el 50 aniversario del
mercado
EcoDiario.es (08/10/2017)
Europa Press
La Carrera Mercabarna celebrada este domingo ha congregado a unos 4.500
corredores, un 10% más que en la edición del año anterior, que han recorrido las
instalaciones del mercado en el 50 aniversario de su apertura.
La carrera popular, que se celebra por tercer año, ha discurrido por los mercados de fruta y
hortalizas, el de pescado y otras instalaciones de Mercabarna, que pese a ser domingo tenía
varios puestos abiertos y ha avituallado a los deportistas y a quienes se han acercado con
15.000 sardinas y 17.000 kilos de fruta, hortalizas y carne.
Además, el pastelero Christian Escribà ha plasmado en un gran pastel de cinco pisos y casi
dos metros de altura la conmemoración del aniversario de Mercabarna, que ha recogido
6.000 euros del almuerzo de este domingo, destinados a la Fundació Arrels.
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Front comú per visibilitzar i castigar
l’aporofòbia
EL PUNT AVUI (09/10/2017)
Sònia Pau / Mayte Piulachs
Campanya perquè la paraula que significa “odi a la persona que és pobra”
s’incorpori al diccionari de la RAE i de l’IEC
El Senat ha instat el govern a tipificar com a delicte d’odi les agressions als sense
llar
L’aporofòbia és l’odi a la persona que és pobra. I que l’aporofòbia existeix es pot demostrar
perquè, tot i la dificultat per tenir-ne estadístiques, n’hi ha algunes: el 47,1% de les persones
sense llar entrevistades per l’Observatori Hatento a tot l’Estat han estat víctimes d’una
agressió sexual, física, un robatori o un insult, i en el cas de Barcelona, una enquesta feta
per la Fundació Arrels a 348 persones que dormien al carrer, indica que el 37% han patit
alguna agressió (el 47% en el cas de les dones).
Constatada la realitat, en les últimes setmanes hi ha hagut iniciatives per fer visible i
penalitzar l’aporofòbia: el Senat va aprovar al juliol una moció de Joan Comorera (En
Comú Podem) en què insta el govern espanyol a tipificar com a delicte d’odi les agressions
cap a les persones sense llar, mentre que un grup de persones que han viscut al carrer i
s’apleguen a @Placido_Mo han demanat a l’IEC i a la RAE que incloguin el mot aporofòbia
al diccionari.
“Les paraules són importants, perquè és com ens referim a la realitat. Si una cosa no té
nom sembla que no existeix. I el rebuig al pobre és una realitat social que causa molt de
patiment i atempta contra la dignitat d’unes persones”, argumenta la doctora en filosofia
Adela Cortina. Fa vint anys que va crear el terme aporofòbia i acaba de publicar el llibre
Aporofòbia, el rebuig al pobre. Un desafiament per a la democràcia (Paidòs). I per què hi ha aquest
odi en una societat suposadament avançada? “El nostre cervell és contractual: està disposat
a donar si rep –raona Cortina–. I els pobres no sembla que puguin tornar res. En el joc
d’intercanvi de favors, diners, llocs de poder, només s’hi deixa entrar els que tenen fitxes i
cartes per intercanviar.”
Una de les sensacions que més verbalitzen les persones que viuen o han viscut al ras és la
de desprotecció i també la de tenir por. Són temes que surten a les trobades dels dilluns a la
tarda dels @Placido_Mo, un grup d’usuaris de la Fundació Arrels que conversen amb els
seus més de dos mil seguidors a Twitter. “Molts cops parlem de la violència. Els preocupa.
Si no l’han viscut directament, sí que l’han vist al carrer”, afirma Sílvia Torralba, la
periodista de l’entitat que dinamitza les sessions d’Els Plácido. Per això va sorgir la idea de
fer una campanya i recollir suports per demanar a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE) que
inclogui aporofòbia al diccionari. En un parell d’hores 423 persones van usar l’etiqueta
#AporofobiaRAE amb més de 800 piulades.
Terme ben format
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Tant la RAE com l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) responen que és un terme de formació
correcta i es pot utilitzar, però “l’escassa presència en textos fa que de moment no es reculli
en els diccionaris normatius”. Com a curiositat, Torralba explica que van fer un experiment
per constatar que almóndiga –que sí que és al diccionari– té menys entrades al Google que
aporofòbia –que no hi és–. Per això la campanya de @Placido_Mo demana que es faci la
petició oficialment omplint aquest formulari .
El Centre d’Acollida Assís, de Barcelona, forma part de la xarxa Hatento i recull
pacientment les dades de violència. En l’última dècada més de 600 sense llar han mort al
carrer a l’Estat, un 20% d’ells per agressió. “És important que es modifiqui el Codi Penal
per evitar que els delictes gairebé quedin impunes”, insisteix el director d’Assís, Jesús Ruiz.
Però una altra dada esgarrifosa: el 7% han mort de fred. “És violència estructural –
argumenta Ruiz–, perquè segurament es podrien haver evitat si s’hi haguessin posat els
recursos necessaris”.
En l’última memòria, la del 2013, el fiscal Aguilar ja precisava que si incloure la “identitat
de gènere” com a causa de discriminació i posar “discapacitat” en lloc de “minusvàlid” ha
millorat l’àmbit de cobertura, “troba a faltar la referència a l’aporofòbia com a causa de
discriminació” en l’article 22.4 del Codi Penal, que agreuja els delictes de discriminació
contra minories.
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Arrels alerta: hay más sintecho de lo que
creemos
elPeriódico.es (12/10/2017)
EFE
La fundación denuncia que los recuentos municipales son insuficientes

Un sin techo en el passeig de
Gràcia. / JULIO CARBO

La Fundació Arrels, que se dedica a ayudar a las personas que duermen en la calle, ha
denunciado que el problema del sinhogarismo en Catalunya es mucho mayor del que
se conoce porque no hay cifras sobre cuántas personas no tienen hogar, más allá de los
recuentos puntuales de los que pernoctan al raso que hacen cada año algunos municipios.
La fundación ha recordado que sería necesario saber el alcance del problema teniendo en
cuenta que hay personas sin hogar que duermen en la calle, que pasan la noche en
alojamientos temporales como albergues, en prisión o en centros de menores, que
malviven en asentamientos y que no disponen de una vivienda segura.
"No tenemos datos fiables para dimensionar la problemática en nuestro territorio", ha
lamentado la oenegé, que ve insuficiente tener sóoo la fotografía de los recuentos del
número de personas que duermen en la calle en una noche determinada.
En Barcelona, la noche del pasado 17 de mayo se contaron 1.026 personas durmiendo
al raso, aunque durante 2016, 1.674 personas sin hogar fueron atendidas por los equipos de
calle del Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento, mientras que esa misma noche
otras 1.954 personas durmieron en recursos residenciales públicos y privados de la Red de
Atención a Personas Sin Hogar.
Menores extranjeros
Arrels ha subrayado que en Barcelona también viven menores extranjeros que han
hecho solos el trayecto migratorio hacia Europa y que se encuentran en situación
de sinhogarismo.
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"Son niños y jóvenes que se alojan en centros de acogida tutelados y que en algunas
situaciones terminan viviendo en la calle porque se fugan de los centros o porque cumplen
la mayoría de edad y están sin permiso de trabajo y sin ningún tipo de protección", ha
advertido la oenegé.
Durante 2016, el Ayuntamiento de Barcelona atendió a 146 menores no acompañados, un
21% de los 684 que llegaron a Catalunya el año pasado.
En la ciudad de Lleida, se han contabilizado 71 personas durmiendo en la calle
durante el último recuento de abril de 2016 y que no contabilizó los numerosos inmigrantes
que llegan en verano para trabajar en la campaña de la fruta y no disponen de un hogar
donde pasar las noches -736 este verano-.
Otros recuentos han revelado que al menos 60 personas duermen en la calle en Girona, 49
en Tarragona, 39 en Badalona, 40 en Mataró y 16 en Sant Adrià del Besòs.
"Pero son cifras de mínimos, obtenidas a partir de los recuentos realizados en estos
municipios entre este año y el año pasado. Si las sumamos, sabemos que al menos 1.301
personas duermen en la calle en siete municipios catalanes", ha concretado Arrels.
En Barcelona, 419 personas residen en 62 asentamientos irregulares, según datos de la
Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares del mes de febrero de 2017.
En Cataluña, en 2014 se contabilizaban al menos 7.682 casos de personas que vivían en
viviendas inadecuadas, como barracas, alojamientos sobre-ocupados o sin suministros
básicos.
Datos parciales
Arrels señala que el problema del hogarismo es mayor del que se conoce ya que, por
ejemplo, en Barcelona ciudad, más de 12.000 personas sufrían exclusión residencial en
2014, contando a personas que vivían en la calle, personas sin hogar y personas que residían
en pisos inseguros o inapropiados.
Ese mismo año había 48.454 casos de mal alojamiento y 26.705 que vivían en pisos
inseguros, que no podían pagar el alquiler, tenían una orden de desahucio o sufrían
violencia doméstica.
"Disponemos de datos parciales y desactualizados sobre la realidad de las personas sin
hogar en Catalunya, que nos muestran la punta del iceberg de la exclusión residencial,
pero no nos permiten obtener una radiografía real del problema", según la fundación.
"No tenemos datos, por ejemplo, de las personas que viven amenazadas de desahucio y
tienen que abandonar su casa, de las que viven en viviendas sin permiso de habitabilidad,
en pisos sobreocupados o en casa de amigos y familiares", añade Arrels.

336

DOSSIER DE PREMSA 2017

Barcelona tiene más sintecho de los que
se conocen
METRÓPOLI ABIERTA (12/10/2017)
EFE
Existen menores que viven en la calle sin ningún adulto que los tutele

Una persona sin techo, un colectivo atendido por servicios sociales, duerme en una calle de
Barcelona / FUNDACIÓ ARRELS
El problema del sinhogarismo en Barcelona es mucho mayor del que se conoce porque no
hay cifras sobre cuántas personas no tienen hogar, más allá de los recuentos puntuales de
los que pernoctan al raso que hacen cada año algunos municipios. Así lo ha afirmado
la Fundación Arrels, que se dedica a ayudar a las personas que duermen en la calle.
Para la fundación es necesario controlar el número de personas que se ven obligadas a
dormir en la calle, que pasan la noche en alojamientos temporales como albergues, en
prisión o en centros de menores, que malviven en asentamientos y que no disponen de una
vivienda segura; para de esta manera tener un conocimiento más exacto del problema.
"No tenemos datos fiables para dimensionar la problemática en nuestro territorio", ha
lamentado la oenegé, que ve insuficiente tener sólo la fotografía de los recuentos del
número de personas que duermen en la calle en una noche determinada.
En Barcelona, la noche del pasado 17 de mayo se contaron 1.026 personas durmiendo al
raso, aunque durante 2016, 1.674 personas sin hogar fueron atendidas por los equipos de
calle del Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento, mientras que esa misma noche
otras 1.954 personas durmieron en recursos residenciales públicos y privados de la Red de
Atención a Personas Sin Hogar.
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MENORES SIN HOGAR
En Barcelona también viven menores extranjeros que han hecho solos el trayecto
migratorio hacia Europa y que se encuentran en situación de sinhogarismo, según
asegura Arrels. "Son niños y jóvenes que se alojan en centros de acogida tutelados y que en
algunas situaciones terminan viviendo en la calle porque se fugan de los centros o porque
cumplen la mayoría de edad y están sin permiso de trabajo y sin ningún tipo de
protección", ha advertido la oenegé.
Durante 2016, el Ayuntamiento de Barcelona atendió a 146 menores no acompañados,
un 21% de los 684 que llegaron a Catalunya el año pasado. En la capital catalana, 419
personas residen en 62 asentamientos irregulares, según datos de la Oficina del Plan de
Asentamientos Irregulares del mes de febrero de 2017.
EXCLUSIÓN RESIDENCIAL
Arrels señala que el problema del hogarismo es mayor del que se conoce ya que, por
ejemplo, en Barcelona ciudad, más de 12.000 personas sufrían exclusión residencial en
2014, contando a personas que vivían en la calle, personas sin hogar y personas que
residían en pisos inseguros o inapropiados. Ese mismo año había 48.454 casos de mal
alojamiento y 26.705 que vivían en pisos inseguros, que no podían pagar el alquiler, tenían
una orden de desahucio o sufrían violencia doméstica.
"No tenemos datos, por ejemplo, de las personas que viven amenazadas de desahucio y
tienen que abandonar su casa, de las que viven en viviendas sin permiso de habitabilidad,
en pisos sobreocupados o en casa de amigos y familiares", añade Arrels.
"Dimensionar la problemática es el primer paso para poner solución. Hacen falta criterios
comunes de recogida de datos, recuentos periódicos para disponer de información
actualizada y una política continuada sobre personas sin hogar en Catalunya", ha concluido
Arrels, que confía en la Estrategia Integral para el Abordaje del Sinhogarismo en Catalunya
que se prevé implementar a partir del 2018 en todo el territorio.
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Arrels denuncia que el sinhogarismo en
Cataluña es mayor del que se conoce
Eco Diario.es (12/10/2017)
EFE
La Fundación Arrels, que se dedica a
ayudar a las personas que duermen en
la calle, ha denunciado que el
problema del sinhogarismo en
Cataluña es mucho mayor del que se
conoce porque no hay cifras sobre
cuántas personas no tienen hogar,
más allá de los recuentos puntuales de
los que pernoctan al raso que hacen
cada año algunos municipios.
La fundación ha recordado que sería
necesario saber el alcance del
problema teniendo en cuenta que hay
personas sin hogar que duermen en la
calle, que pasan la noche en
alojamientos
temporales
como
albergues, en prisión o en centros de
menores,
que
malviven
en
asentamientos y que no disponen de
una vivienda segura.
"No tenemos datos fiables para
dimensionar la problemática en
nuestro territorio", ha lamentado la
oenegé, que ve insuficiente tener sólo la fotografía de los recuentos del número de personas
que duermen en la calle en una noche determinada.
En Barcelona, la noche del pasado 17 de mayo se contaron 1.026 personas durmiendo al
raso, aunque durante 2016, 1.674 personas sin hogar fueron atendidas por los equipos de
calle del Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento, mientras que esa misma noche
otras 1.954 personas durmieron en recursos residenciales públicos y privados de la Red de
Atención a Personas Sin Hogar.
Arrels ha subrayado que en Barcelona también viven menores extranjeros que han hecho
solos el trayecto migratorio hacia Europa y que se encuentran en situación de
sinhogarismo.
"Son niños y jóvenes que se alojan en centros de acogida tutelados y que en algunas
situaciones terminan viviendo en la calle porque se fugan de los centros o porque cumplen
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la mayoría de edad y están sin permiso de trabajo y sin ningún tipo de protección", ha
advertido la oenegé.
Durante 2016, el Ayuntamiento de Barcelona atendió a 146 menores no acompañados, un
21% de los 684 que llegaron a Cataluña el año pasado.
En la ciudad de Lleida, se han contabilizado 71 personas durmiendo en la calle durante el
último recuento de abril de 2016 y que no contabilizó los numerosos inmigrantes que
llegan en verano para trabajar en la campaña de la fruta y no disponen de un hogar donde
pasar las noches -736 este verano-.
Otros recuentos han revelado que al menos 60 personas duermen en la calle en Girona, 49
en Tarragona, 39 en Badalona, 40 en Mataró y 16 en Sant Adrià del Besòs.
"Pero son cifras de mínimos, obtenidas a partir de los recuentos realizados en estos
municipios entre este año y el año pasado. Si las sumamos, sabemos que al menos 1.301
personas duermen en la calle en siete municipios catalanes", ha concretado Arrels.
En Barcelona, 419 personas residen en 62 asentamientos irregulares, según datos de la
Oficina del Plan de Asentamientos Irregulares del mes de febrero de 2017.
En Cataluña, en 2014 se contabilizaban al menos 7.682 casos de personas que vivían en
viviendas inadecuadas, como barracas, alojamientos sobre-ocupados o sin suministros
básicos.
Arrels señala que el problema del hogarismo es mayor del que se conoce ya que, por
ejemplo, en Barcelona ciudad, más de 12.000 personas sufrían exclusión residencial en
2014, contando a personas que vivían en la calle, personas sin hogar y personas que
residían en pisos inseguros o inapropiados.
Ese mismo año había 48.454 casos de mal alojamiento y 26.705 que vivían en pisos
inseguros, que no podían pagar el alquiler, tenían una orden de desahucio o sufrían
violencia doméstica.
"Disponemos de datos parciales y desactualizados sobre la realidad de las personas sin
hogar en Cataluña, que nos muestran la punta del iceberg de la exclusión residencial, pero
no nos permiten obtener una radiografía real del problema", según la fundación.
"No tenemos datos, por ejemplo, de las personas que viven amenazadas de desahucio y
tienen que abandonar su casa, de las que viven en viviendas sin permiso de habitabilidad,
en pisos sobreocupados o en casa de amigos y familiares", añade Arrels.
"Dimensionar la problemática es el primer paso para poner solución. Hacen falta criterios
comunes de recogida de datos, recuentos periódicos para disponer de información
actualizada y una política continuada sobre personas sin hogar en Cataluña", ha concluido
Arrels, que confía en la Estrategia Integral para el Abordaje del Sinhogarismo en Cataluña
que se prevé implementar a partir del 2018 en todo el territorio.
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La Fundació Arrels denuncia que el
problema dels sensesostre a Catalunya és
més gran del que se sap
Regió 7 (12/10/2017)
EFE
La Fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones que dormen al carrer, ha denunciat
que el problema dels sensesostre a Catalunya és molt més gran del que es coneix perquè no
hi ha xifres sobre quantes persones no tenen llar, més enllà dels recomptes puntuals dels
que pernocten al ras que fan cada any alguns municipis. La fundació recorda que caldria
saber l'abast del problema tenint en compte que hi ha persones sense llar que dormen al
car-rer, que passen la nit en allotjaments temporals com albergs, a la presó o en centres de
menors, que malviuen en assentaments i que no disposen d'un habitatge segur.
«No tenim dades fiables per dimensionar la problemàtica al nostre territori», lamenta
l'ONG, que considera insuficient tenir només la fotografia dels recomptes del nombre de
persones que dormen al carrer en una nit determinada. A Barcelona, el 17 de maig es van
comptar 1.026 persones dormint al ras, encara que, durant el 2016, 1.674 persones sense
llar van ser ateses pels equips de carrer del Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament, mentre
que aquella mateixa nit 1.954 persones van dormir en recursos residencials públics i privats
de la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar.
Arrels remarca que a Barcelona també hi viuen menors estrangers que han fet sols el
trajecte migratori cap a Europa i que es troben sense habitatge.
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Arrels denuncia que a Lleida hi ha més
persones sense sostre que les
comptabilitzades 'oficialment'
La Mañana ( 12/10/2017)
EFE

La fundació recorda que
l'any passat es van
detectar 71 casos a la
ciutat, però sense tenir
en compte als
temporers

La Fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones que dormen al carrer, ha denunciat
que el problema de les persones sense sostre a Catalunya és molt més gran del que es
coneix perquè no hi ha xifres sobre quantes persones no tenen llar, més enllà de els
recomptes puntuals dels que pernocten al ras que fan cada any alguns municipis.
A la ciutat de Lleida, per exemple, es van comptabilitzar 71 persones dormint al carrer
durant l'últim recompte d'abril de 2016, però no es va comptabilitzar als nombrosos
immigrants que arriben a l'estiu per treballar en la campanya de la fruita i no disposen de
una llar on passar les nits (736 aquest estiu).
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Arrels denuncia que existe una bolsa
oculta de personas sin hogar
El País (13/10/2017)
La oenegé pide atención para los menores extranjeros que viven en la calle

La Fundación Arrels, que se dedica a ayudar a las personas que duermen en la calle, ha
denunciado que el problema del sinhogarismo en Cataluña es mucho mayor del que se
conoce porque no hay cifras sobre cuántas personas no tienen hogar, más allá de los
recuentos puntuales de los que pernoctan al raso que hacen cada año algunos municipios.
“Disponemos de datos parciales y desactualizados sobre la realidad de estas personas en
Cataluña, que nos muestran la punta del iceberg de la exclusión residencia”.
La fundación ha recordado que sería necesario saber el alcance del problema, teniendo en
cuenta que hay personas sin hogar que duermen en la calle, que pasan la noche en
alojamientos temporales como albergues, en prisión o en centros de menores, que malviven
en asentamientos y que no disponen de una vivienda segura. “No tenemos datos fiables
para dimensionar la problemática en nuestro territorio”, lamentó la oenegé, que ve
insuficiente tener solo la fotografía de los recuentos del número de personas que duermen
en la calle en una noche determinada.
En Barcelona, la noche del pasado 17 de mayo se contaron 1.026 personas durmiendo al
raso, aunque durante 2016, 1.674 personas sin hogar fueron atendidas por los equipos de
calle del Servicio de Inserción Social del Ayuntamiento, mientras que esa misma noche
otras 1.954 personas durmieron en recursos residenciales públicos y privados de la Red de
Atención a Personas Sin Hogar.
Arrels subrayó que, en Barcelona, también viven menores extranjeros que han hecho solos
el trayecto migratorio hacia Europa y que se encuentran en situación de sinhogarismo.
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“Son niños y jóvenes que se alojan en centros de acogida tutelados y que en algunas
situaciones terminan viviendo en la calle porque se fugan de los centros o porque cumplen
la mayoría de edad y están sin permiso de trabajo y sin ningún tipo de protección”, advirtió
la oenegé.
En 2016, el Ayuntamiento de Barcelona atendió a 146 menores no acompañados, un 21%
de los 684 que llegaron a Cataluña. En la ciudad de Lleida, se han contabilizado 71
personas durmiendo en la calle en el último recuento de abril de 2016 y que no contabilizó
los numerosos inmigrantes que llegan en verano para trabajar en la campaña de la fruta y
no disponen de un hogar donde pasar las noches (736 este verano).
“Pero son cifras de mínimos. Si las sumamos, sabemos que al menos 1.301 personas
duermen en la calle en siete municipios catalanes", ha concretado Arrels. En Barcelona,
además, 419 personas residen en 62 asentamientos irregulares.
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Denuncien que el sensellarisme és més
greu a Catalunya del que es pensa
Diari de Girona (13/10/2017)
EFE
Arrels assegura que no hi ha xifres fiables sobre quantes persones no tenen llar més enllà de
recomptes puntuals que fan els municipis
La Fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones que dormen al carrer, va denunciar
que el problema del sensellarisme a Catalunya és molt més gran del que es pensa perquè no
hi ha xifres sobre quantes persones no tenen llar, més enllà dels recomptes puntuals dels
que pernocten al ras que fan cada any alguns municipis.
La fundació va recordar que caldria saber l'abast del problema tenint en compte que hi ha
persones sense llar que dormen al carrer, que passen la nit en allotjaments temporals com
albergs, a la presó o en centres de menors, que malviuen en assentaments i que no disposen
d'un habitatge segur.
«No tenim dades fiables per dimensionar la problemàtica al nostre territori», va lamentar
l'ONG, que veu insuficient tenir només la fotografia dels recomptes del nombre de
persones que dormen al carrer en una nit determinada.
A Barcelona, la nit del passat 17 de maig es van comptar 1.026 persones dormint al ras,
encara que durant el 2016, 1.674 persones sense llar van ser ateses pels equips de carrer del
Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament, mentre que aquella mateixa nit unes altres 1.954
persones van dormir a recursos residencials públics i privats de la Xarxa d'Atenció a
Persones Sense Llar. Arrels va destacar que a Barcelona també viuen menors estrangers que
han fet sols el trajecte migratori cap a Europa i que es troben en situació de sensellarisme.
Són nens i joves que s'allotgen en centres d'acollida tutelats i que en algunes situacions
acaben vivint al carrer perquè marxen dels centres.
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La Renda Garantida, un pas endavant
però “insuficient” per a les persones
sense llar
Social.cat (13/10/2017
La Fundació Arrels lamenta que la prestació econòmica no pugui
resoldre la situació de les persones que viuen al carrer

Els promotors de la renda garantida, en les protestes per defensar la ILP | Plataforma per la Renda Garantida

Després d’un llarg període de negociacions i tràmits parlamentaris sorgits d'una ILP que va
recollir més de 120.000 signatures, la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) es va
començar a implementar el passat 15 de setembre. Es tracta d’una prestació econòmica que
els impulsors de la ILP consideren “un dret inherent a la persona” i que vol tenir en
compte aspectes socials i d’inclusió laboral per assolir un objectiu: garantir una vida digna a
aquelles persones i famílies que no compten amb uns ingressos mínims.
Ara bé, no és una prestació que satisfà a tothom. La Fundació Arrels ha emès un comunicat
on lamenta que aquesta mesura significarà “una tireta per a totes les necessitats existents” ja
que “no resoldrà” la situació de les persones sense llar.
Segons l’entitat, “per a les persones sense llar comptar amb la Renda Garantida pot
significar un petit pas endavant perquè hi haurà persones que tindran una mica més de
capacitat econòmica. El problema, però, no es resoldrà perquè no és només econòmic i la
persona seguirà necessitant suport de l’administració o de les entitats socials. És el cas de
les 135 persones sense llar vinculades a Arrels i que actualment reben algun tipus de suport
per garantir un allotjament estable”.
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Més tràmits que abans
La Fundació Arrels també s’ha mostrat preocupada perquè creu que moltes persones que
viuen al carrer ni tan sols podran accedir a la prestació: “Per tramitar-la, es necessita
demanar una cita prèvia i anar-hi. Això significa una gestió més que abans la persona no
havia de fer i que en molts casos serà complicat perquè no s’adapta a la realitat de la vida al
carrer”.
“També caldrà tenir en compte la visió social, i no només la laboral, perquè persones amb
problemes d’addiccions, de salut mental, o molt deteriorades per la vida al carrer, potser ja
no podran accedir al mercat laboral”, ha sentenciat.
La Renda Garantida de Ciutadania
La Renda Garantida de Ciutadania afecta positivament totes aquelles persones que ja tenien
una Renda Mínima d’Inserció (RMI) o pensions i altres ajuts de l’Estat amb complements
que depenien de la Generalitat, i també és una oportunitat per a altres persones que fins ara
no tenien aquest suport econòmic.
Els beneficiaris de l'ajuda podran cobrar fins a 414 euros i 150 euros més en funció del
compromís amb el pla d'inserció laboral o inclusió social. Aquesta, la de 564, serà la quantia
inicial, però la llei preveu que s'anirà augmentant fins el 2020, quan els beneficiaris cobraran
el 100% de l'Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), estimat actualment en 664
euros al mes.
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Denuncien que el sensellarisme és més
greu a Catalunya del que es pensa
Empordà (13/10/2017)
EFE
Arrels assegura que no hi ha xifres fiables sobre quantes persones no tenen llar més enllà de
recomptes puntuals que fan els municipis
EFE/DDG 13.10.2017 | 06:30
La Fundació Arrels, que es dedica a ajudar les persones que dormen al carrer, va denunciar
que el problema del sensellarisme a Catalunya és molt més gran del que es pensa perquè no
hi ha xifres sobre quantes persones no tenen llar, més enllà dels recomptes puntuals dels
que pernocten al ras que fan cada any alguns municipis.
La fundació va recordar que caldria saber l'abast del problema tenint en compte que hi ha
persones sense llar que dormen al carrer, que passen la nit en allotjaments temporals com
albergs, a la presó o en centres de menors, que malviuen en assentaments i que no disposen
d'un habitatge segur.
«No tenim dades fiables per dimensionar la problemàtica al nostre territori», va lamentar
l'ONG, que veu insuficient tenir només la fotografia dels recomptes del nombre de
persones que dormen al carrer en una nit determinada.
A Barcelona, la nit del passat 17 de maig es van comptar 1.026 persones dormint al ras,
encara que durant el 2016, 1.674 persones sense llar van ser ateses pels equips de carrer del
Servei d'Inserció Social de l'Ajuntament, mentre que aquella mateixa nit unes altres 1.954
persones van dormir a recursos residencials públics i privats de la Xarxa d'Atenció a
Persones Sense Llar. Arrels va destacar que a Barcelona també viuen menors estrangers que
han fet sols el trajecte migratori cap a Europa i que es troben en situació de sensellarisme.
Són nens i joves que s'allotgen en centres d'acollida tutelats i que en algunes situacions
acaben vivint al carrer perquè marxen dels centres.
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Alsina i Carrera es disputen presidir el
tercer sector
El Punt Avui (16/10/2017)
Sònia Pau
Francina Alsina, actualment presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social
(Voluntaris.cat), i Núria Carrera, fins fa uns mesos degana del Col·legi de Treball Social,
són les dues aspirants a presidir la Taula del Tercer Sector Social , que aplega més de 3.000
entitats no lucratives que treballen per la inclusió i la cohesió social. Les eleccions es fan
aquest dimecres i haurien de tancar una etapa complicada de la Taula . A mig juliol, en una
dura assemblea de sis hores, van acabar dimitint el president de l’organisme, Oriol Illa, i
també la junta directiva. Va ser la decisió de consens després de setmanes de tensió, perquè
entre les 35 federacions que formen la Taula n’hi havia de partidàries d’Illa, però altres que
volien una moció de censura –acabava mandat el juliol vinent– al·legant que sovint no
seguia les estratègies i línies d’actuació marcades per la junta.
D’aquella assemblea en va sortir una comissió gestora provisional presidida per Enric
Morist (Creu Roja) i la convocatòria d’eleccions. Algunes entitats van parlar llavors d’“acte
de generositat de totes les parts, sense guanyadors ni perdedors”, però ara torna l’hora de la
veritat. Alsina es presenta com a candidata de la Federació Catalana de Voluntariat Social, i
Carrera, de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques.
L’assemblea triarà presidenta i els dotze membres de la junta. De les 35 federacions que
formen la Taula d’Entitats, dinou han presentat candidatura a vocalia. Les dues aspirants
coincideixen que es plantegen el repte de presidir la Taula amb molta il·lusió i consideren
que l’experiència en diferents camps pot ser útil per tirar-la endavant.
Alsina es presenta avalada per catorze federacions sòcies de l’organisme i amb un pla de
treball que han elaborat conjuntament i resumeixen com “una aposta per una Taula més
independent, democràtica i social”. “És un document obert i al qual s’hi poden afegir més
federacions”, especifica Alsina, voluntària a Arrels Fundació des de fa gairebé 30 anys i des
d’en fa set presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat. “Volem reconduir la Taula
cap a la missió fundacional al servei de les federacions que la formen. S’hi han de sentir
representades i ser-ne protagonistes”, planteja aquesta candidata. I hi afegeix que és
necessari “recuperar la confiança entre tots”. Té clar que “la Taula no pot fer feines que ja
fan les federacions, sinó que ha de ser un pont” i que ha d’actuar d’“altaveu de denúncia de
les necessitats socials”. Aposta per un model no presidencialista: “Una presidenta forta amb
un bon equip en el qual pugui delegar.”
Carrera es presenta per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i sense avals formals
“per facilitar recosir relacions”, diu. Amb 10 anys a la coordinació de Creu Roja, degana del
Col·legi de Treball Social i càrrecs polítics vinculats a polítiques socials, considera que la
Taula està “en una crisi de creixement que s’ha d’aprofitar en positiu, perquè tothom hi
recuperi la confiança”. “Estic convençuda –hi afegeix Carrera– que, en aquest moment de
país, cal una Taula forta i valenta per defensar els drets dels ciutadans.
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Pis Zero - Entrevista Francesc Pla
(Leve Projects)
48h Open House Barcelona (17/10/2017)
El Pis Zero Arrels Fundació és un habitatge temporal per a persones sense llar, un model
de pis de baixa exigència i experimental, a repetir en altres situacions i emplaçaments. Per a
la concepció d’aquest espai es va tenir en compte el caràcter i la casuística dels usuaris de
manera que vestíbul, àgora i dormitori presenten una singularitat extrema. Les màrfegues, la
peça clau de l’habitatge, estan dissenyats con una estructura contínua, flexible i funcional
que s’estén per tot l’espai promouen que sigui, l’habitant temporal, qui esculli entre les
diverses superfícies el lloc on desplegar el matalàs. La recerca d’una experiència agradable,
l’aproximació arquitectònica tant sensible fan d’aquest espai un lloc únic.
https://goo.gl/ZobbTS #CiutatVella #Opensocial
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24oct. Jornada “Drets i ètica en la
intervenció social
Arrels Fundació organitza una jornada sobre els drets de les persones sense llar i els
reptes ètics que poden sorgir durant la intervenció social.

9:30 - 18:00 Born Centre Cultural, Plaça Comercial, 12, Barcelona

Federació Catalana del Voluntariat (17/10/2017)

Quins drets tenen les persones que viuen al carrer? Com ha de ser la nostra intervenció per
no vulnerar-los? Com hem d’actuar quan ens trobem davant de limitacions i dilemes ètics?
Aquestes són algunes de les qüestions sobre les quals es parlarà a la jornada “Drets i ètica
en la intervenció social”. La trobada servirà per reflexionar sobre els reptes ètics en la
intervenció social i els drets de les persones sense llar, així com sobre la participació i el
respecte a les seves decisions i autonomia.
L’acte comptarà amb la participació de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya,
i Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya. A més,
també hi haurà un espai de debat on compartir experiències i situacions que hagin
comportat dilemes ètics en la intervenció.
La jornada està oberta a professionals de l’àmbit públic i d’organitzacions socials així
com a responsables i directius d’entitats que, arreu del territori català, treballen amb
persones que dormen al carrer.

351

DOSSIER DE PREMSA 2017

MP.- Francina Alsina, nova presidenta de
la Taula del Tercer Sector
Al dia (18/10/2017)
Europa Press
La presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social,
Francina Alsina, ha estat escollida com a nova presidenta de
la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per
als propers tres anys, han informat a Europa Press fonts de
la federació.
Ho ha fet en imposar-se en les votacions a l'altra candidata a
la presidència, la representant de la Coordinadora de
comunitats terapèutiques, pisos de reinserció i centris de dia
per a drogodependents de Catalunya, Núria Carrera.
Alsina, que havia estat integrant de la junta directiva en el
període 2007-2009, és titulada en Grafologia, voluntària
d'Arrels Fundació des de 1989 i presideix la Federació
Catalana de Voluntariat Social des de 2010.
L'assemblea general de la Taula, formada per 35 federacions que representen a més de
3.000 entitats socials, ha escollit també als altres 12 membres de la junta directiva, d'entre
els 18 candidats que s'havien presentat.
Els 12 integrants de la junta directiva són Francesc Roig (Càritas), Antoni Guillén (Comitè
Català de Representants de Personis amb Discapacitat), Josep Giralt (Ecom), Enric Morist
(Creu Vermella), Pepa Muñoz (Discapacitat Intel·lectual), Sònia Fuertes (Ecas), Ramon
Maria Miralles (Fcec) i Ignacio Carlos Parody (Federació d'Empreses d'Inserció de
Catalunya).
Completen la junta directiva de la Taula Xavier Travat (Federació Salut Mental Catalunya),
Enric Arqués (Fòrum de Salut Mental), Núria Valls (Fundesplai) i Jesús Delgado (Pere
Tarrés).
L'anterior junta directiva havia presentat la seva dimissió al juliol i va convocar eleccions,
després que set entitats de la Taula sol·licitessin la dimissió de l'anterior president, Oriol
Illa.
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AMPLIACIÓ: Francina Alsina, escollida
nova presidenta de la Taula del Tercer
Sector Social per als propers tres anys
VilaWeb (18/10/2017)
ACN
Ha superat en una votació molt igualada l'exregidora de Barcelona i treballadora social
Núria Carrera
Aquest text és un servei de l'agència ACN. VilaWeb no ha intervingut ni en la selecció, ni
en la redacció, ni en el contingut de la notícia.
ACN Barcelona.-La presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina
Alsina, ha estat escollida aquest dimecres per encapçalar la Taula del Tercer Sector Social de
Catalunya durant els propers tres anys en l’assemblea general de la institució que s’ha
celebrat a Barcelona. Alsina ha superat l’exregidora de l’Ajuntament de Barcelona i
exdegana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Núria Carrera, amb quinze
vots a favor, davant els tretze que ha obtingut l’altra candidata i una abstenció. Fins el juliol
va ocupar el càrrec de president de la taula Oriol Illa, que va dimitir després d’una moció de
censura. “La meva intenció és que tothom se senti de gust; no m’agradaria que ningú sortís
amb la sensació que hi ha hagut guanyadors i perdedors”, ha afirmat Alsina després de
l’assemblea, en què també s’ha votat la nova junta directiva per al mandat 2017-2020.
La nova presidenta de la Taula del Sector Social ha valorat que l’assemblea ha estat “molt
participativa” i “plàcida” i la votació, “molt renyida”. Alsina ha expressat que encara no
s’acabava de creure la victòria per presidir l’ens, sobretot pel “carisma molt important” i “la
llarga trajectòria en el camp social” de Carrera. “Ha estat una gran contrincant, molt
generosa, només puc donar-li gràcies”, ha afegit en una atenció als mitjans de comunicació
just després de celebrar-se la 43a assemblea general de la taula, a la Sala Martí l’Humà del
Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. Alsina ha destacat que totes les entitats s’han
de sentir guanyadores des del moment en què “tothom s’ha presentat amb moltes ganes de
construir i tirar endavant el projecte de la taula. Tothom se l’estima”. Per això ha subratllat
que la seva intenció és que “totes les federacions hi tinguin el seu paper” i la manera podria
ser a través de grups dels treball; una idea que ha avançat però que vol tractar amb la nova
junta. La presidenta ha destacat que les entitats socials han de viure la moció de censura
que va provocar la dimissió d’Illa com “una crisi de creixement i en positiu”, “per recollir el
que hem après i posar-ho en pràctica”. “No hem de sortir ferits d’aquí, sinó enfortits”, ha
insistit. Alsina ha assenyalat que les prioritats del mandat són “retornar al moviment
fundacional” de l’ens i vetllar perquè sigui la “taula més social”. També s’ha compromès
amb una democràcia “real” i “molt participativa” en el funcionament de la taula. Sobre la
situació política i social a Catalunya, no ha volgut especular sobre els esdeveniments futurs.
“Ningú sap el que passarà demà”, ha resolt Alsina, que ha preferit no pronunciar-se sobre
les demandes que la taula traslladarà al Govern sense haver-les parlat i consensuat abans
amb els membres de la nova junta.L’assemblea general de la Taula del Tercer Sector,
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conformada per 35 federacions (29 amb dret a vot) que representen més de 3.000 entitats
socials catalanes, també ha escollit amb un sistema de llistes obertes els altres dotze
membres de la junta directiva, d’entre els divuit candidats que optaven a formar-ne part. Es
tracta de Francesc Roig, de Càritas; Antoni Guillén, del Comitè Català de Representants de
Persones amb Discapacitat; Josep Giralt, d’Ecom; Enric Morist, de Creu Roja; Pepa
Muñoz, de Discapacitat Intel·lectual de Catalunya; Sònia Fuertes, d’Entitats Catalanes
d’Acció Social; Ramon Maria Miralles, de la Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer;
Ignacio Carlos Parody, de la Federació d’Empreses d’Inserció; Xavier Trabado, de la
Federació Salut Mental; Enric Arqués, del Fòrum de Salut Mental; Núria Valls, de la
Fundació Catalana de l’Esplai, i Jesús Delgado, de la Fundació Pere Tarrés. En els propers
dies, d’acord amb els estatuts de la institució, la nova presidenta haurà de proposar a la
junta directiva la distribució de càrrecs i responsabilitats per a aquest mandat. Alsina
presideix la Federació Catalana de Voluntariat Social des del 2010 i durant cinc anys n’ha
estat la coordinadora de la unitat territorial de Barcelona. És voluntària d’Arrels Fundació
des del 1989 i va formar part de l’equip directiu de l’entitat durant tres anys. Ja havia estat
membre de la junta directiva de la Taula del Tercer Sector durant el període 2007-2009.
Després que Illa dimitís a mitjan juliol passat, la taula ha estat governada per una junta
provisional i Enric Morist n’ha estat el president en funcions. Diferències en el model de
governança, juntament amb “l’incompliment reiterat” de consensuar els missatges que es
traslladen a la societat, van ser les causes que van portar set federacions a presentar una
moció de censura, segons van explicar en el seu moment.
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Francina Alsina, nova presidenta de la
Taula del Tercer Sector
Social.cat (18/10/2017)
Redacció
La presidència s'ha escollit aquest dimecres en una Assemblea General, on s'ha
decidit també la nova Junta Directiva

La nova junta directiva de la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya | Taula del Tercer Sector

Francina Alsina, és, a partir d’avui i durant tres anys, la nova presidenta de la Taula del
Tercer Sector. Així ho han escollit les entitats membres de la Taula en una Assemblea
General que s’ha celebrat, finalment, aquest dimecres a la tarda al Museu d’Història de
Barcelona.
Només dues federacions havien presentat candidatura per optar a la presidència. Aquestes
eren una de les membres de la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques, Pisos de
Reinserció i Centres de Dia per a Drogodependents de Catalunya, Núria Carrera, i la
presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina.
La Taula del Tercer Sector ha decidit també aquest dimecres a la tarda quins seran els 12
vocals de la nova junta directiva. Aquesta estarà formada per Francesc Roig Queralt
(Càritas Catalunya), Antoni Guillén Martínez (COCARMI), Josep Giralt (Confederació
ECOM), Enric Morist Güell (Creu Roja Catalunya), Pepa Muñoz Quintana (Dincat), Sònia
Fuertes Ledesma (ECAS), Ramon Maria Miralles Pi (FECEC), Ignacio Carlos Parody
Núñez (FEICAT), Xavier Trabado Farré (Federació Salut Mental Catalunya), Enric Arqués
Martí (Fòrum de Salut Mental), Núria Valls Carol (Fundació Catalana de l’Esplai) i Jesús
Delgado i Almendros (Fundació Pere Tarrés).
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En els propers dies, d’acord amb els Estatuts de la institució, la nova presidenta haurà de
proposar a la Junta Directiva la distribució de càrrecs i responsabilitats per a aquest mandat,
entre els nous 12 membres escollits.
Nova etapa, i també nous reptes
Alsina tindrà el repte de refer la unitat de la Taula després de la crisi de l’estiu que va
derivar en la dimissió del president, Oriol Illa, i els 12 vocals que formaven la Junta el
passat 14 de juliol. Algunes entitats havien presentat una moció de censura per a Oriol Illa,
al·legant diferències en el model de governança i un ”incompliment reiterat” de consensuar
els missatges que es traslladen a la societat.
D'aquesta manera, es va crear una Junta provisional, presidida per Enric Morist, de Creu
Roja, i formada per Càritas Catalunya, Fundesplai, la Federació d'Entitats amb Projectes i
Pisos Assistits (FEPA), la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer (FECEC) i Salut
Mental Catalunya.
Francina Alsina, un exemple d'implicació amb el Tercer Sector
Francina Alsina és titulada en grafologia per UCAPE (Brusel·les) i en Perícia Cal·ligràfica
Judicial i Perícia Grafopsicològica per la Universitat Autònoma de Barcelona. És voluntària
d’Arrels Fundació des de l'any 1989 i va formar part de l'equip directiu de l'entitat durant 3
anys. Ha portat a terme la seva activitat com a voluntària tant a l'equip de carrer com al
centre obert. Actualment al centre obert és on continua desenvolupant la seva tasca de
voluntariat.
Alsina ha estat 5 anys com a Coordinadora de la Unitat territorial de Barcelona de la
Federació Catalana de Voluntariat Social i presideix la Federació des del maig de 2010. Pel
que fa a la vinculació amb la Taula del Tercer Sector, ja havia estat membre de la Junta
Directiva durant el període 2007-2009.
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Francina Alsina presideix la Taula del
Tercer Sector
EL PUNT AVUI (19/10/2017)
Sònia Pau
La presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina , presidirà la
Taula d’Entitats del Tercer Sector els pròxims tres anys. Va ser escollida ahir a la tarda en
una assemblea de l’organisme que aplega més de 3.000 entitats no lucratives que treballen
per la inclusió i la cohesió social. L’altra candidatura a la presidència era la de Núria Carrera,
exregidora de l’Ajuntament de Barcelona i exdegana del Col·legi de Treball Social i que es
presentava per la Coordinadora de Comunitats Terapèutiques. Alsina va aconseguir el vot
de quinze federacions i Carrera, de tretze.
Alsina, que és pèrit cal·ligràfic judicial i voluntària d’Arrels Fundació des de fa gairebé 30
anys, ja va formar part de la junta directiva de la Taula entre els anys 2007 i 2009. Després
de ser escollida, va declarar que té la intenció de treballar perquè “tothom se senti a gust a
la Taula. I evitar la sensació que hi ha hagut guanyadors i perdedors”.
Les eleccions arriben després d’una etapa complicada a la Taula, on a mitjan juliol va
dimitir el llavors president, Oriol Illa, i també la junta directiva. Entre les 35 federacions
que la formen n’hi havia que volien promoure una moció de censura a Illa al·legant que
sovint no seguia les línies d’actuació marcades de la junta. En els últims tres mesos, Enric
Morist, de Creu Roja Catalunya, ha presidit una comissió gestora provisional.
L’assemblea també va triar ahir els dotze membres de la junta directiva entre dinou
candidatures. En aquesta etapa, a la junta hi haurà representants de Càritas, el Comitè
Català de Persones amb Discapacitat, Confederació ECOM, Creu Roja, Discapacitat
Intel·lectual de Catalunya, Entitats Catalanes d’Acció Social, Federació Contra el Càncer,
Fed Empreses d’Inserció, Fed Salut Mental, Fundació Catalana de l’Esplai i Fundació Pere
Tarré
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Drets i ètica en la intervenció social amb
persones sense llar
Xarxanet (19/10/2017)
Fund. Pere Tarrés
Arrels Fundació organitza un espai de reflexió al voltant de la participació i el respecte a les
decisions i autonomia d’aquest col·lectiu.
Per al proper dimarts 24 d’octubre, Arrels Fundació ha organitzat una jornada sobre els
drets de les persones sense llar i els reptes ètics que poden sorgir durant la
intervenció social. La trobada tindrà lloc de 9.30 a 18.00 h al Born Centre Cultural
(Plaça Comercial, 12) de Barcelona i està oberta a entitats socials i administracions de
tot Catalunya.
La jornada, que comptarà amb la participació de Rafael Ribó, Síndic de Greuges de
Catalunya, i Begoña Roman, presidenta del Comitè d’Ètica de Serveis Socials de
Catalunya, vol esdevenir un espai de reflexió, també, al voltant de la participació i el
respecte a les decisions i autonomia d’aquest col·lectiu. A més, hi haurà un temps per al
debat on s’hi podrà compartir experiències i situacions que hagin comportat dilemes ètics
en la intervenció.
Des d’Arrels Fundació s’obre aquesta jornada als diversos agents implicats en el col·lectiu
de persones sense llar, tant a professionals de l’àmbit públic i d’organitzacions socials,
com també a persones responsables i directius/ves d’entitats que, arreu del territori
català, treballen amb persones que dormen al carrer. La inscripció es pot fer a través
d’aquest formulari o bé trucant al 934 412 990.
Tercera edició consecutiva
L’any passat ja va tenir lloc una jornada sobre l’aplicació del model Housing First a
Catalunya on es va debatre sobre els principis d’aquest model i la seva implementació
de la mà de dos experts internacionals. Fa dos anys, la jornada Dormir al carrer a Catalunya
va reunir també entitats i administracions per abordar la causa #ningúdormintalcarrer,
d’on va sorgir un recull de propostes per afrontar la realitat de les persones sense llar al
territori català.
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El bloqueig de l’Estat deixa les entitats
socials catalanes sense 10 milions d'euros
Ara.cat (23/10/2017)
La intervenció de les finances afecta entitats com Arrels o el Banc dels Aliments

El Banc dels Aliments és una de les entitats afectades / CRISTINA CALDERER

El departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha comunicat aquesta tarda que 307
entitats socials es veuran afectades per la intervenció de les finances de la Generalitat de
Catalunya per part de l’Estat. Algunes d'aquestes entitats són Arrels Fundació, el Banc dels
Aliments, el Casal dels Infants, Càritas, Fundesplai, la Fundació Vicky Bernadet, Amics de
la Gent Gran o SOS Racisme, entre d’altres.
Aquestes entitats havien de rebre, en total, més de 10 milions d'euros, i s’estima que un
percentatge elevat quedaria en "una situació econòmica molt compromesa si el bloqueig es
manté, fet que podria provocar la incapacitat per seguir amb l’activitat ordinària".
La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha volgut deixar clar que
"es tracta d’un atac directe al teixit associatiu i cívic del nostre país" i ha lamentat la "nul·la
sensibilitat de l’Estat davant la tasca que fan les entitats del nostre país contra l’exclusió
social i en favor de la igualtat d’oportunitats".
Justament avui la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social ha posat en marxa la campanya
'Defensem els drets socials', mitjançant la qual ha presentat una apli per geolocalitzar totes
les entitats socials a Catalunya i poder col·laborar-hi. De moment, l’apli inclou 3.484
associacions, però l’objectiu de la Taula és anar-hi afegint totes les entitats socials del país,
tant si estan vinculades a alguna federació de la Taula com si no. La presidenta de la Taula,
Francina Alsina, ha fet una crida a "una ciutadania més mobilitzada".
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El Govern dice que el Estado "bloquea"
más de 10 millones para entidades
sociales
Cuatro (23/10/2017)
Europa Press
Avisa de que puede provocar incapacidad de la actividad ordinaria de entidades si
persiste el bloqueo
La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha asegurado este lunes que la
intervención de las cuentas por parte del Estado "bloquea" más de 10 millones de euros
destinados a subvencionar proyectos de entidades sociales.
Se trata de las ayudas que reciben para sus proyectos a través de la convocatoria ordinaria
de subvenciones a proyectos y entidades de carácter social (Cospe), ha informado el
departamento que lidera Dolors Bassa en un comunicado.
De esta forma, 307 entidades que tenían que recibir un total de 4,5 millones de euros de la
Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria y 224 asociaciones que debían percibir
5,51 millones de la Dirección General de Juventud "verán perjudicada su actividad".
De éstas, la Generalitat estima que "un porcentaje elevado" quedaría en una situación
económica muy comprometida si el bloqueo se mantiene pudiendo provocar la incapacidad
para seguir la actividad ordinaria.
La consellera Dolors Bassa ha asegurado que es "un ataque directo" al tejido asociativo y
cívico, y ha lamentado la falta de sensibilidad del Estado ante la labor de las entidades
catalanas contra la exclusión social y en favor de la igualdad de oportunidades.
Entre las entidades que reciben subvención de Acción Cívica y Comunitaria figuran
programas de lucha contra la exclusión social, de acción comunitaria y dirigidos a infancia,
familias, inmigración, drogodependencia y discapacidad, entre otros.
Los de Juventud son entidades con programas para actividades de ocio, cohesión social,
trabajo, prevención y fomento de la educación.
La Generalitat ha enumerado entre las entidades afectadas Pallapupas, Càritas Diocesana,
Arrels Fundació, Obertament, Sos Racisme, Casal dels Infants del Raval, Ecas, Casal
Lambda, Fundació Privada Pare Manel y la Fundació Catalana de l'Esplai, entre otras.
El departamento ha recordado que la Cospe es una convocatoria plurianual y, por tanto, su
bloqueo no solo compromete los programas de este año sino también los previstos para
2018, muchos de los cuales no se podrían ejecutar.
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En suspens 10 milions de subvencions
per la intervenció de les finances
catalanes
Cadena Ser (24/10/2017)
Elisenda Colell /Mònica Peinado
La Generalitat ha comunicat a les entitats socials que no pot pagar els ajuts que els
havia atorgat per fer activitats de lleure juvenil i voluntariat

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro / Javier Lizón (EFE)

Avui hem conegut una altra de les conseqüències de la intervenció de les finances de la
Generalitat per part del govern de Mariano Rajoy. Hi ha 531 entitats socials que no
poden cobrar els 10 milions d'euros de subvenció que el govern català els havia atorgat
per fer activitats de lleure juvenil i per accions de voluntariat en el període 2017-2019.
MÉS INFORMACIÓ
Carta de la Generalitat a les entitats
Els ho ha explicat en una carta, a la que ha tingut accès SER Catalunya, que porta data del
19 de novembre. Francesc Iglesies, Secretari d'Afers Socials i Famílies, assegura que l'ordre
del govern espanyol del 20 de setembre bloqueja la disponibilitat dels crèdits
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pressupostaris i que aquestes ajudes no es poden pagar. Diuen que queden en suspensió
fins que es puguin resoldre amb caràcter definitiu.
La consellera Dolors Bassa assegura que "es tracta d'un atac directe al teixtit associatiu
i cívic". En un comunicat, el departament d'Afers Socials explica que aquesta situació
comporta un endeutament crític per la gran majoria de les entitats que posen en risc la
seva viabilitat i continuïtat.
La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, assegura que la situació
és "molt greu" perquè aquests diners es destinen a col·lectius molt vulnerables. A més,
afegeix Alsina, moltes entitats han realitzat ja nombroses activitats comptant amb aquests
diners i si no els reben aviat "no podran sobreviure". Per això, Alsina ha demanat al
govern espanyol que "no barregi l'acció social de les entitats del país amb el conflicte
polític".
A través de Twitter, Ferran Busquets, de la Fundació Arrels, ha dit "ja ens ha tocat el
rebre a les entitats". De moment deixen de rebre una partida de 18.000 euros que
destinaven a voluntariat.
SOS Racisme també s’ha vist afectada en el treball que fa amb joves i sobretot en l’atenció
que donen a víctimes de racisme a través del SAID (Servei d'Atenció i Denúncies) que és
un servei únic a Catalunya.
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El ministeri d'Hisenda nega que els 10
M€ per a les entitats socials catalanes
estiguin en perill
Ara.cat (24/10/2017)
Afirma que els fons s'alliberaran tan bon punt la Generalitat els demani i justifiqui
Arrels Fundació és una de les entitats
afectades si no arriben els 10 milions
d'euros / PERE TORDERA

El ministeri d'Hisenda ha negat
aquest dimecres que les partides de
10 milions d'euros per a les entitats socials catalanes estiguin en perill, en resposta a la
denúncia feta ahir pel govern de la Generalitat. En un comunicat, el ministeri afirma que els
10 milions d'euros estan bloquejats perquè la Generalitat encara no els ha demanat.
"L'Estat no bloquejarà aquests 10 milions. La Generalitat només els ha de demanar i
justificar i s'alliberaran immediatament", han explicat a l'ARA fonts de l'executiu espanyol.
En el comunicat, el ministeri liderat per Montoro assegura que "en cap cas l'Estat ha rebut
petició ni certificació" però que podrà abonar els pagaments un cop la rebi. Segons recorda
el ministeri, justificar la necessitat dels fons és un dels requisits establerts arran de la
intervenció de les finances de la Generalitat.
Arran del comunicat del ministeri d'Hisenda, fonts del departament d'Afers Socials, Treball
i Famílies, d'altra banda, han assenyalat a aquest diari que l'Estat "reconeix que ha bloquejat
partides d'inclusió social". Des del departament defensen que s'ha demanat a l'executiu
espanyol que les partides socials quedin excloses de la intervenció. "Si al ministeri estan
disposats a fer-ne una excepció, que ho facin. És a les seves mans", diuen les mateixes
fonts.
La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, juntament amb la Confederació
Empresarial del Tercer Sector Social, ha enviat aquesta setmana una carta al ministre
d'Hisenda, Cristóbal Montoro; al delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, i al secretari
d'estat de Serveis Socials, Mario Garcés, demanant que "es resolgui com més aviat millor"
l'afectació de la intervenció estatal a les entitats socials. Segons va comunicar dilluns el
departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats, la intervenció financera té
una afectació sobre 307 entitats que havien de rebre un total de 10 milions d'euros. Són
entitats com Arrels Fundació, el Banc dels Aliments, el Casal dels Infants, Càritas,
Fundesplai, la Fundació Vicky Bernadet, Amics de la Gent Gran i SOS Racisme, entre
d’altres.
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El Síndic alerta que la intervenció de
comptes de l’Estat posa en perill els més
vulnerables
Social.cat (24/10/2017)
Judit Domènech / Cristina Garde
El COCARMI i la Taula del Tercer Sector denuncien que els serveis d'ajuda per a
milers de persones es veuran molt afectats

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, en un moment de la conferència organitzada per la Fundació Arrels |
Judit Domènech

“No hi ha polítiques si no hi ha pressupostos”, ha sentenciat el Síndic de Greuges, Rafael
Ribó, aquest dimarts en una conferència organitzada per la Fundació Arrels al Born Centre
Cultural de Barcelona. Ribó feia referència, sobretot, a la intervenció de l’Estat espanyol als
més de 10 milions d’euros que el Govern havia de destinar a les entitats socials.
El Síndic ha denunciat la decisió del govern de Mariano Rajoy perquè, ha dit, “el deure de
tota administració és garantir els drets socials de les persones” i “els ciutadans tenen dret a
una bona administració, que va més enllà de la legalitat i el poder judicial”. “Els drets són
sinònim de justícia”, ha afirmat Ribó.
A més, el Síndic també ha fet referències a la Generalitat i ha lamentat que, en ocasions, es
prenen decisions per fer front a problemes determinats i que no tenen en compte els danys
colaterals. Ribó ha recordat, per exemple, l’any 2011, quan es va canviar el pagament de la
RMI i aquest fet va comportar que més de 25.000 unitats de convivència es quedessin sense
prestació. “Al cap d’un mes ja es va solucionar, però el mal ja estava fet”, ha lamentat.
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El bloqueig “deixa sense empara el sector de la discapacitat”
Així mateix, aquest dimarts el Comitè Català de Representants de Persones amb
Discapacitat (COCARMI) ha denunciat el retard en els pagaments de la Generalitat i que el
bloqueig de comptes per part de l'Estat “pot retornar el col·lectiu als pitjors anys de la
crisi”. De fet, en un comunicat, la federació considera, com també ho ha fet DINCAT, que
“l'actual situació política deixa sense empara el sector de la discapacitat”.
Davant la creixent tensió política entre els governs de Catalunya i de l'Estat espanyol, el
COCARMI ja havia demanat al juliol a la consellera Dolors Bassa que pagués de forma
anticipada algunes subvencions perquè no es comprometessin els recursos destinats, entre
d'altres, a la inserció laboral de les persones amb discapacitat, a joventut o a l'acció cívica.
“Hi ha una gran incertesa també en les subvencions per finançar entitats privades sense
afany de lucre que es dediquen a la salut i al suport de famílies i pacients”, alerten també
des del comitè. Tot plegat, denuncien, ha obligat les entitats a executar projectes ”sense
tenir garantit el seu finançament”.
La Taula del Tercer Sector, “molt preocupada” per l'afectació
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya demana al Govern de l’Estat que
l’acció social que fan milers d’entitats del Tercer Sector Social a Catalunya no es vegi
afectada “en cap cas” davant la situació política que viu el país. Les entitats socials
recorden, com ho fa Ribó, que el seu finançament es destina a l'atenció de les persones més
vulnerables.
També es mostra “molt preocupada” després que ahir Afers Socials confirmés l’afectació
que té en les entitats la intervenció de les finances de la Generalitat de Catalunya per part
de l’Estat. Per a la federació, “és incomprensible que una part de l’activitat social de les
entitats quedi aturada per culpa d’aquesta intervenció del Govern de l’Estat i confia que la
situació es resolgui el més aviat possible”.
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El choque institucional bloquea las
ayudas a entidades sociales
El País (24/10/2017)
Josep Catà Figuls / Jessica Mouzo Quintáns
El Govern acusa al Ejecutivo central de haber bloqueado partidas sociales a raíz de
la intervención de las cuentas

Una usuaria de Cáritas en un banco de alimentos. Albert Garcia

El conflicto entre la Generalitat y el Gobierno central por el proceso independentista está
salpicando a los programas de acción social de Cataluña. El Departamento de Trabajo,
Asuntos Sociales y Familia ha comunicado esta semana a las entidades sociales que dos
líneas de subvención, unos 10 millones de euros, están bloqueadas por el Ministerio de
Hacienda a raíz de la intervención de las cuentas catalanas. Hacienda asegura que fue la
Generalitat quien no indicó adecuadamente que estas partidas eran prioritarias. En medio
están las entidades, que temen no percibir unos ingresos que tenían presupuestados.
El bloqueo de las dos líneas de subvención afecta a 307 entidades que habían solicitado
ayudas a la Dirección General de Acción Cívica y Comunitaria, y a 224 que lo habían hecho
a la Dirección General de Juventud. En total, 10 millones de euros dirigidos a cubrir las
necesidades de 900.000 usuarios, según la Mesa del Tercer Sector, la plataforma que
aglutina a unas 3.000 organizaciones sociales de Cataluña. Las entidades temen que el
desencuentro político les deje sin un dinero que, en su mayoría, ya han gastado durante el
año 2017, en previsión de recibir la subvención. Al ser ayudas bianuales, el bloqueo
también afecta a los programas de 2018.
Mientras las entidades ya piensan en planes de contingencia, las dos administraciones se
pasan la pelota. La Generalitat acusa al Gobierno de dejar fuera estas partidas en el acuerdo
de no disponibilidad presupuestaria que surgió de la intervención de las cuentas catalanas,
con la que el Estado quiere garantizar que ninguna cantidad se destina al proceso
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independentista. El Ministerio de Hacienda, por su parte, asegura que no ha recibido
notificación alguna para incluir estos 10 millones de euros como prioritarios, pero que
todavía es posible pagarlos. Sin embargo, el secretario general de Asuntos Sociales de la
Generalitat, Francesc Iglesias, aseguró ayer a EL PAÍS que había cursado la solicitud para
desbloquear estas partidas. “Si Montoro quisiese, podría solucionar esto fácilmente con una
orden ministerial donde se exceptúen estas dos líneas de subvención”, dijo. Fuentes del
Departamento de Economía aseguran, no obstante, que el trámite se puede demorar varias
semanas.
“Las entidades estamos en medio de una batalla, y siempre acaba pagando el más débil”,
lamenta Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, la entidad dedicada a la atención de
las personas sin hogar. En su caso, tiene comprometidos 18.000 euros. La ayuda
correspondiente a la Fundación Catalana de l’Esplai es de un millón de euros anuales,
mientras que el Banco de Alimentos contaba con 350.000 euros que están en el aire. “No
puede ser que se pongan trabas al trabajo que hacen los voluntarios. Este dinero estaba
destinado al segmento más precario de la población”, dice su director, Lluís Fatjó.
“Hay cosas que son una línea roja, se trata de defender la cohesión social”, afirma Sònia
Fuertes, presidenta de ECAS, una federación de 105 entidades. El presidente de Càritas
Diocesana de Cataluña, Francesc Roig, alerta de las consecuencias del bloqueo. “Pudimos
superar una crisis económica, y ahora esta intervención nos puede afectar muchísimo: con
la tensión política que hay, solo falta la inestabilidad social”, advierte.
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L’ofec econòmic al govern posa el tercer
sector en alerta roja
EL PUNT AVUI (24/10/2017)
J. Panyella
La intervenció dels comptes de la Generalitat paralitza les subvencions a 531
entitats
La Taula del Tercer Sector recorda que es posa en risc els col·lectius més
vulnerables
Ofegar econòmicament la Generalitat i, de passada, tenallar l’activitat de tot un país, també
aquella que es dedica al desenvolupament de pràctiques solidàries en el terreny de l’acció
cívica, el voluntariat i la joventut. La fiscalització dels comptes de la Generalitat per part del
govern de l’Estat està afectant ja de forma clara i directa les entitats que treballen en el
tercer sector, a les quals el govern, a través del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, està advertint aquests dies de la impossibilitat de fer-los arribar les subvencions
compromeses a principi d’any.
En una carta signada pel secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, amb data del
19 d’agost passat i dirigida a les diverses entitats amb una subvenció compromesa des del
gener, se’ls adverteix que “el bloqueig” dels recursos econòmics “implica, en el dia d’avui, la
impossibilitat de materialitzar l’adjudicació definitiva” de les ajudes econòmiques que els
corresponen.
Els números que aquesta situació de paràlisi econòmica suposen són importants. El govern
assegura que estan afectades 307 associacions que han de rebre una ajuda de la direcció
general d’Acció Cívica i Comunitària i 224 més que l’han de rebre Joventut. El total de
l’import que han de percebre és de deu milions d’euros i aquesta quantitat suposa el 70%
de les nòmines de les associacions afectades. Un total de 1.300 treballadors poden veure’s
afectats per aquesta situació, mentre que la població que es veurà perjudicada per la
paralització dels projectes que tiren endavant aquestes entitats arriba a les 900.000
persones. Es dona la circumstància que pel moment de l’any en què ens trobem moltes
associacions ja han posat en marxa els projectes finançant-los amb un crèdit que esperaven
tornar quan rebessin la subvenció. El fet de no poder-hi fer front els situarà ara en una
situació d’endeutament que posarà en risc la seva viabilitat futura.
El Banc d’Aliments, la Fundació Arrels, SOS Racisme, Pallapupas, la Fundació Catalana de
l’Esplai, la Fundació Pare Manel, el Casal Lambda o el Centre Cultural Gitano de la Mina
són algunes de les entitats afectades pel bloqueig.
La Taula del Tercer Sector, on s’agrupen la majoria d’entitats afectades, va fer pública ahir
la preocupació pel bloqueig de les subvencions. De moment s’ha fet arribar el malestar en
una carta enviada al ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro; al secretari d’estat d’Hisenda,
Mario Garcés, i al delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo. La carta també la
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va signar la Confederació de Cooperatives, organització que agrupa entitats que treballen en
l’àmbit assistencial i sense ànim de lucre.
En declaracions a aquest diari, la presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina,
va qualificar la situació de “gravíssima” i va recordar que aquests diners serveixen per
treballar en benefici dels “col·lectius més vulnerables de la societat”. Alsina espera que
aquesta setmana es doni resposta a les cartes envides a l’administració estatal i no descarta
anar a trucar a la porta de la ministra Dolors Montserrat.
“Confio que per la via del diàleg almenys en aquest tema ens entendrem”, va dir Alsina, que
va demanar que “no es barregi l’acció social amb el conflicte polític”.
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Les entitats demanen per carta al govern
espanyol que deixi l’acció social fora del
bloqueig dels comptes
RAC 1 (24/10/2017)
Redacció
Hisenda però assegura que no ha rebut cap petició

Una persona sense sostre, a Barcelona. // Fundació Arrels.

Les entitats socials reclamen a Enric Millo i a Cristóbal Montoro que deixin les
polítiques socials fora del bloqueig dels comptes de la Generalitat. La Taula del Tercer
Sector Social ho ha demanat per carta al delegat del govern espanyol a Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda.
I és que el Departament d’Afers Socials ha hagut de suspendre les subvencions previstes
per a aquest any, per més de 10 milions d’euros a les entitats. Una mesura que afecta més
de 500 entitats, entre projectes socials i de joventut.
La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, en declaracions a RAC1,
reclama al govern espanyol que no faci pagar la situació als més vulnerables.
El que no poden fer és barrejar l’acció social amb el conflicte. L’acció social ha de seguir
funcionant. Estem parlant del col·lectiu més vulnerable
Entre la llista llarga d’entitats que veuran perillar els seus comptes hi ha els Pallapupas,
Càritas, Amics de la Gent Gran o els escoltes i casals juvenils. També Arrels, l’entitat que
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ajuda els sensesostre calcula que hi perdrà 18.000 euros, segons el president, Ferran
Busquets.
El que no pot ser és que acabem pagant les entitats per una discussió política. 18.000 euros
són molts diners. El problema és que s’utilitzi la part del voluntariat per posar en joc tot
plegat
El Govern calcula que estan en perill uns 1.300 llocs de treball i els beneficis que
aquestes entitats aporten a vora un miler de persones.
El ministeri d’Hisenda assegura que no ha rebut cap petició
En un comunicat, Hisenda assenyala que “en cap cas” l’Estat ha rebut petició ni certificació
per part de la Generalitat per al pagament de subvencions socials i que, per tant, no ha
pogut procedir al pagament dels 10 milions que sol·licita la presidenta de la Taula del
Tercer Sector. Aquesta partida, afegeix Hisenda, es podrà abonar una vegada es compleixin
els requisits per la Intervenció General de la Generalitat establerts a l’acord de no
disponibilitat aprovat el passat 15 de setembre.
Aquest acord contempla que, “per motius d’extraordinària i urgent necessitat, prèvia
notificació i justificació de la Intervenció de la Generalitat”, es pot procedir als pagaments
corresponents. En aquest sentit, subratlla el departament que dirigeix Cristóbal Montoro, ja
s’han rebut i resolt sol·licituds de la Generalitat per abonar partides excloses a l’acord, com
les referides a fons europeus, a la iniciativa comunitària d’ocupació juvenil i a censos
enfiteutics (relacionats amb cessions d’immobles).
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La Catalunya feble emergeix al Born
La Vanguardia (25/10/2017)
Domingo Marchena
Gairebé 200 professionals dels serveis socials van a la crida d’ Arrels Fundació per
debatre sobre drets, ètica i sensellarisme
Begoña Roman, presidenta del
Comitè d’Ètica de Serveis Socials
de Catalunya, es va guanyar ahir
amb un elegant, reflexiu i irònic
discurs gairebé 200 persones,
majoritàriament educadores i
treballadores socials d’organismes
oficials o entitats sense ànim de
lucre. Els va demanar que tinguin
“una vocació suïcida perquè, si feu
bé la vostra feina, desapareixereu”. Però dissortadament aquestes professionals i la institució que les va convocar, Arrels Fundació, un far en la lluita contra el sensellarisme,
continuen sent molt i molt necessàries.
I, ara més que mai, va assegurar en una demolidora conferència inaugural el Síndic de
Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. Entre l’auditori hi havia la seva col·lega Maria
Assumpció Vilà, la Síndica de Barcelona, que altres vegades ha llançat andanades molt
semblants. Ribó va repetir que a Catalunya hi ha temporers que malviuen en condicions
infrahumanes, amuntegats en coberts “no aptes ni per al bestiar”. El Síndic va destapar per
penúltim cop aquesta realitat a les terres que va identificar com “les comarques de la
fruita”. La funció de tots els defensors dels ciutadans és ser incòmodes. I ell ho va ser. Així
ho revela la sortida de to d’un alt càrrec: “I el Síndic per què no s’ocupa dels sensesostre de
Barcelona?”. Ribó no va dir de qui parlava, però és Joan Reñé, president de la Diputació de
Lleida. Els sensesostre, però tots els sensesostre de Catalunya, no només els de Barcelona,
van ser els grans protagonistes de l’acte d’ahir al centre de cultura i memòria del Born amb
el títol de “ Dormir al carrer a Catalunya: drets i ètica en la intervenció social”.
La presència entre els oradors de Ribó estava justificada, no només per la seva llarga
col·laboració amb Arrels, sinó perquè ha elaborat un informe sobre el sensellarisme i
n’ultima un altre, del qual ja va avançar dos eixos centrals. Un, “lluitar pels drets socials és
lluitar per la justícia”. I, dos, “sense pressupost no hi ha possibilitat de fer polítiques”.
L’actual situació catalana va planar sobre la trobada des del principi fins al final, malgrat
que, mentre que una part de la societat continua pujada a la muntanya russa de la
independència no o la independència sí, continuen sense resoldre’s altres petits problemes.
Cada vegada més persones dormen al carrer (només a Barcelona més de mil) o en
infrahabitatges que no mereixen ser anomenats cases. La Catalunya més feble va emergir
ahir al Born i, paradoxalment, ho va fer amb força. Molts van assentir quan el Síndic va
denunciar “el col·lapse econòmic que ha paralitzat les intervencions socials”.
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Lo mejor de los servicios sociales es que
tengan una “misión suicida”
Àgora de treball social de Lleida (03/11/2017)
Alba Pirla

“Lo mejor de los servicios sociales es que tengan una “misión suicida”, si lo hacen bien,
desaparecen porque la persona ya se ha apropiado de su vida”. Begoña Roman
Marta Pardell y Laura Haro hacen una magnífica crònica de la jornada organizada por
Arrels Fundació de Barcelona sobre los derechos de las personas sin hogar y los retos
éticos que pueden surgir durante la intervención social.
La Jornada contó con la participación de Rafael Ribó, Síndic de Greuges, y Begoña
Roman, presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña.
El director de Arrels, Ferran Busquets, presentó la Jornada introduciéndonos en el tema
que nos había de ocupar a lo largo del día. Recordándonos, por una parte, como las
personas en situación de sin hogar (PSH) ven vulnerados derechos fundamentales
(vivienda, salud, seguridad, intimidad, etc.) y son estigmatizadas; y planteando como, en
algunas ocasiones, desde los mismos servicios de atención a PSH podemos vulnerar
derechos: cuando nos imponemos buscando soluciones rápidas a situaciones y pasando por
alto lo que quiere la persona, etc. ¿Hasta qué punto nos creemos los derechos de las
personas y los queremos potenciar? Recuperamos derechos … ¿nos cargamos derechos
…?
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Y por otro lado, como podemos identificar y afrontar diferentes dilemas éticos que se nos
presentan en el día a día de trabajo con estas personas.
La Conferencia del Síndic de Greuges de Cataluña llevaba por título “Derechos y ética en la
intervención social”. El Síndic nos recordó el recorrido en las oleadas de derechos que
hemos tenido a lo largo de la historia: derechos de las personas individuales (derecho a la
vida, derecho a la correspondencia …), derechos democráticos (de sufragio, de reunión, de
asociación …) y los últimos derechos conquistados por la humanidad fueron los sociales
(trabajo, salud …) los que aún deben consolidarse y se harán efectivos y reales porque no
están suficientemente reconocidos por las leyes.
Hizo también un recordatorio de todo lo que recoge la legislación en materia de derechos
sociales, centrándose en la situación política y realidad atento que estamos viviendo
actualmente en Cataluña y en todo el estado español.
Señaló como las personas más vulnerables son las que generan menos quejas al Síndic, lo
que nos lleva a pensar que hay que fomentar mucho más su participación y
empoderamiento y poner a su disposición toda la información para que puedan ejercer sus
derechos.
Citó el informe que se hizo sobre El Fenómeno sin hogar en Cataluña (2005) y señaló
cuatro cuestiones:
1) La voluntad del usuario. Se les debe ofrecer alternativas a su situación, pero hay
que respetar que la persona quiera vivir en la calle.
2) Hay que implementar intervenciones más valientes para abordar la complejidad
de estas; definir intervenciones globales suficientemente dotadas de recursos.
3) Aplicar programas innovadores que se adecuen a las situaciones de las personas.
4) Hablar de inclusión: no es un usuario al que le tenemos que resolver su situación,
sino que es un usuario que debe ser ciudadano con plena inclusión en la sociedad.
Informó que tienen previsto presentar un segundo informe en relación al sinhogarismo,
donde se aborda el tema de escasez presupuestaria para abordar este fenómeno y, por lo
que entendimos, donde se ponen de manifiesto otras dimensiones y / o fenómenos que él
considera del sinhogarismo como serían la situación de los trabajadores temporeros y la de
los refugiados.
Por último recalcó el teléfono para presentar quejas y pedir información del Síndic: 900 124
124
Seguidamente contamos con la entrevista, por parte del periodista Matthew Tree, a la
presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales.
Si los Servicios Sociales ya tienen incorporado en su ADN y en su idiosincrasia la vertiente
ética, ¿por qué necesitamos un comité? Begoña refería que hay un gran complejidad a la
hora de tener que tomar decisiones y a la hora de establecer que es lo que está bien y lo que
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está mal porque la sociedad actual es moralmente plural. El riesgo de moralizar desde la
ética personal es muy alto, por eso hay conocimiento técnico.
Se refirió a Foucault, como la primera persona que se dio cuenta de que había un alto
riesgo de biopolítica, es decir, de control sobre las vidas de las personas atendidas por parte
de los profesionales que toman decisiones con gran impacto en sus vidas.
A veces, más allá de la ética personal, también está la ideología de la organización para la
que trabajamos. No basta con la buena voluntad de los profesionales, hay una ética de la
responsabilidad y hay que poner la persona en el centro.
¿Y cuáles son las funciones del comité? Hacer recomendaciones sobre determinadas
temáticas, asesorar al gobierno sobre determinadas políticas que quieran poner en marcha y
formar y promover conciencia entre los profesionales para que no se queden sólo tomando
decisiones sobre otras personas muy complejas y arriesgadas.
En el transcurso del diálogo informó que estaba previsto que en enero del próximo año se
publique una recomendación en relación a la retirada de recién nacidos en entornos
hospitalarios. Nos recordó cómo algunas veces la igualdad en el acceso a los servicios
sociales no garantiza una igualdad de uso de estos, por eso hay que mejorar la accesibilidad
y la proactividad porque sino venden también pueden necesitar y debemos ser capaces de
detectar estas situaciones de necesidad. Hizo también mención al asistencialismo que ha
resurgido a raíz de la crisis económica iniciada en 2008, y desde el cual, con la mejor
voluntad, se puede generar un alto impacto de estigmatización y de humillación para las
personas. (Ej. La controversia que generan los Bancos de Alimentos).
Y como esto nos hace ver que tenemos muchos problemas no resueltos a nivel
político, económico y social.
Ante la pregunta de Matthew sobre la relación entre ética y ley aplicada, la Begoña explicó
cómo muchas veces nuestra legitimidad y legalidad social para llevar a cabo el trabajo que
hacemos en el ámbito de la intervención social, tiene mucho que ver con respetar el
ordenamiento jurídico. Tenemos una obligación de responsabilidad jurídica, pero también
de crítica del ordenamiento jurídico para reformarlo cuando consideramos que este es
injusto. Tenemos que pensar en qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir mientras
hacemos la reforma de ley.
CREER QUE LAS PERSONAS TIENEN CAPACIDADES.
Todas las personas tienen capacidades, cada una con unos umbrales, y no las hemos de
mirar como un destino y de por vida. Se trata de cambiar la mirada y en creer que todas las
personas tienen posibilidad de desarrollar capacidades y de romper destinos.
Esto significa, mirar como puedo hacer una intervención lo más corta posible para
desaparecer.
El mejor de unos servicios sociales es que tengan una “misión suicida”, si lo hacemos bien,
desaparecemos porque la persona ya se ha apropiado de su vida.
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Tener una mirada de dignidad y que merece el reconocimiento de que te veo y te
reconozco. Es importante la conversación terapéutica, que ellos puedan hacer su narración,
porque la narración es constructora de identidad, y dejándonos interpelar • lar por ellos sin
ser unos inquisidores.
En situaciones de personas que se tienen un brote psicótico ó están bajo los efectos de las
drogas, considera que no es correcto decir que si intervenimos no respetamos su
autonomía porque no tienen autonomía y / o competencia; por tanto el deber es proteger
aquellos que no tienen autonomía para evitar malos en sí mismos o en los demás. Esto es
una responsabilidad del profesional y de los equipos: “a pesar de que tú no quieres,
tenemos que hacer un internamente para que el riesgo para ti o para terceros es muy alto”.
Y cuando la persona esté estabilizada habrá que acordar qué hacer para no volver a llegar a
una situación como esta, anticipar escenarios donde la persona no quiere llegar. Acordar
con la persona lo que no quiere, es más accesible para ella.
En relación a la pregunta sobre los casos de mujeres víctimas de violencia machista, Begoña
responde que habría que analizar este problema desde diferentes nivel : micro, meso y
macro. Desde el primero debería garantizar estabilidad porque no se puede vivir bien con
miedo, hay que crear capacidades de resiliencia y también crear capacidades sobre su
capacidad de decir “no” y de asumir otra alternativa de vida y también de crear vínculos de
confianza con los profesionales y saber distinguir vínculos patológicos que infravaloran.
A nivel meso requerimos equipos profesionales y dispositivos para abordar esto. Y a nivel
macro hay deconstruir los aprendizajes que tenemos alrededor del “género”. Es necesario
que en la acción social pensamos más despacio.
Por último, en el espacio grupal de la tarde, se trabajó en torno a diferentes dilemas éticos
que se nos pueden presentar en la atención social.
Concretamente los grupos se reunieron alrededor de 7 dilemas éticos que al final de la tarde
se pondrían en común:
1. Es éticamente correcto coger datos de las personas que no nos han autorizado?
2. ¿Qué pasa si una familia con hijos menores de edad y sin recursos ocupa un piso
que nuestra entidad tenía destinado a una persona que duerme en la calle? Se puede
echar a la familia?
3. Es éticamente correcto echar de una vivienda a una persona sin techo que termina
alterando las condiciones de vida o algunos aspectos del plan de trabajo?
4. En caso de problemas económicos en una entidad o en un servicio, se prioriza la
atención a las personas o los puestos de trabajo?
5. Es ético que los servicios se ofrezcan a la persona de manera temporal?
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6. Dejamos en la calle o acogemos en un alojamiento compartido a una persona que
puede tener una enfermedad mental, adicciones o trastornos de conducta? Plan de
trabajo individualizados versus equipamientos col • lectivos
7. Tenemos que trabajar a partir de la voluntad de la persona o del criterio profesional?

Para quien esté interesado, puede ver las intervenciones del Síndic de Greuges y Begoña
Román, así como acceder a las conclusiones del trabajo en grupos desde el enlace:
http://www.arrelsfundacio.org/eticaidrets/
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Tercer Sector, la moneda de canvi
El Punt Avui (05/11/2017). Laia Bruguera
Madrid bloqueja una ajuda de 18.000 euros que Arrels ha de destinar a voluntariat.
La fundació té prou marge per esquivar el problema però lamenta que sempre es
retallin i s’ataquin els projectes socials. Arrels jugarà amb les partides pròpies
perquè el bloqueig no afecti les seves activitats
Només a la ciutat de Barcelona, més de 1.000 persones dormen cada nit al ras. És una dada
prou colpidora per donar tot el suport possible –i més– a entitats que treballen per oferirlos un sostre com Arrels, però la fundació és una del centenars d’entitats que estan esperant
partides compromeses per la Generalitat però que no arriben perquè Madrid les té
bloquejades.“Ja ens ha tocat el rebre a les entitats” va escriure el director d’Arrels, Ferran
Busquets, quan va saber que la intervenció dels comptes catalans per part del govern de
Mariano Rajoy deixava en suspens una partida de 10 milions destinada a subvencionar
projectes socials. Els 18.000 euros que espera Arrels han de servir per gestionar el miler de
voluntaris que mou l’entitat durant tot l’any.
Com explica Busquets, és “una quantitat relativament petita” si tenim en compte que el
pressupost global de la fundació és de 3,2 milions d’euros, però el bloqueig és altament
preocupant perquè “genera una gran incertesa”. “I la resta de coses assignades, com
quedaran?” es pregunta per concloure: “Com sempre, les primeres retallades són per a les
partides socials i les entitats del Tercer Sector tornem a ser moneda de canvi”.
Ajudes bianuals. L’alegria ha durat poc. Les entitats que treballen amb els col·lectius més
vulnerables estaven satisfetes perquè la direcció general d’Acció Cívica i Comunitària i
també la de Joventut havien accedit a convocar les ajudes a dos anys vista –2017 i 2018–,
per així donar més estabilitat i permetre planificar millor les estratègies. A la pràctica, però,
la inseguretat torna a ser total. Hi ha moltes associacions que estan fent campanyes per
captar finançament privat, ja que s’adonen que depenen massa del sector públic. És per
això que Busquets creu que el primer que ha atacat Madrid són les entitats socials, un sector
que “no és reivindicatiu” perquè la majoria d’entitats viuen en gran part de subvencions i,
per tant, fan incidència i denúncia amb diner públic, que sempre és més difícil”. Arrels és
una excepció en aquest sector, ja que des de la seva creació té clar que, per tenir múscul
financer i, sobretot, poder fer denúncia sense tenir les mans lligades, havia de diversificar
les seves fonts de finançament. Actualment, el 70% dels seus fons són privats.
La fundació té 54 persones en plantilla, 4.000 socis i prop de 400 voluntaris. Tot i que la
subvenció per formar i acompanyar aquests voluntaris està de moment bloquejada, no
afectarà a aquesta àrea. “Traurem els diners d’una altra cosa i després ja veurem”, assegura
Busquets. El pressupost d’Arrels i el suport privat permeten aquesta relativa tranquil·litat,
però les conseqüències són nefastes per als milers de sense sostre que ajuda. “Haurem de
fer maniobres, com sempre”, lamenta el director d’Arrels. “El problema és que moltes de
les hores que hauríem d’estar parlant de com millorar l’atenció o quins nous projectes
impulsem els hem de destinar a coses que no serveixen per a res, com la gestió d’ ajudes o
una burocràcia espectacular”, denuncia.
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El govern espanyol encara no ha fet els
pagaments a les entitats socials
RACÓ CATALÀ (14/11/2017)
Redacció /ACN
Col•lectius com el Banc dels Aliments, el Casal dels Infants del Raval o la Fundació
Arrels estan a l'espera de rebre les subvencions

L'Ajuntament de Barcelona ha acordat aquest dilluns reclamar al govern espanyol que
desbloquegi els pagaments pendents a les entitats socials, que estan paralitzats arran de
l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.
La Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports ha donat suport a dues proposicions
presentades pel Grup Demòcrata i ERC que insten l'estat espanyol a pagar unes
subvencions que sumen 10 milions d'euros i que afecten, per exemple, a entitats com el
Banc dels Aliments, el Casal dels Infants del Raval o la Fundació Arrels.
La proposta ha rebut el suport dels grups impulsors, de Barcelona en Comú i de la CUP. Al
seu torn, el PSC s'ha abstingut, mentre que Ciutadans i PP hi ha votat en contra. Aquests
tres grups han rebutjat que les dificultats econòmiques de les entitats socials es derivin
exclusivament de la intervenció dels comptes feta per l'estat espanyol i han acusat la
Generalitat d'haver-se despreocupat dels pagaments de les subvencions des del gener.
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Un total de 56 personas que vivían en la
calle han muerto en Barcelona en un año
EcoDiario.es (19/11/2017)
EFE

Un total de 56 personas que han vivido parte de su vida en la calle han fallecido en el
último año en Barcelona, con una edad media de 59 años, 22 años menos que el resto de
la población porque "vivir en la calle deteriora la salud y acorta la vida"
Según ha informado la fundación Arrels, que se dedica a ayudar a las personas que
viven en la calle, la persona sin techo fallecida con más edad en el último año tenía 84
años, mientras que la más joven apenas contaba con 31.
En el momento de morir, algunos vivían en un piso, otros estaban en una residencia,
muchos tenían el techo de un hospital o la cárcel y varios vivían en la calle.
La fundación Arrels ha convocado para el próximo miércoles, 22 de noviembre, por la
tarde un acto en la Plaza dels Àngels de Barcelona para visibilizar esta realidad.
"Durante muchos años, en Arrels hemos organizado un encuentro íntimo para recordar a
las personas sin hogar vinculadas a la entidad y que nos han dejado en el último año. El
año pasado, por primera vez, decidimos visibilizar esta realidad, trasladando el acto al
espacio público para dar más visibilidad a todas estas defunciones y en colaboración
con otras entidades de Barcelona", ha recordado la fundación.
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El acto servirá para recordar a las personas sin hogar que han fallecido en los últimos
doce meses, "todas ellas con nombre y apellidos pero para buena parte de la sociedad
pasaron desapercibidas".
Se trata de personas que fueron atendidas por entidades de Barcelona, como Àmbit
Prevenció, la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Cataluña (ACASC), el CAS Baluard,
Dit i Fet, Heura, la Fundació Sant Pere Claver, el hospital de campaña de la parroquia
de Santa Anna, Santa Lluïsa de Marillac, la asociación Yaya Luisa y Arrels.
Durante el acto está previsto leer una carta abierta a los berceloneses para presentarles a
Manel, Urbano, Mircea, Joana, Enric y el resto de fallecidos: "Quizás ya los conocías
pero no te habías fijado en ellos porque, durante una época de sus vidas, pasaron
desapercibidos para el resto de la gente y de la ciudad".
"Manel y Enric tenían una amistad tan fuerte que, después de muchas batallas,
decidieron vivir juntos en el mismo piso. Mircea era cariñoso y los vecinos y vecinas le
cuidaban mucho. Joana no dejaba indiferente a nadie con su sonrisa. Urbano tenía una
gran empatía y siempre estaba atento al resto de personas".
"Todos ellos -lamenta la carta- han vivido en la calle y todos ellos han muerto siendo
invisibles para buena parte de la sociedad".
Las asociaciones que atienen a las personas sin hogar denuncian que las personas que
viven en la calle ven vulnerados la mayoría de sus derechos y su derecho a la salud,
"porque no todas las personas que viven en la calle pueden ir al médico más allá de las
urgencias, y muchas no han recibido la atención que necesitaban a pesar de estar muy
enfermas".
"¿Sabías que cuando muere una persona que ha vivido en la calle no suele haber una
lápida ni mucha gente que le acompaña? No hace mucho, un hombre que había perdido
a su amigo nos preguntaba, extrañado, por qué no podría tener un lápida donde
recordarlo", recuerdan las asociaciones.
En la ciudad de Barcelona duermen en la calle más de un millar de personas y otras
2.000 lo hacen en albergues y recursos públicos y privados.
"Todas estas personas tienen derecho a tener un hogar donde sentirse seguras, donde no
pasar frío y poder recuperarse cuando están enfermas. Todo el mundo tiene derecho a
una vida digna y una muerte digna. Todas las personas tienen derecho a ser recordadas",
concluye la carta que será leía el miércoles para pedir a la sociedad que "encuentre
soluciones para que ninguna persona tenga que vivir en la calle".
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Se buscan voluntarios
El País (19/11/2017)
Josep Catà Fíguls
Las entidades
de Cataluña
alertan de
que la salida
de la crisis y
el
protagonismo
de la
actualidad
política han
provocado
una caída de
colaboradores
Gran Recapte en el mercado del Ninot. Gianluca Battista

“Nos preocupa más la falta de voluntarios que la falta de ingresos, ya que sin el
voluntariado todo cae”. Así resume Antoni Aguilera, presidente de la Cruz Roja en
Cataluña, la inquietud que tienen buena parte de las entidades sociales por el descenso de
voluntarios. La situación no es exclusiva de Cataluña. Según los responsables de las
entidades, los potenciales voluntarios están menos sensibilizados que en los momentos más
duros de la crisis económica en España, y tienen menos tiempo porque van consiguiendo
empleo.
La particularidad de Cataluña es que en los últimos meses la acción social ha quedado en un
segundo plano, detrás de la actualidad política marcada por el proceso independentista,
hasta el punto de que la entidad Banco de los Alimentos se ha visto obligado a pedir
colaboradores. La fundación Banc dels Aliments es una entidad que trabaja durante todo el
año con más de 300 asociaciones y con una bolsa de voluntarios estable. Pero una vez al
año, con el Gran Recapte, tienen un pico de trabajo y necesitan reclamar la colaboración de
la sociedad. Este año, la coincidencia de la campaña para reclutar voluntarios con los meses
más agitados de la crisis política, ha puesto en alerta a los organizadores de la jornada de
recolecta de comida. “Tuvimos un retraso en la inscripción, ya que los acontecimientos han
desplazado el foco de atención. Esto nos puso en alerta, la semana pasada lo veíamos
negro”, explica Lluís Fatjó, director de Banc dels Aliments.
Ingresos en la cuerda floja
La captación de ingresos también se tambalea. Càritas ha revelado que por primera vez
desde antes de la recesión han bajado sus ingresos. Además, las asociaciones han visto
peligrar su estabilidad económica con la intervención de la Generalitat por parte del
Estado. Las entidades dependen mayoritariamente de las subvenciones, y la intervención de
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las cuentas públicas catalanas bloqueó 10 millones de euros. Una partida que Hacienda ha
desbloqueado tras la alerta de las ONG.
La otra fuente de ingresos de las entidades son las donaciones particulares. Aunque en
muchas entidades se han reducido, en Cruz Roja este año han contado con una gran
aportación: heredaron 1,5 millones de euros de una mujer que falleció sin familia.
Para que la jornada sea un éxito se necesita la colaboración de 25.000 personas. Tras
mandar la alerta, la fundación ha conseguido agilizar la captación y ya lleva 19.500 personas
registradas. Fatjó apunta al olvido casi por completo de poner la atención en las
necesidades sociales que todavía existen, a pesar de que la crisis da señales de alejarse. "La
ciudadanía y los medios han desplazado el foco, pero la realidad sigue ahí”, concluye.
Esta percepción la comparte Ferran Busquets, director de Arrels Fundació, que se dedica a
atender a las personas sin hogar. “Es posible que la situación política tenga que ver con la
falta de dedicación a los temas sociales”, dice, y recuerda un gag de Polònia, el programa de
humor político de Tv3, en el que unos personajes olvidaban hacer la compra u otras tareas
básicas porque estaban ocupados siguiendo la actualidad. “Nos ocupa mentalmente a
todos, y es normal, porque lo que está pasando es muy grave”, entiende Busquets. Con la
campaña de Navidad a la vuelta de la esquina, que coincidirá con las elecciones al
parlamento catalán, la pregunta es si la actualidad política restará fuerzas a la acción social.
La crisis política también ha afectado al voluntariado social por una cuestión de prioridades
de la ciudadanía. La constante movilización del independentismo y la frenética actualidad
han provocado, en muchos casos, un trasvase de voluntarios desde las ONG hacia las
entidades independentistas. Òmnium Cultural, con 83.000 socios, ha crecido en seis meses
un 18,5%. La Assemblea Nacional Catalana, por su parte, cuenta con 90.302 socios y una
bolsa de 5.000 voluntarios. “Hay muchas entidades que necesitan gente, y esto crea
competencia. Hay que hacer ver a la gente la importancia del voluntariado para la
sociedad”, dijo Antoni Aguilera, presidente de Cruz Roja en Cataluña, en la presentación de
la memoria anual de la entidad.
La Cruz Roja, una de las ONG más importantes del territorio, con un presupuesto de 60
millones de euros al año y que tiene programas de asistencia social, educación y ayuda a
refugiados, entre otros, basa su actividad, en parte, en la colaboración ciudadana. Si en
2013, en plena crisis, contaba con 19.000 personas, cuenta ahora con 17.000.
Sin embargo, la de la crisis política no es la única explicación del descenso de la
colaboración ciudadana. En Arrels, que actualmente cuenta con 400 voluntarios, la cifra no
ha bajado, pero sí que se ha notado un cambio en la dedicación de las personas. “La
permanencia es lo que ha bajado, con lo que lo que tenemos es una rotación cada vez
mayor para proyectos que lo que necesitan es estabilidad y dedicación”, explica Busquets.
“Durante la crisis, la gente disponía de más tiempo, y estaba más sensibilizada, se dedicaban
al voluntariado hasta que encontrasen trabajo”, explica, y añade que ya no hay voluntarios
de larga duración para programas como el piso cero, para acoger a personas sin hogar, o
como el equipo de calle. “Antes la gente se enganchaba más a los proyectos, aunque
también te digo que si uno se siente identificado con un programa, le costará dejarlo”,
celebra Busquets.
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Habitar el laberint del carrer: la Fundació
Arrels celebra enguany 30 anys
Social.cat (19/11/2017)
Redacció
L'entitat ha atès des del 2000 més de 10.000 persones i reclama més habitatge social
i una atenció més individualitzada

Un matalàs d'una persona que dorm al ras a Barcelona | Fundació Arrels

La Fundació Arrels, que acompanya les persones sense llar de Barcelona, celebra enguany
30 anys. Des que en tenen recompte, pels volts de l'any 2000, han atès més de 10.000
persones. Ara són un equip de 400 voluntaris, però a l'entitat s'apleguen a l'any un miler de
persones. “Valorem tot aquest temps que hem treballat, perquè hem sumat molts
voluntaris, però alhora, ens sap greu que, després de 30 anys, la Fundació Arrels continuï
sent necessària, perquè vol dir que encara hi ha persones que dormen al ras”, explica el
director de l'entitat, Ferran Busquets.
Tant és així que, de fet, reconeix Busquets que no sabien si era millor ser modestos i no fer
cap gran festa. Sí que estan preparant, però, una exposició, ‘El laberint de les nostres vides’,
on l'entitat pretén explicar, amb una instal·lació i una mostra de fotografia, com viuen el
més d'un miler de persones que dormen al carrer cada nit a Barcelona i quines situacions,
de mica en mica, van deteriorant una vida fins que s'acaba vivint al ras. L'exposició es
podrà veure des del 30 de novembre al 18 de desembre.
El repte més gran de l'entitat continuen sent, a banda d'oferir suport immediat a les
persones que dormen al carrer, reclamar un habitatge social suficient per atendre les
necessitats de les famílies més vulnerables i de les persones que es troben en risc d'exclusió.
“L'habitatge social només representa un 2% de tot el parc públic d'habitatge. Augmentar
aquestes xifres serà massa lent...”, admet Busquets.
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‘Pis Zero’, viure l'autonomia
Per això, des de la Fundació Arrels treballen també en altres objectius, com millorar i
ampliar la xarxa d'una setantena de pisos que gestiona i en què les persones sense llar
poden anar-hi sempre que ho vulguin. Des de l'entitat s'han adonat que les persones que
viuen al ras troben que els quatre albergs que hi ha a la ciutat són lluny, temporals i estan
massificats.
Amb la idea de proporcionar una alternativa, el projecte ‘Pis Zero‘ ofereix espais més petits,
gestionats per un treballador d'Arrels, on les persones que dormen al carrer poden estar-s'hi
tant de temps com ho necessitin, mentre els acompanya un voluntari de l'entitat. N'hi ha
d'individuals i de compartits.
Una situació cada vegada menys ‘cronificada’
El perfil de la persona que atén la fundació també ha canviat al llarg dels anys, com
reconeix Busquets. Al principi, una persona que vivia al carrer ho tenia més difícil per sortir
d'aquesta situació. Ara, en canvi, hi ha més persones que se'n surten. “Tot i així, queda molt
per fer, sobretot en salut mental. A més, hem detectat de fa uns anys ençà que tornem a
tenir persones en una situació molt cronificada”, apunta el director de l'entitat.
Els preocupa, per això, que ajudes com la Renda Garantida no siguin suficients per viure en
una ciutat com Barcelona, on la mitjana del cost de la vida, sense comptar l'allotjament, no
arriba als 600 euros. “No podem baixar la guàrdia. Encara hi ha massa persones que
dormen al carrer”, diu Busquets.
Tot just aquest viure al carrer deteriora la salut i escurça els anys de vida. Només en els
darrers dotze mesos, entitats que treballem amb persones sense llar a Barcelona han
acomiadat de 56 persones. El 22 de novembre es trobaran a la plaça dels Àngels per
recordar-les i visibilitzar aquesta realitat.
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Viure al carrer pot escurçar la vida més
de 20 anys
324 (19/11/2017)
Redacció
Viure al carrer deteriora la salut, com ho demostra l'edat mitjana dels que han mort
aquest any, 59 anys, una xifra que queda molt lluny de l'esperança de vida a la
nostra societat.
Aquest últim any, han
mort a Barcelona 56
persones que havien
viscut al carrer part de la
seva vida. L'edat
mitjana: 59 anys. Han
viscut 22 anys menys que
la resta de la població.
"Viure al carrer deteriora
la salut i escurça els anys
de vida", diu la Fundació
Arrels, que des de l'any 1987 treballa per donar allotjament, alimentació, atenció social i
atenció sanitària a les persones que no tenen llar.
Durant molts anys, Arrels ha recordat, en una trobada íntima, les persones sense llar
vinculades a l'entitat que han mort. Des de l'any passat, ho fan en un espai públic per fer
més visible el problema.
El 22 de novembre, en un acte a la plaça dels Àngels de Barcelona, Arrels recordarà
aquestes 56 persones que estaven en situacions diferents en el moment de morir: "alguns
vivien en un pis, altres estaven en una residència, molts tenien el sostre d'un hospital o la
presó i diversos vivien al carrer". La persona més gran tenia 84 anys. La més jove en tenia
31.
Durant l'acte llegiran una carta oberta als barcelonins per recordar totes aquests persones.
Amb nom i cognoms, amb trets del seu caràcter, amb detalls de les seves relacions.
Per recordar també que actualment 1.026 persones dormen al carrer i 2.000 persones
més ho fan als albergs i recursos públics i privats.
I, per recordar que "totes aquestes persones tenen dret a tenir una llar on sentir-se segures,
on no passar fred i poder recuperar-se quan estan malaltes. Tothom té dret a una vida
digna i a una mort digna. Totes les persones tenen dret a ser recordades."
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Un total 56 personas que vivían en la calle
han muerto en Barcelona en un año
La Vanguardia (19/11/2017)
EFE
Un total de 56 personas que han vivido parte de su vida en la calle han fallecido en el
último año en Barcelona, con una edad media de 59 años, 22 años menos que el resto de la
población porque "vivir en la calle deteriora la salud y acorta la vida"
Según ha informado la fundación Arrels, que se dedica a ayudar a las personas que viven en
la calle, la persona sin techo fallecida con más edad en el último año tenía 84 años, mientras
que la más joven apenas contaba con 31.
En el momento de morir, algunos vivían en un piso, otros estaban en una residencia,
muchos tenían el techo de un hospital o la cárcel y varios vivían en la calle.
La fundación Arrels ha convocado para el próximo miércoles, 22 de noviembre, por la
tarde un acto en la Plaza dels Àngels de Barcelona para visibilizar esta realidad.
"Durante muchos años, en Arrels hemos organizado un encuentro íntimo para recordar a
las personas sin hogar vinculadas a la entidad y que nos han dejado en el último año. El año
pasado, por primera vez, decidimos visibilizar esta realidad, trasladando el acto al espacio
público para dar más visibilidad a todas estas defunciones y en colaboración con otras
entidades de Barcelona", ha recordado la fundación.
El acto servirá para recordar a las personas sin hogar que han fallecido en los últimos doce
meses, "todas ellas con nombre y apellidos pero para buena parte de la sociedad pasaron
desapercibidas".
Se trata de personas que fueron atendidas por entidades de Barcelona, como Àmbit
Prevenció, la Asociación Ciudadana Anti-Sida de Cataluña (ACASC), el CAS Baluard, Dit i
Fet, Heura, la Fundació Sant Pere Claver, el hospital de campaña de la parroquia de Santa
Anna, Santa Lluïsa de Marillac, la asociación Yaya Luisa y Arrels.
Durante el acto está previsto leer una carta abierta a los berceloneses para presentarles a
Manel, Urbano, Mircea, Joana, Enric y el resto de fallecidos: "Quizás ya los conocías pero
no te habías fijado en ellos porque, durante una época de sus vidas, pasaron desapercibidos
para el resto de la gente y de la ciudad".
"Manel y Enric tenían una amistad tan fuerte que, después de muchas batallas, decidieron
vivir juntos en el mismo piso. Mircea era cariñoso y los vecinos y vecinas le cuidaban
mucho. Joana no dejaba indiferente a nadie con su sonrisa. Urbano tenía una gran empatía
y siempre estaba atento al resto de personas".
"Todos ellos -lamenta la carta- han vivido en la calle y todos ellos han muerto siendo
invisibles para buena parte de la sociedad".
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Las asociaciones que atienen a las personas sin hogar denuncian que las personas que viven
en la calle ven vulnerados la mayoría de sus derechos y su derecho a la salud, "porque no
todas las personas que viven en la calle pueden ir al médico más allá de las urgencias, y
muchas no han recibido la atención que necesitaban a pesar de estar muy enfermas".
"¿Sabías que cuando muere una persona que ha vivido en la calle no suele haber una lápida
ni mucha gente que le acompaña? No hace mucho, un hombre que había perdido a su
amigo nos preguntaba, extrañado, por qué no podría tener un lápida donde recordarlo",
recuerdan las asociaciones.
En la ciudad de Barcelona duermen en la calle más de un millar de personas y otras 2.000
lo hacen en albergues y recursos públicos y privados.
"Todas estas personas tienen derecho a tener un hogar donde sentirse seguras, donde no
pasar frío y poder recuperarse cuando están enfermas. Todo el mundo tiene derecho a una
vida digna y una muerte digna. Todas las personas tienen derecho a ser recordadas",
concluye la carta que será leía el miércoles para pedir a la sociedad que "encuentre
soluciones para que ninguna persona tenga que vivir en la calle". EFE
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Se dispara el número de personas sin
hogar fallecidas en Barcelona
METRÓPOLI ABIERTA (20/11/2017)
Paula Baldrich
La media de edad de la defunción es de 59 años, 22 menos que el resto de la
población

Un hombre sin techo duerme en la acer

En 2017, 56 personas que han vivido parte de su vida en la calle han fallecido en
Barcelona. Esto supone el aumento de 20 personas más en comparación con el año
pasado, que fallecieron 36. La media de edad en 2017 también ha bajado de los 60 a los 59
años. Son 22 años menos que el resto de la población.
Según ha informado la fundación Arrels, que ayuda a las personas que viven en la calle, la
persona sin techo fallecida con más edad en el último año tenía 84 años, mientras que la
más joven apenas contaba con 31. En el momento de fallecer, algunos vivían en un piso,
otros estaban en una residencia, muchos en un hospital o la cárcel, pero varios vivían en la
calle.
Por eso, la fundación ha convocado junto con otras entidades de Barcelona un acto en
la Plaza dels Àngels para visibilizar esta realidad, que tendrá lugar próximo miércoles, 22
de noviembre. Durante muchos años, la fundación realizó este acto en la intimidad, pero en
2016, decidieron trasladarlo a un espacio público, con el afán de dar a conocer esta triste
realidad.
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MÁS PERSONAS SIN HOGAR
Las asociaciones que atienden a las personas sin hogar denuncian que los que viven en la
calle ven vulnerados la mayoría de sus derechos, en especial, su derecho a la salud, "porque
no todas las personas que viven en la calle pueden ir al médico más allá de las urgencias, y
muchas no han recibido la atención que necesitaban a pesar de estar muy enfermas",
explican. "Vivir en la calle deteriora la salud y acorta la vida", dicen en una carta.
"¿Sabías que cuando muere una persona que ha vivido en la calle no suele haber una lápida
ni mucha gente que le acompaña? No hace mucho, un hombre que había perdido a su
amigo nos preguntaba, extrañado, por qué no podría tener un lápida donde recordarlo",
enfatizan las asociaciones.
Según datos del INE, en España, los alojamientos para personas sin hogar acogieron a
una media de 16.437 personas diariamente, lo que supone un incremento del 20,5% en
relación a la anterior cifra registrada en 2014, cuando se atendieron a una media de 13.645
personas al día.
En Barcelona, más de un millar de personas duermen en la calle y otras 2.000 lo hacen
en albergues y recursos públicos y privados. La mayoría de los que viven en la calle se
concentran en los distritos del Eixample, Ciutat Vella y Sants.
"Todas estas personas tienen derecho a tener un hogar donde sentirse seguras, donde no
pasar frío y poder recuperarse cuando están enfermas. Todo el mundo tiene derecho a una
vida digna y una muerte digna”, concluyen en la carta que leerán el próximo miércoles en el
acto público.

390

DOSSIER DE PREMSA 2017

Fins a 56 persones que vivien al carrer
han mort a Barcelona aquest any
Empordà (20/11/2017)
EFE
L'edat mitjana a la qual moren les persones sense llar és 22 anys inferior a la de la
resta de la ciutadania
Un total de 56 persones que han viscut part de la seva vida al carrer han mort en l'últim any
a Barcelona, amb una edat mitjana de 59 anys, 22 anys menys que la resta de la població
perquè «viure al carrer deteriora la salut i escurça la vida». Segons ha informat la fundació
Arrels, que es dedica a ajudar les persones que viuen al carrer, la persona sense sostre morta
amb més edat en l'últim any tenia 84 anys, mentre que la més jove amb prou feines en tenia
31.
La fundació Arrels ha convocat per al proper dimecres 22 de novembre a la tarda un acte a
la plaça dels Àngels de Barcelona per visibilitzar aquesta realitat. «Durant molts anys, Arrels
hem organitzat una trobada íntima per recordar les persones sense llar vinculades a l'entitat
i que ens havien deixat aquell any. L'any passat, per primera vegada, vam decidir visibilitzar
aquesta realitat, traslladant l'acte a l'espai públic per donar més visibilitat a totes aquestes
defuncions i en col·laboració amb altres entitats de Barcelona», ha recordat la fundació.
A la ciutat de Barcelona dormen al carrer més d'un miler de persones i uns altres 2.000 ho
fan en albergs i recursos públics i privats. «Sabies que quan mor una persona que ha viscut
al carrer no sol tenir una làpida ni molta gent que l'acompanyi? No fa gaire, un home que
havia perdut el seu amic ens preguntava, estranyat, per què no podria tenir una làpida on
recordar-lo», recorden les associacions. «Totes les persones tenen dret a ser recordades»,
explica una carta que serà llegida a l'acte de dimecres per demanar a la societat que «trobi
solucions perquè cap persona hagi de viure al carrer».
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Unitats de cures intensives socials a tots
els barris
Revista Carrer (FAVB) (20/11/2017)
Cristina Palomar

Pis pilot d'Arrels al carrer del Carme del Raval. Fotos: Juan Lemus / Arrels Fundació
No cal que sigui un pis, que els preus estan pels núvols. Un local arregladet també serveix i
d’aquests en tenim per donar i vendre. L’espai compartit no ha d’estar massificat i ha de
permetre que les persones s’hi quedin el temps que els calgui. Les cues i la paperassa estan
prohibides i les normes s’han d’adaptar a les persones, no al revés. Finalment, ha d’estar
obert les 24 hores i ha de garantir tant la seguretat personal com la convivència i una bona
dutxa si s’escau.
L’anomenen pis zero i en volen un per a cadascun dels 73 barris com a mínim per reduir el
miler i escaig de persones que dormen al ras cada nit. Al Raval, concretament al carrer del
Carme, fa set mesos que Arrels Fundació n’ha obert un dissenyat per alumnes de l’escola
Elisava i ha traslladat la iniciativa a l’Ajuntament de Barcelona. Ara, la pilota és a la teulada
del govern Colau.
La idea d’obrir 73 unitats de cures intensives socials ha sorgit arran de l’evidència,
constatada en l’últim recompte de gent sense sostre, que aquest problema no deixa de
créixer i que les mesures de l’administració per frenar-lo s’han demostrat insuficients. “És
un recurs de caràcter pal·liatiu perquè són petites unitats de cures intensives socials que fan
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que la gent no hagi de dormir al carrer”, explica el director d’Arrels, Ferran Busquets. No
dona l’estabilitat que una persona en aquesta situació necessita per redreçar la seva vida,
però “ajuda més que els actuals albergs molt allunyats del centre o el mateix carrer”, afegeix
Busquets. La clau és la proximitat. “Us imagineu 73 espais amb capacitat per a deu
persones a cadascun repartits per tots els barris de la ciutat?”, pregunten des d’Arrels.
Hospitals de campanya
Aquestes UCIS -o “hospitals de campanya” com també els anomena l’entitat- no acabarien
amb el drama del sensellarisme, però sí que suposarien una solució temporal mentre
s’aborda seriosament aquest fenomen perquè assegurarien cada nit un llit a més de 700
persones. A més, puntualitzen, amb els pisos zero no caldria destinar recursos a les
milionàries operacions hivernals que fa el consistori quan les temperatures cauen en picat.
I és que les últimes dades oficials sobre gent sense casa són esfereïdores: 1.026 dormen al
carrer, 1.954 més ho fan als albergs i centres públics i privats, i 415 malviuen en
fàbriques o en barraques a solars abandonats. En total estem parlant de 3.395
persones sense llar, un 60% més que fa nou anys.
A aquesta xifra, Arrels n’afegeix una altra. És la que té a veure amb la situació de
vulnerabilitat dels sense sostre. “Parlem de gent amb malalties cròniques que en molts
casos no tenen ni targeta sanitària i que han patit agressions per viure al carrer”, recorden.
La majoria porta sis anys vivint al ras i un terç d’elles té la salut greument deteriorada quan
no porten ni un any dormint al carrer. “Els números són escandalosos i ens reafirmem:
dormir al carrer no és una cosa normal ni s’ha de tolerar, calen accions contundents”,
remarquen.
Tot i que la creació de pisos zero és una aposta estratègica d’Arrels perquè pot suposar l’inici
de la reconstrucció vital dels afectats, també cal la implicació de l’administració. En la seva
interpel·lació als grups municipals de moment només ha rebut una tèbia resposta de
BComú, ERC i PSC.
Un dels principals esculls és la qüestió econòmica perquè es calcula que el cost de
manteniment se situa en uns cinc milions d’euros l’any, però tampoc és l’únic. El tema clau
és la tensió entre el consistori i les entitats del tercer sector pel paper protagonista.
“L’Ajuntament no els pot gestionar perquè la figura del voluntari és fonamental. La
fórmula més adequada seria que l’administració posi els locals i que les entitats els
gestionin”, opina Busquets.
Altres serrells no menys importants que caldria resoldre abans per assegurar l’èxit de la
iniciativa, tenen a veure amb l’oposició dels veïns a tenir a l’escala pisos zero i amb la
creació d’espais mixtos per acollir dones, un col·lectiu que no deixa de créixer, que pateix
més agressions que els homes i necessita més suport perquè està en pitjors condicions de
salut. “Sabem que el principal problema són els veïns, per això no parlem d’habitatges
concretament sinó d’espais i en aquesta definició també s’hi inclouen els locals amb unes
mínimes condicions d’habitabilitat”, explica Busquets. En el cas de les UCIS mixtes, el
repte és encara més complicat.
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Un mentrestant que esdevé un per sempre
Al marge de la proposta i del poc ressò polític que ha tingut fins ara, Arrels segueix
qüestionant el Pla de lluita contra el sensellarisme del consistori perquè es fixa l’objectiu de
garantir el 2020 l’habitatge a 150 persones que viuen al carrer quan la xifra a data del 2017
supera el miler.
El més sorprenent és que, tot i les xifres, a Barcelona aquest problema segueix sense
considerar-se una situació d’urgència, cosa que aboca el col·lectiu a sobreviure a base
d’iniciatives temporals que s’acaben convertint en definitives. “El centre d’urgències i
emergències socials de Barcelona atén situacions de crisi social greu, però no contempla la
realitat de viure al carrer com una necessitat d’atenció psicosocial immediata”, assegura la
fundació.
Una altra petició de moment desoïda és que la Mesa d’Emergències Socials de Barcelona
que vetlla perquè totes les persones que es troben en situació de vulnerabilitat puguin
accedir a un habitatge de lloguer social, tampoc contempla el col·lectiu de gent que dorm al
carrer. La situació és sorprenent perquè a nivell català sí que es considera aquesta situació
extrema com un motiu per accedir a pisos socials, però el cas és que el reglament no és
vinculant en aquells municipis catalans amb normativa pròpia, com és el cas del barceloní.
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Sin techo que estorban
Metrópoli Abierta (21/11/2017)
SISCU BAIGES
Cuando no hace demasiado frío, los ciudadanos que duermen en la calle se cobijan
donde pueden. Pasan la noche en plazas, parques, espacios que no entorpecen el acceso
de los vecinos a sus casas, edificios abandonados; allí donde pueden y ni estorban nadie
ni les estorban su sueño. Cuando llega el frío, los cajeros automáticos son sus
dormitorios favoritos.
Cerca de mi casa duermen algunos sin techo. Hay uno que había montado una zona
resguardada del viento y la lluvia cerca de una valla metálica. Con cartones y utensilios
varios cerraba una área en la que se sentía cómodo. Incluso tenía una escoba con la que
hacía más confortable su territorio. De noche, veías la parada organizada y suponías que
él dormía dentro. Alguna vez lo veías salir a mear entre los contenedores. Se levantaba
pronto. Cuando yo salía a desayunar ya no estaba. Sólo quedaban los cartones y demás
material a la espera de su regreso, al anochecer.
Algunos vecinos, sin embargo, consideraron que molestaba. Y una noche, cuando aquel
hombre llegó a 'casa' se encontró que unos operarios habían corrido la valla metálica
hasta situarla junto a la acera. Sus utensilios estaban amontonados un poco más allá.
Ya no lo he visto más. No ha recogido los cartones y demás material con el que había
construido aquel hogar provisional. Debe estar en otro rincón de la ciudad. Tan
vulnerable como siempre y más convencido que nunca de que es un estorbo para cierta
gente. Me lo imagino más triste tras esa desagradable experiencia.
El miércoles 22 de noviembre, Arrels Fundació ha organizado un acto en la plaza de
los Ángeles para recordar a las 56 personas que, en algún momento u otro, han vivido
en las calles de la ciudad y que han muerto en los últimos 12 meses. Cuando murieron
vivían en un piso o en una residencia, estaban en un hospital o una prisión o aún
dormían al raso.
La media de edad de estas 56 personas era de 59 años. "Vivir en la calle acorta los años
de vida", recuerda Arrels Fundació.
Me duele acabar este artículo escribiendo que esas 56 personas ya no molestan a según
quien.
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Flashmob a favor de les persones sense
llar, 23 de novembre a Barcelona
ECAS (21/11/2017)

Organitza la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona (XAPSLL)
Amb motiu del dia de les Persones Sense Llar, la XAPSLL organitza una flashmob dijous
23 de novembre a les 12h a la Plaça dels Àngels amb els següent programa:






Inici de l’acte: 5 minuts de silenci.
Flashmob: En uns estenedors repartits per la plaça, les persones assistents hi
penjaran papers en forma de peces de roba on escriuran aquells drets que demanem
en favor de les persones en situació de sense llar.
Lectura del manifest
Parlaments de Laia Ortiz, tinenta d’alcalde de Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona i Maite Mauricio i Ricard Barrull, portaveus de la XAPSLL

Per altra banda, Arrels Fundació (membre de la XAPSLL) celebra un acte en record de les
57 persones sense llar que ens han deixat en els darrers dotze mesos. Serà el 22 de
novembre a les 18h a la mateixa Plaça dels Àngels amb l’objectiu de visibilitzar aquesta
realitat i recordar que viure al carrer deteriora la salut i escurça els anys de vida. La persona
de més edat tenia 84 anys i la persona més jove en tenia 31.
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ACTO DE ARRELS EN BARCELONA
Rosas y velas por 57 sintecho
El Periódico (22/11/2017)
Teresa Pérez
La plaza dels Àngels rinde homenaje a las personas que tenido una vida anónima y
una muerte silenciada
Las entidades denuncian que el aumento de los alquileres alarga la estancia en los
centros de atención

Acto de homenaje a los 57 sintecho fallecidos en Barcelona, el miércoles en la plaza dels Àngels.
ELISENDA PONS

La calle se ha llevado este año la vida de 57 sintecho de Barcelona, la cifra puede parecer
humilde, pero son 21 más que el año pasado porque las personas que malviven al raso
pagan todo tipo de peajes, entre ellos, el que afecta a la salud física y mental. Las entidades
sociales que les han acompañado en el último trecho de sus vidas, les han rendido este
miércoles y también mañana jueves distintos homenajes para darles un adiós mucho más
entrañable que la vida que llevaron.
Las voces de Jordi y Silvia han sonado este miércoles a media tarde en la plaza dels
Àngels entonando los nombres de Cristóbal, José Luis, Antonio… y así hasta los de 55
hombres y de dos mujeres. La plaza se llenó de corazones de cartón con el nombre de los
fallecidos, el más joven de 31 años, y una rosa blanca y una vela encendida del mismo color
han aportado algo de calor a la humedad de un atardecer de cualquier noviembre. Las
melodías de 'Imagine', Yesterday, 'el Cant dels Ocells' y, como broche, 'Hallelujah' de
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Leonard Cohen, interpretadas por alumnos del Conservatorio del Liceu, se alternaron
con lecturas de manifiestos, entrañables parlamentos y el poema 'Remember' de Christina
Rossetti: "Recuérdame cuando haya marchado lejos, muy lejos, hacia la tierra
silenciosa; cuando mi mano ya no puedas sostener...".
Un corro de gente con las manos entrelazadas ha guardado un minuto de silencio por
todos los sintecho: los conocidos y, los otros, los que además de tener una vida anónima
también tuvieron una muerte en silencio. Hubo un corazón de cartón grande para estos
sinnombre. Una esquina de la plaza se ha paralizado 60 segundos, solo se ha oído el
chirrido de las ruedas de algunos 'stakes' chocando contra el suelo. Este año la cifra de
difuntos es muy superior porque a los datos de la Fundació Arrels se han sumado los
proporcionados por otras entidades.
Listas de espera
Alguien ha invitado al público a participar en el acto. Miguel C., de 31 años, que ha vivido,
alternativamente, ocho años en la calle ha pedido, micrófono en mano, generosidad a la
Administración autonómica y local con el colectivo porque "vivir en a calle, te impide vivir
una vida". Este sevillano ha recordado que "es imposible vivir una vida si estás en la calle.
No puedes trabajar porque no descansas vigilando que te den un susto, no tienes
condiciones higiénicas y, el frío y la humedad te pasan factura", tanta factura que la vida de
un sintecho es, de promedio, 24 años más corta de la de aquellos que tienen un cobijo
digno.
Arrels ha querido visibilizar a un colectivo tan invisible que, como ha descrito Miguel, "la
gente le niega la condición de persona". La Xarxa d'Atenció a Personas sense Llar les rinde
este jueves otro homenaje con la preocupación por el aumento del fenómeno. "La burbuja
de los alquileres dificulta el acceso a la vivienda en la ciudad. Las estancias en los centros de
atención a los sintecho se prolongan y las listas de espera se congelan", afirman. Miguel
añade: "Las dificultades imposibilitan incluso alquilar hasta una habitación porque te exigen
fianzas y avales por si no pagas".
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Entidades denuncian el olvido en el que
mueren las personas sin hogar
La Vanguardia (22/11/2017)
EFE
La Fundació Arrels y otras entidades que trabajan con las personas sin hogar en Barcelona
organizan hoy un acto de homenaje público a aquellas que han muerto este año, con el
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía: "muchas veces mueren solas", ha denunciado
Arrels.
Los fallecidos son 57 personas de entre 31 y 84 años, con una media de edad de 59, "22
años menos que la esperanza de vida" en la ciudad, porque afirma que "vivir en la calle
acorta la vida", según esta ONG.
Durante el acto, una ceremonia laica, se ha dado lectura a un manifiesto y a una serie de
poemas, y también han colocado un corazón de cartón por cada persona fallecida, con el
nombre y la edad, una vela y una rosa blanca.
El manifiesto tiene forma de carta y se dirige directamente a la ciudad de Barcelona,
recordándole que esas personas también eran ciudadanas suyas y "tienen derecho al
recuerdo".
Un total de 1.026 personas duermen en las calles de Barcelona y 2.000 más lo hacen en
albergues y otros alojamientos públicos y privados, y Arrels alerta sobre la "vulneración de
la mayoría de sus derechos", como tener una casa, sentirse seguras o tener intimidad.
Este acto de recuerdo se celebra anualmente desde hace años, pero es sólo la segunda vez
que se abre a la ciudadanía en general, para potenciar la sensibilización sobre el
sinhogarismo.
"Hay que encontrar soluciones para que nadie tenga que vivir en tus calles, Barcelona",
termina el manifiesto.
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Cinquanta-set persones sense llar han
perdut la vida enguany a Barcelona
VilaWeb (22/11/2017)
Redacció
S'ha deixat una espelma i una rosa blanca davant de cadascun dels cinquanta-set
cors de cartró col·locats a la plaça dels Àngels i s'ha demanat més implicació
institucional

Almenys cinquanta-set persones sense llar han mort enguany a Barcelona. Aquest vespre, la
fundació Arrels i altres entitats socials han fet un senzill i emotiu acte al barri del Raval per
a recordar-les. S’ha llegit un manifest-carta dirigit a la ciutat de Barcelona.
EL text explica que els sense llar veuen vulnerats la majoria dels seus drets, com tenir una
casa, tenir intimitat i higiene, sentir-se segur o ser atès mèdicament, perquè no totes les
persones que viuen al carrer poder anar al metge més enllà de les urgències, i moltes no han
rebut l’atenció que necessitaven tot i estar molt malaltes.
‘Diari d’un judici polític’, per Josep Casulleras
Rebeu cada dia al vostre correu la crònica i l’anàlisi de tot allò que passa al Tribunal Suprem
espanyol
‘Sabies que quan mor una persona que ha viscut al carrer no sol haver una làpida ni molta
gent que l’acompanyi?’, es pregunta a la carta. ‘Totes aquestes persones tenen dret a tenir
una llar on sentir-se segures, on no passar fred i poder recuperar-se quan estan malaltes.
Tothom té dret a una vida digna i a una mort digna. Totes les persones tenen dret a ser
recordades. Estimada Barcelona, cal trobar solucions perquè cap persona hagi de viure als
teus carrers. Cal seguir treballant junts per aconseguir-ho’, conclou.
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Dues persones que han estat en algun moment sense llar han demanat més implicació
social i institucional per a reduir aquesta xacra i no deshumanitzar les persones que per
alguna raó o altra perden casa seva i han de dormir al carrer o en allotjaments públics o
d’entitats benèfiques. Acompanyats per quatre músics del Liceu, s’han llegit un per un els
noms de les cinquanta-set persones mortes i s’ha col·locat una espelma i una rosa blanca
davant de cada cor de cartró plantat a la plaça dels Àngels, davant del MACBA. L’acte ha
acabat amb tot el públic fent una rotllana al voltant dels cors i agafats de les mans.
Els sense sostre viuen 22 anys menys
Viure al carrer deteriora la salut i escurça els anys de vida. Concretament, 22 anys menys
que la mitjana, segons les entitats socials. Es calcula que més d’un miler de persones
dormen cada nit als carrers de Barcelona, Badalona i Sant Adrià del Besòs, i a més dues mil
persones ho fan en albergs i recursos públics o privats.
Durant molts anys, Arrels havia organitzat una trobada íntima per a recordar les persones
sense llar vinculades a l’entitat i que havien mort l’últim any. L’any passat, per primera
vegada, van decidir de visibilitzar aquesta realitat traslladant l’acte a l’espai públic per a
donar més visibilitat a totes aquestes defuncions i en col·laboració amb altres entitats de
Barcelona.
Es tracta de persones en contacte amb les següents entitats de Barcelona: Àmbit Prevenció,
l’Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC), el CAS Baluard, Dit i Fet, Heura,
la fundació Sant Pere Claver, l’hospital de campanya de la parròquia de Sant Anna, Santa
Lluïsa de Marillac, l’associació Yaya Luisa i Arrels Fundació.
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Entidades denuncian el olvido en el que
mueren las personas sin hogar
ABC.es (22/11/2017)
EFE
La Fundació Arrels y otras entidades que trabajan con las personas sin hogar en Barcelona
organizan hoy un acto de homenaje público a aquellas que han muerto este año, con el
objetivo de sensibilizar a la ciudadanía: "muchas veces mueren solas", ha denunciado
Arrels.
Los fallecidos son 57 personas de entre 31 y 84 años, con una media de edad de 59, "22
años menos que la esperanza de vida" en la ciudad, porque afirma que "vivir en la calle
acorta la vida", según esta ONG.
Durante el acto, una ceremonia laica, se ha dado lectura a un manifiesto y a una serie de
poemas, y también han colocado un corazón de cartón por cada persona fallecida, con el
nombre y la edad, una vela y una rosa blanca.
El manifiesto tiene forma de carta y se dirige directamente a la ciudad de Barcelona,
recordándole que esas personas también eran ciudadanas suyas y "tienen derecho al
recuerdo".
Un total de 1.026 personas duermen en las calles de Barcelona y 2.000 más lo hacen en
albergues y otros alojamientos públicos y privados, y Arrels alerta sobre la "vulneración de
la mayoría de sus derechos", como tener una casa, sentirse seguras o tener intimidad.
Este acto de recuerdo se celebra anualmente desde hace años, pero es sólo la segunda vez
que se abre a la ciudadanía en general, para potenciar la sensibilización sobre el
sinhogarismo.
"Hay que encontrar soluciones para que nadie tenga que vivir en tus calles, Barcelona",
termina el manifiesto.
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Diverses entitats benèfiques recorden les
57 persones sense llar mortes l'últim any
a Barcelona
Social.cat (23/11/2017)
ACN
S'ha deixat una espelma i una rosa blanca davant de cadascun dels 57 cors de cartró
col·locats a la plaça dels Àngels i s'ha demanat més implicació institucional

Acte commemoratiu a la plaça dels Àngels de Barcelona | Arrels Fundació

Durant aquest any 2017 han mort 57 persones als carrers de Barcelona. Un senzill i emotiu
acte al barri del Raval ha servit aquest dimecres al vespre per recordar aquestes persones
sense llar mortes l'últim any a la ciutat.
Viure al carrer deteriora la salut i escurça els anys de vida. Només en els darrers mesos,
entitats que treballen amb persones sense llar a Barcelona han comptat 57 persones mortes.
En el moment de morir, algunes vivien en un pis, altres estaven en una residència, moltes
tenien el sostre d’un hospital o la presó i diverses vivien al carrer. La persona de més edat
tenia 84 anys i la persona més jove tenia 31; de mitjana, tenien 59 anys, 22 anys menys que
la mitjana de la ciutat.
Més de 1.000 persones dormen cada nit als carrers de Barcelona, Badalona i Sant Adrià, i
unes 2.000 ho fan en albergs i recursos públics o privats. Aquesta situació és indigne i, per
això, reclamem canvis que contribueixin a una millora de les condicions de les persones que
pateixen sensellarisme.
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L'acte commemoratiu és públic des de l'any passat
Durant molts anys, Arrels havia organitzat una trobada íntima per recordar les persones
sense llar vinculades a l’entitat i que havien mort l'últim any. L’any passat, per primera
vegada, van decidir visibilitzar aquesta realitat, traslladant l’acte a l’espai públic per donar
més visibilitat a totes aquestes defuncions i en col·laboració amb altres entitats de
Barcelona. Es tracta de persones en contacte amb les següents entitats de Barcelona: Àmbit
Prevenció, l’Associació Ciutadana Anti-Sida de Catalunya (ACASC), el CAS Baluard, Dit i
Fet, Heura, la fundació Sant Pere Claver, l’hospital de campanya de la parròquia de Sant
Anna, Santa Lluïsa de Marillac, l’associació Yaya Luisa i Arrels Fundació.
El manifest de l'acte ha consistit en una carta dirigida a la ciutat de Barcelona. Adreçant-se
directament a la ciutat, s'explica que els sense llar veuen vulnerats la majoria dels seus drets,
com tenir una casa, tenir intimitat i higiene, sentir-se segur o ser atès mèdicament, perquè
no totes les persones que viuen al carrer poder anar al metge més enllà de les urgències, i
moltes no han rebut l’atenció que necessitaven tot i estar molt malaltes.
“Sabies que quan mor una persona que ha viscut al carrer no sol haver una làpida ni molta
gent que l’acompanyi?”, es pregunta a la carta. "Totes aquestes persones tenen dret a tenir
una llar on sentir-se segures, on no passar fred i poder recuperar-se quan estan malaltes.
Tothom té dret a una vida digna i a una mort digna. Totes les persones tenen dret a ser
recordades. Estimada Barcelona, cal trobar solucions perquè cap persona hagi de viure als
teus carrers. Cal seguir treballant junts per aconseguir-ho”, conclou la carta.
Dos persones que han estat en algun moment sense llar han demanat més implicació social
i institucional per reduir aquesta xacra i no deshumanitzar les persones que per alguna raó o
altra perden casa seva i han de dormir al carrer o en allotjaments públics o d'entitats
benèfiques.
Acompanyats per quatre músics del Liceu, s'han llegit un per un els noms de les 57
persones mortes i s'ha col·locat una espelma i una rosa blanca davant de cada cor de cartró
plantat a la plaça dels Àngels, davant del MACBA. L'acte ha acabat amb tot el públic fent
una rotllana al voltant dels cors i agafats de les mans.
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How can we fight against homelessness?
Nonprofit-Xarxanet (27/11/2017)
Ferran Busquets

Director of Arrels Fundació, member of Fundació
Mambré and ECAS.

We are breaching a long list of rights to people who are sleeping on the streets.
More than a thousand people sleep on the streets in Barcelona every night. In Catalonia,
being accurated, more than one thousand three hundred. Every night. People to whom we
are breaching a long list of rights. The right to housing for people who need it and want it.
The right to safety because many of them have experienced violence. The right to intimacy
because throughout their whole life, everything they have done has been visible to others.
The right to health because their life will be up to twenty years shorter than other citizens.
And also the right to the truth; we believe that they are homeless because they want to be,
because they are alcoholics, and because they will not accept any help.
If there are people sleeping on the streets, it’s not because they want to, but because we all
accept it. Finland has made a clear commitment to avoid this situation and it’s proving
possible because every day there are less people sleeping on the streets. However, the focus
they give to those individuals without documentation is questionable.
In our country the figure keeps rising and there’s no sign of the situation reversing. We
have very limited public housing and it is increasing at a very slow rate. If someone is
sleeping on the streets it is because they do not have any housing, and without housing
people will still feel obliged to sleep on the streets. So the question is, what can we do in
the meantime? If the solution is housing, which we will not have for a long time, should we
give up? The answer is no.
In the meantime we have to look for emergency solutions which, even if temporary, can
improve people’s situation. Small places around the city where people can spend the night
with their eyes closed and without having to worry about anything. That is perfectly viable
now, and it’s necessary to do it whilst the housing situation remains unresolved. And
they’re not just assumptions or ideas – our Foundation, Arrels, opened one nearly a year
ago and it is working. Now we are looking for opportunities to open more.
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Com podem lluitar contra el
sensellarisme?
Xarxanet (27/11/2017)
Ferran Busquets
Si hi ha persones que dormen al carrer no és perquè ho vulguin sinó perquè ho
acceptem entre tots.

Director d'Arrels Fundació, membre de la Fundació Mambré i d'ECAS.

A Barcelona cada nit dormen més de mil persones al carrer. A Catalunya, més de mil trescentes. Cada nit. Persones a les quals estem vulnerant una llarga llista de drets: el dret a
l'habitatge, quan són persones que el necessiten i el volen; el dret a la seguretat, ja que
moltes d'elles han patit agressions; el dret a la intimitat, perquè tota la seva vida i tot el que
fan és visible als ulls de tothom; el dret a la salut, perquè la seva vida es reduirà fins a vint
anys respecte la resta de ciutadans. I també el dret a la veritat perquè creiem que estan al
carrer perquè volen, perquè són uns borratxos i perquè no accepten cap ajuda.
Si hi ha persones que dormen al carrer no és perquè ho vulguin sinó perquè ho acceptem
entre tots. Finlàndia ha fet una aposta clara per evitar-ho i està demostrant que és possible
aconseguint que cada cop hi hagi menys gent dormint al carrer. Tot i així, l'enfocament que
fan de cara a les persones sense documentació és molt qüestionable.
A casa nostra la xifra va en augment i no hi ha cap indici que la situació es reverteixi. Tenim
un parc d'habitatge públic molt i molt reduït que està augmentant a un ritme molt i molt
lent. Si una persona dorm al carrer és perquè no té habitatge i sense habitatge no
aconseguirem que ningú es vegi obligat a dormir al carrer. La pregunta és: mentrestant què
fem? Si la solució és l'habitatge, no tenim habitatge i per tenir-lo es trigarà molt de temps,
ens hem de resignar? La resposta és: no!
Mentrestant hem de buscar solucions d'emergència que, encara que siguin pedaços, poden
millorar la situació de les persones. Espais petits distribuïts per la ciutat que permetin
passar la nit amb els dos ulls tancats i descansar en un lloc segur i acollidor. Això ara mateix
és perfectament factible i cal fer-ho mentre no es resol el tema de l'habitatge. I no són
només suposicions o idees; des d'Arrels fa quasi un any que en vam obrir un al Raval i
funciona. Ara estem buscant opcions per obrir-ne més.
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Catalonia Hotels donará menús
solidarios al comedor social de Arrels
La Vanguardia (28/11/2017)
EFE
Catalonia Hotels & Resorts donará un menú solidario al comedor social de la Fundació
Arrels por cada 10 menús que se consuman entre el 1 de diciembre y el 6 de enero en sus
18 hoteles de Barcelona, Sabadell y Sant Andreu de la Barca.
Con el nombre de 10 Menús 1 Navidad, Catalonia Hotels & Resorts ha lanzado esta
iniciativa navideña que permite a empresas, familias o grupos de amigos protagonizar una
acción solidaria solo tendrán que visitar la página web www.10menus1navidad.com y
reservar para convertir el almuerzo o la cena en una donación solidarias.
Rotary Club Barcelona colabora en la iniciativa solidaria encargándose de la logística.
El director de la cadena hotelera, Jordi Batista, ha destacado hoy en la presentación la
voluntad de "querer hacer partícipe a nuestros clientes de una campaña solidaria muy
importante en Barcelona. Cuando eliges una de nuestras ofertas gastronómicas, ya estás
contribuyendo a que centenares de personas sin recursos tengan un plato caliente en su
mesa".
El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha destacado la importancia que tiene
para la entidad social que una empresa importante como Catalonia Hotels quiera utilizarla
para colaborar en su campaña "Nadie durmiendo en la calle" y también el ahorro en los
costes de alimentación de las personas que acuden al comedor de su residencia que supone
esta "colaboración empresa-causa".
La iniciativa 10 Menús 1 Navidad se llevó a cabo por primera vez durante la campaña
navideña 2015/2016, en que se donaron 1.250 menús solidarios al comedor social de la
Fundació Arrels.
Rotary Club de Barcelona fue el encargado de repartir, durante 25 días, 50 menús diarios
elaborados en las cocinas del hotel Catalonia Barcelona Plaza. EFE.
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Catalonia Hotels donará menús
solidarios al comedor social de Arrels
ABC.es (28/11/2017)
EFE
Catalonia Hotels & Resorts donará un menú solidario al comedor social de la Fundació
Arrels por cada 10 menús que se consuman entre el 1 de diciembre y el 6 de enero en sus
18 hoteles de Barcelona, Sabadell y Sant Andreu de la Barca.
Con el nombre de 10 Menús 1 Navidad, Catalonia Hotels & Resorts ha lanzado esta
iniciativa navideña que permite a empresas, familias o grupos de amigos protagonizar una
acción solidaria solo tendrán que visitar la página web www.10menus1navidad.com y
reservar para convertir el almuerzo o la cena en una donación solidarias.
Rotary Club Barcelona colabora en la iniciativa solidaria encargándose de la logística.
El director de la cadena hotelera, Jordi Batista, ha destacado hoy en la presentación la
voluntad de "querer hacer partícipe a nuestros clientes de una campaña solidaria muy
importante en Barcelona. Cuando eliges una de nuestras ofertas gastronómicas, ya estás
contribuyendo a que centenares de personas sin recursos tengan un plato caliente en su
mesa".
El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha destacado la importancia que tiene
para la entidad social que una empresa importante como Catalonia Hotels quiera utilizarla
para colaborar en su campaña "Nadie durmiendo en la calle" y también el ahorro en los
costes de alimentación de las personas que acuden al comedor de su residencia que supone
esta "colaboración empresa-causa".
La iniciativa 10 Menús 1 Navidad se llevó a cabo por primera vez durante la campaña
navideña 2015/2016, en que se donaron 1.250 menús solidarios al comedor social de la
Fundació Arrels.
Rotary Club de Barcelona fue el encargado de repartir, durante 25 días, 50 menús diarios
elaborados en las cocinas del hotel Catalonia Barcelona Plaza.
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Catalonia lanza una iniciativa navideña
para que familias y empresas
protagonicen su propia acción solidaria
Catacultural (28/11/2017)
Catalonia lanza una iniciativa navideña para que familias y empresas protagonicen
su propia acción solidaria
Gracias a la iniciativa 10 Menús 1 Navidad, Catalonia Hotels & Resorts
transformará los menús navideños consumidos en sus establecimientos
barceloneses en menús solidarios a favor del comedor social de la Fundació Arrels.
Las empresas, familias o grupos de amigos que quieran protagonizar una acción solidaria
solo tendrán que visitar la página web www.10menus1navidad.com y reservar una de las
múltiples propuestas gastronómicas que ha preparado Catalonia para celebrar la Navidad.
Por cada 10 menús que se consuman entre el 1 de diciembre y el 6 de enero en los 17
hoteles de Barcelona adscritos a esta campaña, Catalonia Hotels & Resorts donará un menú
solidario al comedor social de la Fundació Arrels. El reparto de dichos menús se llevará a
cabo mediante la colaboración logística de Rotary Club de Barcelona.
Gracias a esta iniciativa, las comidas o cenas de empresa se convertirán en acciones de
responsabilidad social corporativa y las reuniones familiares celebradas en días festivos, en
donaciones solidarias.
Jordi Batista, Director de RRHH de la cadena, destaca la voluntad de “querer hacer
partícipe a nuestros clientes de una campaña solidaria muy importante en Barcelona.
Cuando eliges una de nuestras ofertas gastronómicas, ya estás contribuyendo a
que centenares de personas sin recursos tengan un plato caliente en su mesa”.
La iniciativa 10 Menús 1 Navidad se llevó a cabo por primera vez durante la campaña
navideña 2015/2016. Gracias a esta acción los clientes de Catalonia Hotels & Resorts
donaron 1.250 menús solidarios al comedor social de la Fundació Arrels. Rotary Club de
Barcelona fue el encargado de repartir, durante 25 días, 50 menús diarios elaborados en las
cocinas del hotel Catalonia Barcelona Plaza.
Catalonia Hotels & Resorts
Cadena hotelera de carácter familiar fundada por los hermanos Vallet. Tras unos inicios
centrados en el sector inmobiliario, la empresa inauguró su primer establecimiento en 1983,
convirtiéndose en pocos años en una de las principales cadenas hoteleras de España.
Actualmente la compañía cuenta con 68 establecimientos situados en 21 destinos
diferentes: 56 hoteles en España, dos en Bruselas, uno en Berlín, 8 resorts en la zona
del Caribe (4 en República Dominicana y 4 en México) y un hotel urbano en la ciudad de
Santo Domingo. En estos momentos, Catalonia Hotels & Resorts es una cadena de
referencia en Barcelona, al contar con más de 3.000 habitaciones.

409

DOSSIER DE PREMSA 2017

Adiós, también, a la Pensión Lirio
elPeriódico.es (29/11/2017)
Helena López
La venta de la vieja fonda del Gòtic expulsa a las personas mayores sin recursos que
vivían en ella desde hacía años
"Cierran las pensiones y las habitaciones realquiladas son cada vez más caras",
denuncia Arrels

Isidoro, en plena mudanza, este miércoles. / FERRAN NADEU

Hace dos semanas encontraron una hoja colgada en la entrada en la que se les
anunciaba que debían desalojar la propiedad. "El motivo de la petición radica en el hecho
de que ha cambiado de propiedad, y nos dispondremos a comenzar las obras en un
periodo de dos semanas", prosigue el escueto comunicado, fechado a 6 de noviembre,
aunque Carles Albareda asegura que colgaron el día 14. Según sus cálculos, las obras
deberían empezar este viernes. "Tengo todos mis libros, ropa tengo poca, básicamente
lo que tengo son libros, en bolsas del Mercadona, preparadas, pero hasta que encuentre un
lugar alternativo no me voy a ir", afirma.
Carles, jubilado de 67 años, vive en la Pensión Lirio, en el 25 Nou de Sant Francesc,
en el Gòtic, desde hace tres años, junto a otras decenas -"hay 38 habitaciones", asegura- de
personas, todas mayores y con pocos recursos, como él. Llegó allí de la mano
de Arrels, a quienes ha vuelto a acudir ahora, para que le ayuden a buscar otro sitio. "He
mirado por mi cuenta, pero los precios de las habitaciones están por las nubes y con mi
pensión es imposible", mantiene. Tiene claro que tendrá que irse ya que el nuevo
propietario de la pensión quiere reformarla para reorientarla a usos turísticos, un clásico
en Ciutat Vella; pero también que quiere denunciar la situación. "Que se
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sepa". "Supongo que es legal, no tenemos ningún contrato, pero no es ético que nos
echen así", resume Carles.
Lo mismo opina su vecino Isidoro
González, quien este miércoles se
llevaba sus escasas pertinencias con
una carretilla. Isidoro, a punto de
cumplir 71 años, ha vivido en
la Pensión Lirio un año y medio.
Llegó
allí después
de
que
le desahuciaran. "En estos días
he encontrado una habitación, pero
sin contrato; si quieren me pueden
volver a echar de una patada mañana", señala el hombre, jubilado. "Todos estamos más o
menos en la misma situación. Personas mayores, enfermas, el que no de la cabeza, del
corazón; y pobres. Yo padezco fibrilación auricular y este sitio tampoco era lugar para
mí. He pasado un frío increíble, pero no tenía alternativa. Ese es el drama", relata.
Ahora justo hace un año del cierre de la Pensión Tarrasón, en el 101 de la calle de
L'Hospital, conocida también por todos, tanto en los servicios sociales como en las
entidades que trabajan con personas sin techo. También una alternativa a la calle menos
en Ciutat Vella para reorientarse al turismo. Una licencia hotelera en el blindado
centro de la ciudad vale oro. "Nos hemos quedado sin pensiones -no hace falta hablar
de la situación de los pisos, que en pocos meses se nos acaban varios contratos y estamos
temblando-, y ahora nos encontramos también con el problema de las habitaciones
realquiladas, que también están por las nubes. Cada vez se nos cierran más puertas",
denuncia Ferran Busquets, director de Arrels. Ester Sánchez, responsable
del Programa de Suport a la Persona de Arrels, asegura que hace años las pensiones
eran un recurso que utilizaban con frecuencia para personas en una situación de calle muy
crónica, que por su realidad no podían adaptarse a las normas de un albergue municipal.
Búsqueda de alternativas
"En las pensiones podían entrar y salir cuando querían, tener a sus perros y consumir, si
consumían. Era un recurso muy laxo, muchas veces el único que aceptaban las personas
que llevaban más años en situación de calle", indica la responsable de Arrels, quien apunta,
también, que en muchos casos eran "lugares donde era habitual encontrar humedades,
chinches y ratas". Coincidiendo con el cierre de la Tarrasón, Arrels abrió este enero
también en Ciutat Vella lo que bautizaron como Piso Cero. Un espacio pensado para esas
personas que la progresiva desaparición de las pensiones en el distrito dejaba sin
alternativas, con cero exigencias (de ahí el nombre). "Hace unas semanas hemos abierto
otro recurso similar en Sant Antoni, y pensamos que ese tiene que ser el camino",
concluye Busquets.
Fuentes municipales aseguran que desde los servicios sociales han seguido el caso de la
Pensión Lirio y han podido comprobar que las personas que allí viven tienen "ingresos y
autonomía", y que se les está buscando una alternativa que se ajuste a sus necesidades,
"algunas de ellas de la mano de entidades sociales".
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Arrels proposa crear pisos zero a tota la
ciutat per acollir sense sostre
betevé.cat (29/11/2017)
Eduard Colldecarrera
La Fundació considera que el model d'allotjaments als albergs està antiquat i
demana obrir espais sense restriccions
En una entrevista al programa ‘Bàsics’ de betevé, el director d’Arrels Fundació, Ferran
Busquets, apunta que les eines actuals per donar cobertura als sense sostre durant les nits
estan esgotades i no solucionen la qüestió. Per això demanen la col·laboració de
l’Ajuntament per tal de crear una xarxa de pisos a Barcelona i, especialment al centre, que
permeti arribar a tanta gent com sigui possible. Busquets també ha explicat que els pisos
zero són pedaços per abordar el problema però també son la millor de les pitjors solucions.
A Barcelona hi ha més de 3.000 persones sense sostre, de les quals 1.026 dormen al
carrer. L’arribada de la primera onada de fred de l’hivern posa de nou de relleu la necessitat
d’atendre a gent en aquesta situació. La setmana vinent s’activarà el primer dispositiu
municipal d’atenció contra el fred però algunes entitats considerent que són eines
insuficients. En concret, Arrels considera que el model d’allotjaments als albergs està
antiquat i asseguren que molts usuaris no repeteixen.
Una de les noves solucions que enguany aporta Arrels Fundació són els pisos zero.
Es tracta d’espais comuns sense restriccions amb capacitat per una dotzena de
persones. El director de l’entitat, Ferran Busquets, afirma que cal ampliar la xarxa de
locals d’aquest tipus en col·laboració amb l’Ajuntament perquè funcionen. Malgrat
tot, Busquets ha lamentat que tot i que les administracions tenen una bona
predisposició, tenen uns tempos massa llargs. Aquest any la fundació ha atès 50
persones en aquests locals amb capacitat per una dotzena de persones. Tot i això des de
l’entitat creuen que l’única solució efectiva i definitiva és l’acollida en habitatges. Des
d’Arrels Fundació també han notat un altre factor agreujant, el fet que han tancat totes les
pensions econòmiques que hi havia al centre de la ciutat de manera progressiva.
Aquests locals servien per donar cobertura a gent sense sostre.
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Arrels crea el primer banco de imágenes
de personas que viven en la calle
ElPeriódico (29/11/2017)
EFE
La fundación Arrels ha creado el primer banco de imágenes con fotografías de personas
que han vivido en la calle para denunciar la realidad invisible del sinhogarismo y cambiar la
mirada de la sociedad hacia las personas sin hogar.
El banco de imágenes se llama 'Homeless Commons' y es un almacén de fotografías
protagonizadas por personas que han vivido en la calle y que han cedido su imagen "para
romper una barrera inquebrantable: los prejuicios hacia las personas sin hogar", ha
informado la fundación.
Las imágenes, en las que también aparecen personas voluntarias y trabajadoras de Arrels, se
pueden adquirir para crear carteles, anuncios, páginas web u otros diseños creativos.
Manolo, Paco, Valerio, Salvador y Esteban son algunas de las personas que han vivido en la
calle y que han cedido su imagen para hacer posible la campaña 'Homeless Commons'.
Los sintecho han hecho de modelos en situaciones cotidianas como una cena, una reunión
de amigos o una tarde en la oficina con el objetivo de "romper los prejuicios que existen
hacia las personas sin hogar".
"Vale más mi corazón que lo que diga un espejo, Porque al final el espejo se rompe con los
años pero el corazón siempre se queda", ha dicho Salvador, que ha vivido cinco años en la
calle y es uno de los protagonistas de la campaña.
La primera colección de 'Homeless Commons' está formada por 136 fotografías que
reivindican "el derecho al calor de un hogar" y recrean situaciones "que hablan de abrazos,
regalos, cenas y otros momentos".
Todas ellas sirven para crear carteles, felicitaciones, publicaciones digitales o cualquier otro
diseño creativo y también están pensadas para protagonizar anuncios, materiales
corporativos, páginas web u otros proyectos personales o profesionales.
Las fotografías están disponibles en HomelessCommons.org y se puede comprar la
colección completa o una serie temática de entre 40 y 54 fotografías. También se puede
colaborar adquiriendo una imagen única a cambio de una aportación voluntaria para ayudar
a Arrels en su programa #ningúdormintalcarrer.
"Vivir en la calle es una realidad invisible y compleja sobre la que todavía hay mitos y
prejuicios. A menudo asociamos las personas sin hogar con el alcohol, el incivismo o la
violencia. Homeless Commons te invita a desmontar estos prejuicios explicando que nada
es blanco o negro", han señalado los responsables de Arrels.
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Personas 'sin techo' protagonizan un
banco de imágenes para "romper
prejuicios"
La Vanguardia (29/11/2017)
Europa Press
Arrels Fundació de Barcelona y Arena Media han creado un banco de imágenes
protagonizado por personas que han vivido en la calle y que han cedido su imagen
haciendo de modelos en situaciones cotidianas, en una iniciativa que busca "romper los
prejuicios" que existen hacia las personas 'sin hogar'.
Arrels Fundació de Barcelona y Arena Media han creado un banco de imágenes
protagonizado por personas que han vivido en la calle y que han cedido su imagen
haciendo de modelos en situaciones cotidianas, en una iniciativa que busca "romper los
prejuicios" que existen hacia las personas 'sin hogar'.
'Homeless Commons' cuenta con más de 130 fotografías que muestran a personas en
escenarios como una cena, una reunión de amigos y una tarde en la oficina, con el objetivo
de transformar la mirada de la sociedad sobre estas personas, que en ocasiones se asocian
erróneamente con el alcohol y el incivismo, ha explicado Arrels en un comunicado este
miércoles.
Las imágenes pueden usarse para diseñar anuncios y proyectos creativos para públicos
particulares y empresariales, y puede adquirirse la colección completa, una serie temática o
una sola imagen a cambio de un donativo voluntario.
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Este banco de imágenes lo protagonizan
personas sin hogar
Reason Why (29/11/2017)



El objetivo es romper los prejuicios que existen hacia las personas sin hogar
Cualquier marca o medio podrá usar las imágenes en campañas de
publicidad para cualquier soporte

Con el objetivo de romper los prejuicios que existen hacia las personas sin hogar, Arrels
Fundació y Arena Media han lanzado una campaña de concienciación para reunir
fondos para ellos y normalizar sus vidas en situaciones cotidianas.
Arrels Fundació ha ayudado a muchas personas sin hogar
Así, Arena Media ha analizado las fotografías más buscadas en los principales bancos de
imágenes que utilizan los profesionales del sector de la comunicación y la publicidad.
Fruto de esta investigación, se ha creado Homeless Commons, un banco de imágenes
protagonizado por personas que han vivido en la calle en algún momento de su vida y que,
gracias a la labor de Arrels Fundació, han conseguido mejorar su calidad de vida. Con
ambientación navideña dadas las fechas del año en las que nos encontramos, en la sesión de
fotos han participado además voluntarios y trabajadores de la entidad.

Tú también puedes contribuir
Cualquier marca o medio podrá usar las imágenes de Homeless Commons en campañas de
publicidad para cualquier soporte. El precio del paquete completo (136 fotografías) es de
50€, que se transformarán en comida caliente para una persona durante 10 días. También
será posible adquirir series temáticas de entre 42 y 55 imágenes por un precio inferior.
Así, además de denunciar y cambiar miradas acerca de las personas sin hogar, la campaña
busca recaudar fondos para seguir ayudando a que más personas no duerman en la calle.
Más info.: Homeless Commons
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Banco de imágenes de personas que han
vivido en la calle
Interactiva (29/11/2017)

Arrels Fundació y Arena Media lanzan un banco de imágenes de personas que alguna
vivieron en la calle para dar visibilidad a esta lacra social y romper con los prejuicios que
genera. Los beneficios de las descargas de las fotografías irán destinados a la labor de Arrels
Fundació.
Arrels Fundació y Arena Media han desarrollado una campaña de concienciación que
tiene como objetivo hacer visibles a las personas sin techo, reunir fondos para ellos y
romper con los prejuicios existentes hacia las personas sin hogar, normalizando sus vidas
en situaciones cotidianas.
Con la experiencia de más de 30 años de Arrels Fundación, que ha ayudado a más de
10.000 personas, Arena Media analizó las fotografías más buscadas en los principales
bancos de imágenes, utilizados por profesionales del sector de la comunicación y la
publicidad.
Fruto de esta investigación, han creado Homeless Commons: un banco de imágenes
protagonizado por personas que han vivido en la calle en algún momento de su vida
y que, gracias a la labor de Arrels Fundació, han conseguido mejorar su calidad de vida.
Con ambientación navideña, en la sesión de fotos han participado además voluntarios y
trabajadores de la entidad.
Las imágenes podrán ser utilizadas en campañas publicitarias o de comunicación,
por cualquier marca o medio y en cualquier soporte. El precio del paquete completo
(140 fotografías) es de 50 euros, que se transformarán en comida caliente para una
persona durante 10 días. También será posible adquirir series temáticas de entre 42 y 55
imágenes por un precio inferior. Así, además de denunciar y cambiar miradas acerca de las
personas sin hogar, la campaña consigue recaudar fondos para seguir ayudando a que más
personas no duerman en la calle.
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Imágenes para romper los prejuicios que
existen hacia las personas sin hogar
La Publicidad (29/11/2017)

Arrels Fundació y Arena Media han desarrollado una campaña de concienciación que
tiene como objetivo hacer visibles a las personas sin techo, reunir fondos para ellos y
romper con los prejuicios existentes hacia las personas sin hogar, normalizando sus vidas
en situaciones cotidianas.
Con la experiencia de más de 30 años de Arrels Fundación, que ha ayudado a más de
10.000 personas, Arena Media analizó las fotografías más buscadas en los principales
bancos de imágenes, utilizados por profesionales del sector de la comunicación y la
publicidad.
Fruto de esta investigación, han creado Homeless Commons: un banco de imágenes
protagonizado por personas que han vivido en la calle en algún momento de su vida y que,
gracias a la labor de Arrels Fundació, han conseguido mejorar su calidad de vida. Con
ambientación navideña, en la sesión de fotos han participado además voluntarios y
trabajadores de la entidad.
Las imágenes podrán ser utilizadas en campañas publicitarias o de comunicación, por
cualquier marca o medio y en cualquier soporte. El precio del paquete completo (140
fotografías) es de 50 euros, que se transformarán en comida caliente para una persona
durante 10 días. También será posible adquirir series temáticas de entre 42 y 55
imágenes por un precio inferior. Así, además de denunciar y cambiar miradas acerca de las
personas sin hogar, la campaña consigue recaudar fondos para seguir ayudando a que más
personas no duerman en la calle.
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Personas 'sin techo' protagonizan un
banco de imágenes para "romper
prejuicios"
EcoDiario.es (29/11/2017)
Europa Press
Arrels Fundació de Barcelona y Arena Media han creado un banco de imágenes
protagonizado por personas que han vivido en la calle y que han cedido su imagen
haciendo de modelos en situaciones cotidianas, en una iniciativa que busca "romper los
prejuicios" que existen hacia las personas 'sin hogar'.
'Homeless Commons' cuenta con más de 130 fotografías que muestran a personas en
escenarios como una cena, una reunión de amigos y una tarde en la oficina, con el objetivo
de transformar la mirada de la sociedad sobre estas personas, que en ocasiones se asocian
erróneamente con el alcohol y el incivismo, ha explicado Arrels en un comunicado este
miércoles.
Las imágenes pueden usarse para diseñar anuncios y proyectos creativos para públicos
particulares y empresariales, y puede adquirirse la colección completa, una serie temática o
una sola imagen a cambio de un donativo voluntario.
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Shad y Unión Suiza se alían con BCD
para lanzar productos 'Inspired in
Barcelona'
La Vanguardia (29/11/2017)
Europa Press
Shad y Unión Suiza se han aliado con el BCD Barcelona Centre de Disseny para lanzar
productos 'Inspired in Barcelona', una iniciativa global de reconocimiento del talento
creativo local con la que se quiere promocionar este capital humano internacionalmente y
difundir el papel del diseño en la sociedad, ha informado BCD en un comunicado.
Shad y Unión Suiza se han aliado con el BCD Barcelona Centre de Disseny para lanzar
productos 'Inspired in Barcelona', una iniciativa global de reconocimiento del talento
creativo local con la que se quiere promocionar este capital humano internacionalmente y
difundir el papel del diseño en la sociedad, ha informado BCD en un comunicado.
En concreto, la marca de complementos para la motocicleta Shad ha diseñado una mochila
técnica y moderna que aúna talento local y compromiso social, ya que encargó al ilustrador
Miquel Fuster, colaborador de Arrels Fundació, que dibujara uno de los iconos
emblemáticos de Barcelona: la Pedrera de Gaudí.
Fuster dibujó varios detalles del edificio del genial arquitecto y se escogieron las
características chimeneas de la Casa Milà para ilustrar la mochila.
Por su parte, Unión Suiza ha lanzado una colección de relojes Kronos con la misma idea
social y que se compone de tres ejemplares diseñados por diferentes artistas, y es que
Miquel Fuster ha plasmado en su reloj los lugares y monumentos icónicos de Barcelona -desde la Sagrada Familia hasta al Zoo, pasando por el Parc Güell y el Disseny Hub
Barcelona--, mientras que el diseñador industrial Curro Claret y el escultor David Bestué
son los autores del resto de relojes.
De cara a 2018, Barcelona Centre de Disseny tiene previsto incorporar más marcas al
concepto 'Inspired in Barcelona' para fortalecer la imagen de la capital catalana y dar a
conocer el talento que alberga la ciudad.
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Shad crea una mochila única y especial
Pitlanetv (29/11/2017)
Shad se ha aliado con el BCD Barcelona Centre de Disseny
para lanzar productos INSPIRED IN BARCELONA. Una
iniciativa global que pretende difundir el papel del diseño
en la sociedad apoyando también ideas que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Por ello, Shad en colaboración con Arrels Fundació, ha
diseñado una mochila técnica y moderna que aúna talento
local y compromiso social ya que encargó al ilustrador
Miquel Fuster que dibujara uno de los iconos emblemáticos
de Barcelona: la Pedrera de Gaudí. Fuster dibujó varios
detalles del edificio del genial arquitecto y se escogieron las
características chimeneas de la Casa Milà para ilustrar la
mochila.
Fuster forma parte del proyecto nadiedurmiendoenlacalle,
de Arrels Fundació, una fundación privada que ayuda a las
personas sin techo a conseguir una vida lo más autónoma
posible
cubriéndole
las
necesidades
básicas,
proporcionándoles alojamiento, alimentación y atención
social y sanitaria, así como acompañándolas en su itinerario
personal hasta recuperar la autonomía.
Miquel Fuster vivió durante 15 años en la calle y fue
acogido por Arrels Fundació quien le ayudó a salir del
alcoholismo y le ofreció un techo para poder volver a
pintar.
Shad es, desde 1992, una de las marcas más prestigiosas en el sector de los complementos
de la motocicleta. El diseño y la innovación han sido, desde su fundación, valores puntales
de la marca.

El desarrollo de nuevas soluciones para motocicletas y el
registro de patentes propias, 3 en los últimos 3 años, muestran
su gran interés y focalización por el I+D+i. Tras 25 años de
crecimiento y con presencia en los cinco continentes con una
red comercial en más de 70 países, Shad ha recibido
recientemente el premio internacional de diseño Red Dot
2017, que se suma al recibido en 2015 así como al German
Awards 2017, concedido también este año.
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La campaña ha sido desarrollada por
Arrels Fundació y Arena Media
MARKETING DIRECTO (30/11/2017)
"Homeless Commons", un banco de imágenes para concienciar sobre las personas
sin techo

Arrels Fundació y Arena Media se encuentran detrás de un interesante proyecto
denominado "Homeless Commons: imágenes que cambian miradas".
Se trata de un banco de imágenes de gente sin techo que tiene por objetivo concienciar
a la sociedad sobre el duro día a día de estas personas, reunir fondos económicos con los
que ayudarles y romper con los prejuicios que se tienen sobre ellos.
Se trata de una campaña que nace de una idea tan sencilla como es la normalización de sus
vidas cotidianas. Los protagonistas de esta acción son personas que han vivido en la calle y
han conseguido mejorar su calidad de vida gracias a la ayuda de Arrels Fundació.
Las imágenes podrán ser utilizadas en campañas publicitarias o de comunicación, por
cualquier marca o medio y en cualquier soporte.
El precio del paquete completo (140 fotografías) es de 50 euros, que se transformarán en
comida caliente para una persona durante 10 días. También es posible comprar series
temáticas formadas por paquetes de entre 42 y 55 imágenes por un precio menor.
Con estas fotografías no sólo se consigue contribuir a mejorar la calidad de vida de estas
personas. Se realiza además una labor de denuncia de su situación y se da a conocer su
realidad.
421

DOSSIER DE PREMSA 2017

Persones sense recursos perden una altra
pensió a Ciutat Vella
El Punt Avui (30/11/2017)
Laura Sayavera / Sònia Pau - Barcelona
La venda de la pensió Lirio, al barri Gòtic, expulsa gent gran que vivia a
l’establiment des de feia anys
“La situació és greu i la solució és evident: cal més habitatge assequible”, indica la
Fundació Arrels
Fa un parell de setmanes, en
Carlos va entrar a la pensió Lirio
–on viu– i va trobar dues notes
penjades a la recepció. Una era de
la persona que gestionava el
negoci, que anunciava la seva
jubilació. L’altra era un breu escrit
on se’ls informava que havien de
desallotjar la pensió, situada al
barri Gòtic, al districte barceloní
de Ciutat Vella. “El motiu de la
petició radica en el fet que ha
canviat la propietat i ens disposem a començar les obres en un període de dues setmanes”,
afirma la comunicació, firmada per l’administrador d’una empresa. Du la data del 6 de
novembre, tot i que en Carlos assegura que la van penjar el dia 14. Ell de seguida es va
començar a moure. “La venda del negoci pot ser legal, però el termini que ens han donat
no és ètic. Vull que se’m reconegui el meu dret a tenir més temps per buscar una
alternativa; en definitiva, estic lluitant pel vessant ètic de l’assumpte”, afirma. Les obres
encara no han començat.
En Carlos té 72 anys i en fa tres que viu a la pensió Lirio, al carrer Nou de Sant Francesc.
L’establiment té unes quaranta habitacions –explica–, la majoria ocupades per persones
grans i amb pocs recursos. Ell hi va arribar mitjançant la Fundació Arrels, que ara l’està
ajudant a buscar una habitació que pugui pagar. “La meva idea és quedar-me al barri, però
els preus són molt alts. Amb una pensió de poc més de 600 euros buscar una alternativa
requereix dies, no és fàcil”, insisteix. Ell ja ha recollit les seves coses –les té preparades en
bosses–, però fins que no trobi un altre lloc on viure no pensa marxar. “A l’habitació
només hi vaig a dormir i bàsicament el que hi tinc són llibres, entre 300 i 400; són
donacions que em fan”, explica. Té clar, malgrat tot, que al final haurà de deixar la pensió.
El nou propietari vol reformar el negoci i ell veu clar que l’objectiu és convertir-lo en un
establiment per a turistes, com ja és habitual a Ciutat Vella. “Pensem que hi vol fer un
hotel”, concreta.
No seria el primer cop que això passa, certament. De fet, fa uns anys en Carlos va viure
durant una setmana a la pensió Tarrasón, al barri del Raval, que va tancar a finals del 2016 i
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reobrirà convertida en un hotel. Mentre parla, apareix l’Isidoro, que transporta les seves
coses en un carretó. Ell té 70 anys i en fa un que viu a la pensió Lirio. Hi va arribar després
que el desnonessin d’un pis. “He trobat una habitació, però sense contracte; si volen em
poden tornar a fer fora”, subratlla. L’Isidoro no va llegir la nota penjada a la recepció i va
saber per un company que havia de deixar la pensió. “Tinc hipertensió i fibril·lació
auricular i aquest lloc tampoc no era adequat per a mi; he passat molt fred, sense calefacció
ni aigua calenta”, relata. Ell, com en Carlos, no sap què passarà a partir de divendres. “El
conserge plega ara a final de mes i es pot donar el cas que vinguem el dia 1 i no hi hagi
ningú que ens obri la porta”, afirmen.
Fonts municipals expliquen que l’Ajuntament ha seguit el cas de la pensió Lirio i que els
serveis socials han analitzat totes les situacions i han fet l’acompanyament pertinent. “S’ha
pogut comprovar que són persones amb ingressos i autonomia i se’ls està buscant una
alternativa que s’ajusti a les seves necessitats, algunes d’elles de la mà d’entitats socials”,
afirmen des del consistori. Pel que fa a la resta de veïns de l’edifici, tots tenen contracte de
lloguer. “De moment, no se’ns ha comunicat cap canvi de propietari i seguim tractant amb
el mateix administrador. Alguns contractes s’han renovat fa poc, però a mi se m’acaba en
uns dies i ja m’han ofert un contracte nou que m’obligaria a pagar 600 euros més de
lloguer”, assegura una veïna de la finca.
Nous recursos d’allotjament
El tancament de les pensions de Ciutat Vella, doncs, se suma als alts preus del lloguer i està
obligant les entitats socials que acompanyen persones sense recursos a buscar i crear nous
recursos d’allotjament. És el cas d’Arrels, que treballa sobretot al Raval des de fa 30 anys.
Fa gairebé un any va obrir l’anomenat Pis Zero i, fa unes setmanes, un altre pis al carrer
Sant Antoni. Són pisos de baixa exigència, pensats i gestionats de manera específica per
cobrir les necessitats de persones que no s’adeqüen a pisos compartits. El director d’Arrels,
Ferran Busquets, explica que l’entitat ja no tenia actualment cap usuari a la pensió Lirio,
però sí que n’hi havia tingut. “Durant molt de temps les pensions van ser un recurs per
sortir del carrer, tot i que sempre hem sigut conscients que segurament tampoc no era la
millor solució”, hi afegeix. Una situació que es repeteix pel que fa a si cal o no pagar
habitacions de relloguer.
L’habitatge és una de les preocupacions de les entitats socials en general i molt més de les
que atenen persones sense llar. “La situació és greu i la solució és evident: cal més habitatge
assequible –indica Busquets–. I també més Pisos Zero”. Al del Raval, pensat com un
allotjament temporal, hi dormen una desena de persones. És només un recurs nocturn.
Una de les coses que més valoren els usuaris és poder descansar tranquil·lament, encara
que només siguin unes hores (de 9 del vespre a 8 del matí). Des de fa uns dies, una parella
hi va a dormir amb els seus tres gossos i un gat. Aquesta és una altra particularitat del Pis
Zero, que té una terrassa i permet accedir-hi amb animals.
L’últim pis que ha obert Arrels és al carrer Sant Antoni i el lloga al Bisbat. Hi ha set
persones i cada una té la seva habitació. La resta d’espais són compartits i durant unes
hores hi ha un professional de l’entitat. Aquest pis ja l’havia gestionat fa molts anys. En
aquell temps se li deia El Refugi i hi va morir Pere Barnés, considerada la primera persona
que va sortir del carrer i va morir en un allotjament d’Arrels. La Llar Pere Barnés –se li va
posar el nom en record a ell– és un altre recurs d’Arrels que guanyarà places aviat. Hi viuen
30 persones que també ho han fet al carrer i tenen problemes greus de salut.
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L'actor Abel Folk a Arrels
#ArtistesQueSumen - BonDiaMon
YouTube BonDiaMon (30/11/2017)
Noemí Fuster
Guapos i guapes, arriba Nadal i us volem presentar els #ArtistesQueSumen. Avui hem
volgut sumar-nos a la Arrels Fundació amb l'actor i director Abel Folk. Hem visitat els
nostres amics del taller de la Troballa per saber què ens estan preparant per Nadal.
L'Andrea, l'Alvaro, l'Anna, l'Ali, el Víctor, el Cristobal, la Yolanda... I molts més ens
esperaven amb el cor a la mà. Un cor de fusta que posaran al tortell de reis i que podràs
comprar per a col·laborar amb Arrels. L'Abel Folk que ha passat moltes hores davant d'una
càmera i a sobre un escenari avui s'enfronta al repte de ser youtuber.
Hi superarà? Recordeu que aquestes festes, podeu comprar el tortell de reis solidari
d'Arrels Fundació i col·laborar per fer possible #ningúdormintalcarrer.
On? Als forns del Gremi de Flaquers de Barcelona que s'han adherit a la campanya
(http:\\www.arrelsfundacio.org) i et regalaran un iman pirogravat per persones que han
viscut al carrer i que participen al taller d'Arrels. Gràcies per posar-hi el cor!
Ei no ho oblideu! Subscriviu-vos al canal i doneu-li a LIKE si us ha agradat aquest vídeo.
Això m'anima a fer-ne més :) *Gravació i edició del vídeo per Ari Folgueira:
http://arifolgueira.com/ * T'espero cada dia a l' Instagram de @Noe_Ona! Ja som 2K! :)
♥INSTAGRAM : noemi@bondiamon.com ♥
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Nace el primer banco de imágenes de
personas que viven en la calle
TimeOut (30/11/2017)
Pau Roca
La Fundació Arrels nació a finales de los
años 80 y desde entonces se ha dedicado
de forma incansable a ofrecer ayuda a
personas que viven o han vivido en la
calle en Barcelona. Desde 2007 su base
de operaciones está en la residencia Pere
Barnés, desde donde atienden a
centenares de personas sin techo, además
de ofrecer alojamiento temporal a más de
30 personas.
Pero en nuestra ciudad, explican desde la
entidad, hay más de 3.000 personas que siguen durmiendo en la calle. Rostros
invisibles que han llegado a una situación extrema y que necesitan del apoyo de todos para
superar esta situación. Es por ello que Arrels ha puesto en marcha una acción en la que
ofrecen más de 130 imágenes creadas para nuestras campañas diarias. Imágenes
preciosas protagonizadas por personas que viven o han vivido en la calle.
Seguro que conocéis a mucha gente que
usa fotos de bancos de imágenes,
¿verdad? Imágenes para un artículo,
para un banner o un post en redes
sociales que podéis usar libremente y
que
servirán
para
apoyar
económicamente a una fundación
que se nutre de acciones como estas.
Por ejemplo, una serie de entre 40 y 54
fotografías que podéis adquirir por 22
euros equivale a una noche de
alojamiento y seguimiento social para
una persona que acuda a la Fundació
Arrels.
A continuación podéis ver el vídeo que
han preparado para la acción.
Difundidlo y entre todos que el reto
#NadieDurmiendoEnLaCalle de Arrels
sea una realidad pronto.
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El laberint de les nostres vides
Arte informado (30/11/2017)
Exposición en Barcelona, España
2019 YES Arts Writers Grant in collaboration with ARTEINFORMADO
Cuándo:
30 nov de 2017 - 18 dic de 2017
Inauguración: 30 nov de 2017 / 19:30
Precio:
Entrada gratuita
Centre Civic Pati Llimona /
Dónde:
Regomir, 3 / Barcelona, España
Organizada
Fundació Arrels
por:
Artistas
Juan Lemus
participantes:
Enlaces
Web Facebook Twitter
oficiales
Correo
info@arrelsfundacio.org
electrónico:
Fotografía Fotografía en Barcelona
Fotografía de Autor Fotografía de
Autor en Barcelona Fotografía
Etiquetas:
digital Fotografía digital en
Barcelona Fotografía documental
Fotografía documental en
Barcelona
Descripción de la Exposición
Más de un millar de personas duermen cada noche a la calle en Barcelona. Desde la
fundación Raíces acompañamos desde hace 30 años persones sin hogar, con nuestros
equipos de calle, servicios básicos de atención, alojamiento digno… pero también
sensibilizando y denunciante. Conseguir el reto #ningúdormintalcarrer es posible y el
primer paso es ver, entender y sentir esta realidad. Este es el objetivo de 30 años llamando
#ningúdormintalcarrer, así como del Laberinto de nuestras vidas, una instalación jododocumental que muestra la acción de Raíces desde la mirada de personas que han vivido en
la calle, a través de una experiencia vivencial. Una persona no acaba en la calle de un día
por el otro, se va perdiendo poco a poco, quizás para elegir caminos equivocados que
hacen que su situación se vaya deteriorando con el tiempo o por los caminos sin salida que
marca la propia estructura de la sociedad. No hay una única causa, sino una sucesión de
situaciones. Es por eso, que a través del recorrido visual laberíntic se busca simbolizar un
viaje hacia el nosotros mismos, donde se experimente en primera persona la sensación de
perderse llegando a la calle para volver después al mundo, transformados en una persona
diferente. entras?
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El laberint de les nostres vides
La Ventana del Arte (30/11/2017)
Centre Cívic Pati Llimona
web: www.patillimona.net
Fotografies de Juan Lemus, Arrels Fundació
Del 30 de novembre al 18 de desembre.
Més d’un miler de persones dormen cada nit al carrer a Barcelona. Des de la fundació
Arrels acompanyem des de fa 30 anys persones sense llar, amb els nostres equips de carrer,
serveis bàsics d’atenció, allotjament digne… però també sensibilitzant i denunciant.
Aconseguir el repte #ningúdormintalcarrer és possible i el primer pas és veure, entendre i
sentir aquesta realitat. Aquest és l’objectiu de 30 anys cridant #ningúdormintalcarrer, així
com del Laberint de les nostres vides, una instal·lació foto-documental que mostra
l’acció d’Arrels des de la mirada de persones que han viscut al carrer, a través d’una
experiència vivencial.
Una persona no acaba al carrer d’un dia per l’altre, es va perdent poc a poc, potser per triar
camins equivocats que fan que la seva situació es vagi deteriorant amb el temps o pels
camins sense sortida que marca la pròpia estructura de la societat. No hi ha una única
causa, sinó una successió de situacions. És per això, que a través del recorregut visual
laberíntic es busca simbolitzar un viatge cap al nosaltres mateixos, on s’experimenti en primera
persona la sensació de perdre’s arribant al carrer per tornar després al món, transformats en
una persona diferent. Hi entres?
Organitza: Arrels Fundació.
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Rostres anònims i el Laberint de les
nostres vides
Wherevent (30/11/2017)
Event in Barcelona
Centre Cívic Pati Llimona
Thursday 30 November 2017, 19:30 till Thursday 30 November 2017, 21:30
Organized by : Fotografia Pati Llimona
Activities Barcelona / Description
Juan Lemus i Arrels Fundació ens duen l'exposició el Laberint de les nostres vides , una
instal·lació foto-documental que mostra l’acció d’Arrels des de la mirada de persones que
han viscut al carrer, a través d’una experiència vivencial.
Carmen Dengra exposa “Rostres anònims, Barcelona i Ciudad de México on la barcelonina
examina la societat actual i les seves contradiccions a través de l’estudi de l’ésser anònim, i
ho fa a partir d’una sèrie de retrats de persones desconegudes que es troben als transports
públics de la ciutat.
Es tracta d’una reflexió sobre el coneixement de nosaltres mateixos a través de la mirada de
l’altre, i sobre la dificultat de fer-ho en aquesta societat accelerada i saturada d’informació.
Amb el suport de Moritz
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Catalonia lanza una iniciativa navideña
para que familias y empresas
protagonicen su propia acción solidaria
Revista Gran Hotel (01/12/2017)

Las empresas, familias o grupos de amigos que quieran protagonizar una acción solidaria
solo tendrán que visitar la página web www.10menus1navidad.com y reservar una de las
múltiples propuestas gastronómicas que ha preparado Catalonia para celebrar la Navidad.
Por cada 10 menús que se consuman entre el 1 de diciembre y el 6 de enero en los 17
hoteles de Barcelona adscritos a esta campaña, Catalonia Hotels & Resorts donará un menú
solidario al comedor social de la Fundació Arrels. El reparto de dichos menús se llevará a
cabo mediante la colaboración logística de Rotary Club de Barcelona.
Gracias a esta iniciativa, las comidas o cenas de empresa se convertirán en acciones de
responsabilidad social corporativa y las reuniones familiares celebradas en días festivos, en
donaciones solidarias.
Jordi Batista, director de RRHH de la cadena, destaca la voluntad de “querer hacer
partícipe a nuestros clientes de una campaña solidaria muy importante en Barcelona.
Cuando eliges una de nuestras ofertas gastronómicas ya estás contribuyendo a que
centenares de personas sin recursos tengan un plato caliente en su mesa”.
La iniciativa 10 Menús 1 Navidad se llevó a cabo por primera vez durante la campaña
navideña 2015/2016. Gracias a esta acción los clientes de Catalonia Hotels & Resorts
donaron 1.250 menús solidarios al comedor social de la Fundació Arrels. Rotary Club de
Barcelona fue el encargado de repartir, durante 25 días, 50 menús diarios elaborados en las
cocinas del hotel Catalonia Barcelona Plaza.
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Rotary Club de Barcelona colabora en la
iniciativa “10 Menús 1 Navidad”
impulsada por Catalonia Hotels &
Resorts a favor de la Fundació Arrels
Rotary 2202 (01/12/2017)

Gracias a la iniciativa 10
Menús
1
Navidad,
Catalonia Hotels & Resorts
transformará los menús
navideños consumidos en sus
establecimientos barceloneses
en menús solidarios a favor
del comedor social de la
Fundació Arrels.
Las empresas, familias o grupos de amigos que quieran protagonizar una acción solidaria
solo tendrán que visitar la página web www.10menus1navidad.com y reservar una de las
múltiples propuestas gastronómicas que ha preparado Catalonia para celebrar la Navidad.
Por cada 10 menús que se consuman entre el 1 de diciembre y el 6 de enero en los 17
hoteles de Barcelona adscritos a esta campaña, Catalonia Hotels & Resorts donará un menú
solidario al comedor social de la Fundació Arrels. El reparto de dichos menús se llevará a
cabo mediante la colaboración logística de Rotary Club de Barcelona.
Gracias a esta iniciativa, las comidas o cenas de empresa se convertirán en acciones de
responsabilidad social corporativa y las reuniones familiares celebradas en días festivos, en
donaciones solidarias.
Jordi Batista, Director de RRHH de la cadena, destaca la voluntad de “querer hacer
partícipe a nuestros clientes de una campaña solidaria muy importante en Barcelona.
Cuando eliges una de nuestras ofertas gastronómicas, ya estás contribuyendo a
que centenares de personas sin recursos tengan un plato caliente en su mesa”.
La iniciativa 10 Menús 1 Navidad se llevó a cabo por primera vez durante la campaña
navideña 2015/2016. Gracias a esta acción los clientes de Catalonia Hotels & Resorts
donaron 1.250 menús solidarios al comedor social de la Fundació Arrels. Rotary Club de
Barcelona fue el encargado de repartir, durante 25 días, 50 menús diarios elaborados en las
cocinas del hotel Catalonia Barcelona Plaza.
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Expo Foto: El laberint de les nostres
vides
Raíces al aire (01/12/2017)
El laberinto de nuestras vidas
Exposición del fotógrafo mexicano Juan Lemus de la Fundación Arrels
Del 30 de noviembre al 18 de diciembre de 2017
Pati Llimona
C/ del Regomir, 3, 08002 Barcelona
Entrada libre
Más de un millar de personas duermen cada noche en la calle en Barcelona. Desde la
Fundación Arrels acompañan desde hace 30 años a personas sin hogar, con sus equipos
de calle, servicios básicos de atención, alojamiento digno… pero también sensibilizando y
denunciando. Conseguir el reto #ningúdormintalcarrer es posible y el primer paso es ver,
entender y sentir esta realidad.
El Laberinto de nuestras vidas es una instalación foto-documental que muestra la acción
de Arrels desde la mirada de personas que han vivido en la calle, a través de su experiencia
vivencial.
Una persona no acaba en la calle de un día para otro, se va perdiendo poco a poco, quizás
por elegir caminos equivocados que hacen que su situación se vaya deteriorando con el
tiempo o por los caminos sin salida que marca la propia estructura de la sociedad. No hay
una única causa, sino una sucesión de situaciones. Es por eso que a través del recorrido
visual laberíntico se busca simbolizar un viaje hacia nosotros mismos, en el que se
experimente en primera persona la sensación de perderse llegando a la calle para volver
después al mundo, transformados en una persona diferente. ¿Entras?
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Un banc d’imatges per conscienciar
sobre la realitat dels sense sostre
Valors.org (04/12/2017)
Trencar els prejudicis que existeixen vers les persones sense llar i denunciar la realitat
invisible del sensellarisme. Aquest és l’objectiu de la campanya Homeless Commons que ha
impulsat Arrels Fundació i Arena Media per intentar canviar la mirada de la societat vers les
persones sense llar.
El Manel, el Paco, el Valerio, el Salvador i l’Esteban són algunes de les persones que han
viscut al carrer i que han cedit la seva imatge per aquesta campanya. Consisteix en un banc
de fotografies protagonitzat per persones sense llar que fan de models en situacions
quotidianes com un sopar, una reunió d’amics o una tarda a l’oficina, acompanyades de
persones voluntàries d’Arrels. La campanya els mostra en aquest context per trencar amb la
idea que les persones sense llar estan associades a l’alcohol, l’incivisme o la violència.
Homeless Commons, segons expliquen des d’Arrels Fundació, convida a desmuntar
aquests prejudicis mostrant una altra cara que parli de persones que es relacionen, que
s’emocionen, que s’involucren en projectes col·lectius i, sobretot, que volen transformar la
mirada de la societat.
El banc d’imatges compta amb 136 fotografies que es poden utilitzar per dissenyar anuncis
i altres projectes creatius per a públics particulars i empresarials.
A HomelessCommons.org es pot comprar la col·lecció completa, una sèrie temàtica d’entre
40 i 54 imatges o adquirir una imatge única a canvi d’un donatiu voluntari. També
s’ofereixen sessions fotogràfiques a mida per a empreses que vulguin donar valor afegit a la
seva comunicació. Tots els beneficis obtinguts serviran per seguir avançant en el repte
#ningúdormintalcarrer.
Homeless Commons és el primer banc d’imatges protagonitzat per persones que han viscut
al carrer però forma part d’un projecte més ambiciós que porta a terme Arrels Fundació.
En concret, l’entitat vol crear el segell Homeless Commons, una llicència justa i solidària
inspirada en Creative Commons que permetrà utilitzar de forma lliure aquestes fotografies,
les tipografies HomelessFonts i altres obres cedides per persones que volen invertir els
beneficis de la seva venda per fer possible #ningúdormintalcarrer.
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Homeless Commons, el primer banc
d'imatges protagonitzat per persones que
han viscut al carrer
Xarxanet (05/12/2017)
Rubén Escobar
Arrels denuncia la "realitat invisible" del sensellarisme. Font: Arrels Fundació
La campanya d’Arrels Fundació i Arena Media vol denunciar la “realitat invisible” del
sensellarisme. El banc d’imatges compta amb més de 136 fotografies.
En Manel, en Paco o en Valerio són algunes de les persones que han viscut al carrer i han
cedit la seva imatge per a la campanya Homeless Commons. Es tracta d’un banc de
fotografies protagonitzat per persones sense llar que fan de models en situacions
quotidianes com un sopar, una reunió d’amics o una tarda a l’oficina, acompanyades de
persones voluntàries d’Arrels. L’objectiu de la campanya, promoguda per la Fundació
Arrels i Arena Media, és denunciar la “realitat invisible” del sensellarisme i canviar la
mirada de la societat vers les persones sense llar.
“Sovint associem les persones sense llar amb l’alcohol, l’incivisme o la violència”, expressen
des de l’organització. Actualment el banc d’imatges compta amb més de 136 fotografies
protagonitzades per persones que han viscut al carrer. Homeless Commons convida a
desmuntar aquests prejudicis mostrant una altra cara que parli de persones que es
relacionen, que s’emocionen, que s’involucren en projectes col·lectius i que volen
transformar la mirada de la societat. Les fotografies es poden utilitzar per dissenyar anuncis
i altres projectes creatius com anuncis, materials corporatius, pàgines webs o altres
projectes personals o professionals.
Les imatges han estat realitzades en diferents escenaris, com per exemple una casa rural,
unes oficines, el restaurant Les Quinze Nits o altres espais com l’estació de França, el Parc
de la Ciutadella i els carrers del Born. Per les persones interessades és possible comprar la
col·lecció completa o una sèrie temàtica d’entre 40 i 54 fotografies. També es pot
col·laborar adquirint una imatge única a canvi d’una aportació voluntària per finançar el
repte #NingúDormintalCarrer o per empreses, es pot encarregar una sessió fotogràfica a
mida.
Homeless Commons és el primer banc d’imatges protagonitzat per persones que han
viscut al carrer. Aquest projecte inicial té la perspectiva de crear el segell que duu el seu
nom, una llicència justa i solidària inspirada en Creative Commons que permetrà utilitzar de
forma lliure aquestes fotografies, les tipografies HomelessFonts i altres obres cedides per
persones que volen invertir els seus guanys en la campanya d’Arrels.
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Millores en l’estat neurològic dels
residents a la Llar d’Arrels
El Punt Avui (09/12/2017)
Redacció

Un estudi mostra que canviar l’atenció a persones sense llar redueix el seu consum
d’alcohol i les fa més col·laboradores
La Llar Pere Barnés és un dels recursos residencials de la Fundació Arrels per a persones
que han viscut al carrer i tenen problemes de salut física i mental. Es va obrir fa 10 anys i
ofereix atenció personalitzada i integral d’allotjament i alimentació per procurar que
guanyin confiança i autonomia. Té capacitat per a una trentena de persones, i un estudi fet
entre els residents ha demostrat que, amb alguns canvis en el model d’atenció i en el dia a
dia de la Llar, milloren el seu estat neurològic i la seva conducta.
“Ha estat un treball en equip, perquè personal i voluntariat s’han hagut d’adaptar a una
nova manera de fer”, explica la directora de la Llar, Laia Vila. Nova manera de fer que ha
consistit, per exemple, a “repartir determinades obligacions fent-los entendre que el centre
és casa seva, fent-los participar en tasques quotidianes, parlar-ho tot i evitar haver
d’expulsar a ningú”. I també, remarca, “tenir en compte les opinions”. En resum, “va ser
tot un canvi de models i d’hàbits”.
Vila ha portat endavant aquests canvis i l’estudi neurològic amb el neuròleg Miquel Aguilar
i els equips de tots dos. “Necessitem companyia, que ens estimin, un sostre... Són persones
que han viscut al carrer, i és molt dur”, planteja Aguilar. Després de 18 mesos amb el nou
sistema d’atenció, es va tornar a avaluar 15 residents que continuaven a la Llar: 8 d’ells
tenien millores cognitives (memòria, concentració, atenció); 6, millores conductuals (més
tranquil·litat, menys agressivitat, millor actitud) i 5, millores funcionals (capacitat de fer
coses). Va millorar la col·laboració i es van reduir la conflictivitat i el consum l’alcohol.
“Tot i que la mostra és petita, els resultats són prometedors”, coincideixen Vila i Aguilar.
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Homeless Commons: imatges per canviar
mirades
T V3 (10/12/2017)
Una imatge pot ajudar a acabar amb molts prejudicis.
Amb aquesta intenció, l'ONG Arrels, que s'ocupa de les persones sense sostre, ha presentat
la campanya Homeless Commons. Es tracta d'un banc de 136 imatges de la vida quotidiana
protagonitzades per gent com el Manel, el Paco, el Valerio o el Salvador. Ells han viscut
l'experiència de dormir al carrer, i saben què és ser invisible per a la resta del món.
L'àlbum de fotografies de "Homeless Commons" té diversos escenaris, com ara una casa
rural, unes oficines o un restaurant. La idea és que qualsevol creatiu que ho necessiti pugui
comprar les fotografies per utilitzar-les en els seus dissenys, com ara cartells, anuncis o
pàgines web.
D'aquesta manera s'aconsegueix un doble objectiu: finançament per a les campanyes
d'Arrels i trencar els prejudicis sobre les persones sense llar i fer possible el repte
#ningúdormintalcarrer.
Es pot comprar una única fotografia, a canvi d'una aportació voluntària, o bé una sèrie
temàtica, d'entre 40 i 54 fotografies, per 22 euros (el preu d'una nit d'allotjament i
seguiment social per a una persona), o la col·lecció completa de 136 imatges, per 50 euros
(l'equivalent, segons especifica la web d'Arrels, a l'alimentació per a una persona durant 10
dies).
Arrels ofereix a les empreses la possibilitat d'encarregar una sessió fotogràfica a mida per
donar valor afegit a la seva comunicació. La campanya, es resumeix en aquest vídeo. Per fer
la campanya, l'agència Arena Media Arena Media va analitzar les fotos més buscades i
utilitzades als principals bancs d'imatges, i que fan servir els professionals de la publicitat i
la comunicació.
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Menús festivos solidarios, para ayudar a
la personas sin techo
Los foodistas (10/12/2017)
Hoteles Catalonia lanza una propuesta para ayudar a la gente que duerme en las calles de
Barcelona, ofreciendo un menú acorde a sus necesidades. Si quieres festejar la navidad y
echar una mano a quienes lo pasan mal, aquí te contamos cómo…

Campaña solidaria para celebrar las fiestas y
apoyar a las personas que duermen en la calle

Esta iniciativa solidaria se llama “10 Menús 1 Navidad”, y está promovida por la
cadena Catalonia quienes, por cada 10 menús consumidos (entre el 1 de diciembre
y el 6 de enero) en cualquiera de sus 17 establecimientos barceloneses, ofrecerán un
menú solidario a favor del comedor social de la Fundació Arrels. De esta manera, las
empresas y personas que quieran celebrar sus cenas de grupo o familiares, pueden
contribuir para que lxs que lo necesitan, tengan un plato caliente y equilibrado.
Los menú creados para el comedor de la Fundación Arrels se elaborarán en las cocinas de
los hoteles y el reparto se llevará a cabo mediante la colaboración logística de Rotary
Club de Barcelona. A través de esta iniciativa, tus comidas o cenas de empresa se pueden
convertir en acciones de responsabilidad social corporativa y las reuniones familiares
celebradas en días festivos, en donaciones solidarias.
Esta campaña se inició en 2015/2016 y, en esa oportunidad gracias a la acción los clientes
de Catalonia Hotels & Resorts, se donaron 1.250 menús al comedor social de la
Fundación Arrels. Durante 25 días, Rotary Club Barcelona repartió 50 menús
diarios elaborados en las cocinas del hotel Catalonia Barcelona Plaza. Este año se espera
superar ese número de menús.

Aperitivo de Foie con trufa, en los hoteles Catalonia /Foto: Los Foodistas©
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En las calles de la ciudad de Barcelona duermen a diario más de mil personas, que se
han quedado en la calle por diferentes razones. Un cuarto de ellas están en esa situación
por haber perdido el trabajo; además el elevado precio de los alquileres y la especulación,
constituyen una clara barrera para el acceso a la vivienda. Estas cifras son producto de un
sistema que excluye a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Fundación Arrels (con 30 años de trabajo ininterrumpidos) ofrece un espacio donde
dormir y comer a muchas personas. En Barcelona hay alrededor 3.383 personas que
viven en condiciones extremas y sin posibilidad de acceder a un techo. Los centros
residenciales, pisos de programas públicos y privados, acogen por noche unas 2.006
personas, y otras 417 pernoctan en asentamientos y estructuras informales.
Durante el 2017 se incrementó el número de gente que duerme en las calles, que casi se
duplicó desde 2008 a pesar de que el 20% tiene algún tipo de ingreso, como pensiones,
que es insuficiente para pagar un techo. Si quieres poner tu grano de arena para revertir
esta situación, además de reclamar a las instituciones de gobierno, puedes colaborar
reservando tus menús especiales a través de la Web que se ha creado para esta ocasión.
En la Web encontrarás una variedad de menús, con un precio que oscila entre los 25 y
65€, disponible mediodías, noches y también fines de semana. Los menús incluyen un
entrante, plato principal y bebida; para los de navidad o noche vieja, también hay turrones,
barquillos y copa de bienvenida.
¡Te animamos a celebrar las fiestas sumándote a esta iniciativa!
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La aporofobia, una realidad que no
reconoce la RAE
El Periódico (11/12/2017)
Rosa Mari Sanz
Hace unos meses un grupo de sintecho comenzó en las redes una campaña para
que la Academia recoja en el diccionario la palabra que se usa para referirse al odio
o miedo al pobre

Miguel Fuster dibujó la agresión que sufrió
en el Maremàgnum cuando vivía en la calle.
/ Miguel Fuster

Desde hace unos meses corre la petición a la RAE a través de las redes de que acepte la
palabra aporofobia, un término acuñado hace más de 20 años por la filósofa Adela
Cortina para definir el odio o aversión a la gente pobre. Tras esta iniciativa viral está
la cuenta de Twitter @Placido, encabezada por cinco sintecho vinculados a la
oenegé Arrels. La incorporación del término, según la Academia, está en
estudio. Fundéu (Fundación del español urgente), en cambio, lo tiene claro y ha aceptado
el neologismo. De lo que no hay duda es de que esta realidad existe en las calles, aunque las
víctimas sean un colectivo casi tan invisible como lo son las agresiones.
Un punto de inflexión para denunciar este odio lo tuvo el crimen de Rosario Endrinal, en
el 2005, a manos de tres jóvenes que la rociaron con gasolina en un cajero de Sarrià. A
partir de ese homicidio, Jesús Ruiz, director de la oenegé Assís, empezó a recoger datos de
los sintecho que mueren de forma violenta, un estudio que dio un paso adelante cuando
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la fundación Rais le propuso participar en el Observatorio Hatento para intentar poner
cifras a estos dramas. Los resultados, que seguramente se quedan cortos en tanto las
víctimas callan, son terribles: un 50% de los 40.000 sintecho que viven en España han
sufrido violencia de algún tipo.
Assís ha dado ahora otro salto y ha creado la página aporofobia.com para dar cuenta del
fenómeno, en tanto, insisten, visibilizar y condenar esta realidad es el primer paso para
combatirla. Porque está ahí. Solo hay que recordar tres recientes casos. El último, la
agresión a una anciana de 84 años que dormía en las calles de Madrid; le precedieron
el youtuber que humilló a un pobre ofreciéndole galletas con pasta de dientes, imágenes
que colgó en su canal, y la agresión, en octubre del 2016, de dos jóvenes a un hombre que
dormía en un cajero barcelonés. En este último caso, el fiscal de delitos de odio Miguel
Ángel Aguilar pide cárcel al ver un claro caso de aporofobia, una circunstancia, la de
considerar un agravante el odio al pobre, que reivindican las entidades.
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«El problema es que no se denuncia»
El Periódico (11/12/2017)
Rosa Mari Sanz
Beatriz Fernández, abogada de Arrels, denuncia la invisibilidad de la aporofobia
La aporofobia es
un delito
cruelmente invisible. Lo saben
los trabajadores de entidades
sociales que acompañan a
personas que duermen en la
calle y han conocido, por la
propia víctima, que ha sufrido
algún
tipo
de
agresión.
Normalmente
la
explican
cuando ya ha pasado, y sin
ánimo alguno de acudir a la
justicia. Lo cuenta Beatriz
Fernández,
abogada y
responsable del equipo de Gestión Interna de Arrels: «No nos ha llegado nunca una
persona que nos diga que ha sido agredida y que quiere denunciar. Ellos lo ven como un
episodio más de su vida en la calle, como si estuviera asumido», lamenta.
La primera dificultad que se encuentran, dice («y esto lo hemos hablado con el fiscal de
delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar), es que estamos ante personas
invisibles, y si logran que al final entiendan que son víctimas tampoco denuncian porque
tiene una desconfianza total en el sistema, explica, cuando no el temor a ser expulsados en
el caso de no tener papeles. A favor, continúa, está el que desde la justicia tienen claro que
este uno de los colectivos en los que se ha de poner más énfasis. «Arrels, como otras
entidades, está en contacto con Fiscalía para que nos informen de sentencias que vayan
saliendo y de situaciones que podemos considerar susceptibles de ser seguidas. Uno de los
retos es conseguir que este delito se considere como un agravante, lo que permite al juez
aplicar un baremos de sanción diferentes que si es una agresión sin agravante. La pena que
se tiene en cuenta es mas alta, como ya ocurre en casos de xenofobia, religión y
orientación sexual», prosigue.
La abogada, además, alerta de un incremento de casos de aporofobia. Estamos viendo
que con toda la crisis en España y el conjunto de Europa desde el 2008 cada vez hay
más desigualdades y se oye con mayor fuerza un alarmante discurso racista
culpabilizando a la gente más pobre. El problema, insiste, es que al ser un fenómeno que
no se denuncia no se puede cuantificar. «Estamos ante un tema muy candente y somos
muchas las entidades que trabajamos con sintecho que nos estamos dando cuenta de que
pese a no denunciar cada vez lo explican más», concluye.
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"Cuando estás en la calle para la gente
eres escoria"
El Periódico (11/12/2017)
Rosa Mari Sanz
Miguel Fuster, ahora en la dirección de Arrels, vivió 15 años en la calle y fue
brutalmente agredido
Miguel Fuster, dibujante miembro de Arrels que
pasó 15 años viviendo en la calle. / Carlos
Montañés

Conoce bien la mirada del odio, del que
busca el mal por el mal, de quien se cree
superior de una manera brutalmente
violenta. Miguel Fuster, dibujante de
profesión y ahora en la directiva
de Arrels, la oenegé que le ayudó a
dejar la bebida y la calle, ha sido víctima
de aporofobia durante los 15 años de angustia y desesperación que pasó al raso, entre 1988
y el 2002. Algunos de esos episodios de humillación, desprecio, incluso de una salvaje
agresión, han quedado reflejados en unos cómics que muestran la locura y la soledad de
esos años ahogados en alcohol. La infinidad de tragos no le ha hecho olvidar la noche que
estaba en el Maremàgnum y dos chicos bien vestidos y con pinta de “niños bien”
entablaron una conversación con él y, aunque acabaron marchando, regresaron para
agredirle. «Lentamente el chico rubio se volvió hacia mí y me clavó los ojos», relata en la
ilustración que recoge ese momento. Le lanzaron un adoquín a la cara que le partió el
tabique nasal. Se fueron riendo. Fuster lo tiene claro: «Eran crueles y cobardes».
El mismo patrón que se ha encontrado de noche en más de una ocasión, como cuando
acabó durmiendo en una alcantarilla escondiéndose de unos jóvenes en Les Planes, o los
incidentes en cajeros de Sants, como el día en que se encerró y unos cinco o seis le
increparon desde afuera y llegaron golpear el vidrio con litronas. «El cuerpo al final se
acostumbra a todo», dice Fuster, quien acabó llevando dos cuchillos por lo que pudiera
pasar. «Los he llegado a sacar, suerte que no los he utilizado nunca», dice.
«No puedes denunciar ni hacer nada, cuando estás en la calle para la gente eres escoria,
incluso cuando sales la gente ya no te ve normal por el hecho de haber sido un indigente o
de haber estado en la cárcel. ¿Pero la gente se piensa que hemos nacido en la calle? Puedes
ser igual de buena persona que otro», defiende. Y prosigue: «En la calle te acabas
fortaleciendo, pero no endureciendo. La infancia es lo que marca, y yo tuve una infancia
muy feliz». De hecho, durante aquellos 15 años no perdió esa referencia, ya que muchos de
ellos los pasó al raso cerca de la masía en la que sus padres fueron masoveros y él, un niño
alegre y querido.
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Projecte 6è amb Arrels, 2na part
Jesuïtes Poble Sec-Col.St Pere Claver (11/12/2017)
Els alumnes de 6è segueixen amb el projecte i visiten la Llar Pere Barnés

És important la visibilització i trencar prejudicis. Tal i com us vam prometre us
continuem explicant el desenvolupament del projecte que els alumnes de 6è fan aquest curs
amb la col·laboració de la Fundació Arrels.
En aquesta segona entrega els alumnes de 6è del Jesuïtes PobleSec han visitat la Llar Pere
Barnés per conèixer la problemàtica del sensellarisme de la mà de persones que han viscut
al carrer.
Primer de tot us volem explicar d'on ve el nom de la Llar, qui és en Pere Barnés?
La Llar Pere Barnés és un programa innovador d’Arrels que dóna resposta a la manca de
recursos residencials de mitja i llarga estada per a persones sense llar afectades físicament i
anímicament pel fet d’haver viscut al carrer.
A la llar els alumnes s'han trobat amb el Carl i el Cristobal, dos homes que han viscut molt
anys al carrer, ells només són dos de les moltes persones que han compartit la seva història
amb nosaltres.
Tots els testimonis han resaltat la importància que té la prevenció i sensibilització cap als
més joves ja que serveix per mostrar una realitat desconeguda i trencar prejudicis.
Per a tots ells és molt satisfactori poder-se apropar al jovent perquè tornen a sentir-se útils
en fer tota aquesta tasca de divulgació i visibilització vers la seva situació.
Tot plegat ha estat una jornada molt interessant i plena de reflexions
Gràcies Fundació Arrels per donar-nos aquesta oportunitat de conèixer-vos més d'a prop!!
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Vuit projectes «made in» MID Talent
Ajuntament de Barcelona (13/12/2017)

Després de setmanes de convivència i treball durant els mesos d’octubre i novembre, dos
grups de participants del MID Talent (Mercat d’Idees de Disseny) han pogut treballar vuit
projectes diferents. Els 40 joves que hi han participat han hagut de superar un dels dos
reptes que se’ls han plantejat:
Per una ciutat més sostenible
Basant-se en el projecte FabCity del FabLab Bcn, els joves creadors han buscat propostes
per donar resposta a grans problemes urbans, centrats en el barri del Poblenou. I ha
estat així que l’equip Green Hand ha pensat de reutilitzar els pòsits dels cafès per fer-ne sabó
exfoliant; i el grup de The Finders ha proposat la utilització de jardins verticals per a la
renovació de l’aire de la ciutat.
Talent i persones sense sostre
Arrels Fundació, de tots ben coneguda, s’ha fet un lloc a Barcelona tot acompanyant i
oferint un futur a persones sense sostre. En col·laboració amb aquesta fundació, quatre
projectes més han buscat solucions als problemes del dia a dia de les persones sense
llar. I per què no fem servir els autobusos públics sense ús per crear una xarxa d’espais
mòbils per allotjar aquestes persones? Aquesta va ser la idea de l’equip We Are Billy. I hi ha
altres espais de la ciutat que també podrien oferir espai i refugi, segons l’equip dels Hello
Mik, acreditant els negocis i entitats com a «homeless friendly».
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«Si dorms al carrer, deixes de ser una
persona»
Catorze (14/12/2017)
Gemma Ventura Farré
La història de Manel Garcés, que durant cinc anys ha viscut a Barcelona sense tenir
cap sostre

Foto: Juan Lemus - Arrels Fundació, dins del projecte Homeless Commons
La primera nit
La meva família no volia saber res de mi perquè vaig perdre el control amb la beguda. Em
van fer fora de casa. Al principi sí que tenia diners per viure en una pensió, però me'ls
anava gastant i no trobava feina enlloc (abans havia treballat en feines molt diferents: en
una impremta o com a personal de seguretat). Però va arribar el dia. Com que encara tenia
la porta de l'entrada del pis on vivien la meva mare i la meva tieta, vaig anar a dormir allà.
Ho recordaré tota la vida. Quan entraves a l'edifici hi havia una porta, i em vaig posar just
al darrere amb una manta i un cartró. La primera nit va ser dolentíssima. Si estàs acostumat
a dormir en un llit i calent, imagina't que de sobte estàs al terra i així. Psicològicament, és
molt dur. Cada vegada que obrien el llum de l'escala, havia d'amagar-me perquè els veïns de
tota la vida no em veiessin. Baixava la senyora Margarita, que la coneixia de sempre, i
m'arrambava perquè no em descobrís. Em van arribar a veure, però no em van dir res. Tot
i això, tenia por, perquè la meva mare i la meva tieta encara vivien allà i no sabien que jo
dormia tan a prop d'elles.
El nou dia a dia
El dia a dia era llevar-me, anar en un bar on em coneixien per entrar al lavabo i rentar-me la
cara. Em prenia un cafè amb llet i començava a beure i a beure. Al principi feia petites
feines ajudant a qui fos, i el que cobrava cada vegada m'ho gastava en beguda. No sé ni jo
per què bevia, si era perquè m'agradava o per oblidar-ho tot. Quan bevia no pensava en res,
no tenia cap problema. No pensava que a la nit havia de dormir al carrer, no hi havia
aquella tortura psicològica. Si no, em passava el dia pensant com m'havia de buscar la vida,
si algú em descobriria, i si ho dirien a la meva família. Bevia i llavors només havia d'obrir
aquella porta, que ningú em veiés, i dormir.
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Tornar a aprendre a viure
He dormit en escales, davant d'unes botigues del passeig de Gràcia, en una furgoneta. Un
amic, que no em podia posar a casa seva perquè vivia en un pis de protecció oficial, em va
deixar dormir al seu pàrquing. Hi havia un passadís, on al final a mà dreta i havia tres
quartos, i em va dir que dormís en un d'ells i que vigilés perquè ningú se n'adonés. Pel
carrer vaig arreplegar cartrons que treien la humitat de terra, i una ampolla de plàstic per fer
pipí, i al matí ho tirava. També tenia una llauna que omplia d'aigua per rentar-me la cara. I
una tovallola. Pot ser estrany, però al final t'espaviles com pots i amb el que pots.
La dignitat
Una nit de Sant Joan estava dormint en aquell quarto del pàrquing i vaig començar a sentir
soroll. Uns nois estaven de festa fumant porros, just allà al costat. Vaig sortir i els vaig dir
que era un pàrquing, no una sala de festa. I em van dir: "Sí sí, ara marxem". Vaig intentar
dormir, però no podia perquè no me'n fiava. Vaig tornar a sortir i els vaig dir: "Siusplau
marxeu, que jo estic vigilant el pàrquing". Llavors va semblar que em feien cas i vaig anar a
dormir. De cop, algú va obrir la porta. No vaig tenir temps de reaccionar. Em van ruixar
amb un extintor. Saps què és un dimoni emprenyat? Doncs així és com estava jo. Vaig dir
que ara sí que trucava a la policia. Llavors una noia em va dir: "Tranquil, tranquil. Agafa
aquests vint euros i relaxa't, que ja ho netegem nosaltres". I vaig dir: "No, no vull diners. Jo
no em venc per vint euros". I van pujar al cotxe i se'n van anar. Aquí em van tocar la
dignitat, perquè em van voler comprar, no sé si per llàstima o per dir collons, ens hem
passat.
Amagar-me de tot
En aquell lloc hi estava bé, però un dia va vaig sentir que algú venia. No em va donar
temps d'amagar-me. Era la presidenta de l'escala. Em va dir: "Oye, ¿qué te has creído, que
esto es una pensión? ¡O te vas de aquí o llamo a la policía!". Jo li vaig dir que truqués a qui
vulgués, perquè no estava fent mal a ningú. I em va preguntar: "¿Quién te ha dado la llave
del párquing?" Jo: "Nadie". "¿Y como has entrado?" "Esperando que viniera un coche y
entrando tras él". El meu amic em va fer una clau amb un ferro, que era una espècie de L i
així és com em colava. Sempre portava el meu ferro a sobre. Però vaig haver de deixar
aquell lloc i tornar a buscar un racó on viure.
Invisible
El pitjor de viure al carrer no és sentir-te invisible, sinó humiliat. Que et tractin com si
fossis inferior, que no et valorin. El que em feia més mal és que se'n riguessin de mi. "Mira,
aquest borratxo, només fa tonteries". Em convidaven a beure per provocar-me i perquè
acabés ballant o fent qualsevol bestiesa. Com si fos un ninot de fira. Era així de senzill:
"Saps com ens en riurem d'aquest? Pagant-li un parell de cerveses". Em vacil·laven i em
tractaven malament. O si no, estava al carrer, la gent passava pel meu davant i em veien,
però feien veure que no. Perquè el que passa és que si dorms al carrer deixes de ser una
persona, no ets res. Quan et veuen, el primer que els passa pel cap és que ets o un borratxo
o un drogoaddicte o un desgraciat. "Aquest està aquí perquè s'ho mereix. Alguna cosa deu
haver fet per estar-hi". Com si fos un càstig de la vida. No pensen: "Ostres, aquest està aquí
dormint, quin problema pot tenir?". Perquè a ningú li agrada dormir al carrer, i potser
aquesta persona té un problema psicològic, o una depressió. Ni tan sols pensen que la
persona que menys s'ho espera, que creu que ja ho té tot segur, també pot acabar aquí.
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Lluny de tot
Quan estàs al carrer el que trobes a faltar més és estar sota un sostre i tranquil, però també
sentir-te estimat. Quan no parava de beure, els meus germans em van dir: "Amb tu no hi ha
res a fer". Perquè em van dir moltes vegades que deixés la beguda, que acabaria malament.
I els deia que sí, que tenien raó, però anava a la meva. Fins i tot em van dir una cosa que no
crec que se m'esborri mai del cap: "El dia que es mori la mama, de tu no en voldrem saber
res més". Això és el que encara no he oblidat. No sé si ho van dir per si escarmentava de
cop i reaccionava, o perquè realment creien que era un cas perdut. Ara ve Nadal, tu
segurament estaràs amb els teus. Jo, no.
Val la pena viure?
Arribes a l'extrem de plantejar-te: "Per què visc? Si no valc per res, seria millor que morís".
Crec que era Nadal el dia que em vaig intentar tirar al metro. Tenia un caos molt gran dins
del cap, estava molt cremat i no podia ni pensar. Estava amb el Jesús, un home que també
vivia al carrer. Li vaig dir: "Jesús, vámonos a tomarnos un par de cervezas que me voy a
tirar al metro". I s'ho va prendre de broma. Estava tan desesperat que no m'ho vaig pensar
dues vegades. Em vaig emborratxar. Vam baixar a la parada de Liceu. Vaig esperar que
arribés el metro. Quan el veia per la boca de l'andana, ho recordaré tota la vida, em vaig
posar ben a la vora. Cada vegada més. Anava agafant impuls. Gairebé el tenia al davant.
Anava a llançar-me i vaig notar com una mà m'estirava enrere. Era el Jesús, el vaig mirar i
estava tremolant. "Pero loco, ¿qué ibas a hacer? Creía que era una broma que me gastabas.
¿De verdad te ibas a matar?" Vam marxar, em va convidar a una cervesa i em va dir que ho
oblidés tot. Em va salvar la vida. L'endemà em va demanar que no ho fes mai més, i encara
menys davant seu.
La trucada
Un dia vaig anar al metge i em van fer una analítica. A la tarda em van dir que presentés
urgentment a l'hospital Sagrat Cor. Tot i que jo no em trobava malament ni notava res, els
meus ronyons funcionaven al mínim. D'allà em van enviar al Clínic i em van fer diàlisi
durant un any. Necessitava un nou ronyó, però no sabia quants anys trigaria a arribar. Podia
ser que abans em morís. Un dia em van trucar dient-me: "D'aquí a unes hores ingressaràs
per fer el trasplantament". Vaig deixar de beure. Com? Anant al bar i demanant a l'Helena
que em posés els dos últims cubates de la meva vida. Era el 17 de novembre del 2016. Em
van operar i em van agafar dos delirium tremens, per l'abstinència d'alcohol. Vaig estar a punt
de morir. Em vaig despertar com si no hagués passat res. Però vaig sentir que això era com
una nova vida.
Arrels
Un dia vaig venir a Arrels, em van deixar dutxar, canviar-me de roba. Una monitora em va
fer una enquesta. Em van pagar una habitació, i he anat a diversos pisos compartits. Ara
quan surto de treballar a Arrels, vaig a dinar a algun lloc. Agafo el tren, arribo, obro la
porta, i soc a casa. Tinc la meva tranquil·litat, el meu llit, la meva cuina. Sort del Jesús, que
no em va deixar suïcidar. Deixar l'acohol i rebre ajuda psicològica és el que més m'ha
ajudat. Aquí col·laboro a consigna i també estic al voluntariat de l'hospital, i si un senyor
que està ingressat necessita que li portin roba o coses d'higiene, em donen un paper amb la
talla de roba, de pantalons, i ho preparo i hi vaig. Em reconforta i m'agrada, perquè igual
que els altres em van ajudar, ara intento ajudar els altres. Encara estic en mans de
psiquiatres per l'acoholèmia, però fa un any que no bec. Si t'acostumes a viure amb poc, et
muntes el teu món. Amb un llit, poder menjar i sopar, una tele i una dutxa ja ho tens tot. El
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que és principal és el sostre, el llit i el menjar. I sentir-te estimat. El que m'agradaria
recuperar són els germans. Estan molt enfadats amb mi, des de fa dotze anys.
Al teu lloc
Per què no vius un cap de setmana amb un pobre al carrer? Menges com un pobre. Passes
fred com un pobre. Dorms com un pobre. Només un cap de setmana. Perquè no és el
mateix llegir-ho o veure-ho, que viure-ho. Pots dir pobre home, però ho dius des de la teva
estufa. Si vas al carrer ara a les quatre de la nit i dorms amb un cartró, veuràs el que estan
passant aquesta gent. Perquè no només es passa malament quan fa fred, també quan fa
calor. Però el pitjor és el fred i la pluja. Imagina't que estàs en un lloc on vas sentint cloc
cloc, mentre plou, i com l'aigua gelada et va tocant. Tot i això, durant els cinc anys que vaig
viure al carrer vaig conèixer persones que em preguntaven: "Escolta, tens gana?" I pujaven
a casa i em baixaven un túper amb sopa.
La mirada
"Tanto tienes, tanto vales". Penso molt en aquesta frase, perquè el món funciona així: si
tens tant, ets un senyor, si no tens res, ets una merda. La imatge és això, i Arrels ho mostra
en el projecte fotogràfic Homeless Commons. La imatge et pot confondre, perquè pots anar
ben vestit i ser l'home més dolent del món, i potser vas com un pordiosero i ets bona
persona. M'agradaria que la gent veiés com soc, que em coneguin, que parlin amb mi. Cal
que ens mirem i ens escoltem més. No es pot jutjar ningú per l'aparença, és injust. Quan
algú vegi algú al carrer, m'agradaria dir-li que provés de veure'l no com un borratxo o un
estrany, sinó com una persona que està allà per algun motiu.

Foto: Juan Lemus / Arrels Fundació

Foto: Juan Lemus / Arrels Fundació
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Shad y Unión Suiza presentan una
mochila y tres relojes inspirados en
Barcelona
Club del motorista (14/12/2017)

Shad y Unión Suiza se alían con BCD y lanzan una serie de productos Inspired in
Barcelona, como la mochila técnica para ir en moto y tres relojes Kronos con diseños
exclusivos, que pueden ser el regalo perfecto para estas Navidades.
Shad y Unión Suiza se han aliado con el BCD Barcelona Centre de Disseny para
lanzar productos Inspired in Barcelona. Esta iniciativa global de reconocimiento del talento
creativo local y promocionarlo internacionalmente. A la vez que pretende difundir el papel
del diseño en la sociedad apoyando también ideas de diseño social que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Por ello, las prestigiosas firmas Shad y Unión Suiza, en colaboración con Arrels
Fundació, han creado productos 100% inspirados en Barcelona y con alma social que
llevan el sello Inspired in Barcelona.
Mochila técnica Shad diseño Miquel Fuster
Shad ha diseñado una mochila técnica y moderna que aúna talento local y
compromiso social ya que encargó al ilustrador Miquel Fuster que dibujara uno de los
iconos emblemáticos de Barcelona: la Pedrera de Gaudí. Fuster dibujó varios detalles del
edificio del genial arquitecto y se escogieron
las características chimeneas de la Casa Milà
para ilustrar la mochila en la que puedes
transportar en tu moto todas tus cosas
importantes organizadas y seguras.
Shad es, desde 1992, una de las marcas más
prestigiosas en el sector de los
complementos de la motocicleta. El diseño y
la innovación han sido, desde su fundación,
valores puntales de la marca. El desarrollo de
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nuevas soluciones para motocicletas y el registro de patentes propias, 3 en los últimos 3
años, muestran su gran interés y focalización por el I+D+i. Tras 25 años de crecimiento y
con presencia en los cinco continentes con una red comercial en más de 70 países, Shad ha
recibido recientemente el premio internacional de diseño Red Dot 2017, que se suma al
recibido en 2015 así como al German Awards 2017, concedido también este año.

Reloj Unión Suiza diseño Miquel Fuster

Reloj Unión Suiza diseño Curro Claret

Por su lado, Unión Suiza ha lanzado una colección de relojes Kronos con la misma idea
social. Se trata de tres ejemplares diseñados por diferentes artistas, los dos primeros
vinculados también con Arrels Fundació: Miquel Fuster que ha plasmado en su reloj los
lugares y monumentos icónicos de Barcelona: desde la Sagrada Familia hasta al Zoo,
pasando por el Parc Güell o el Disseny Hub Barcelona; el diseñador industrial Curro
Claret, gran exponente del diseño catalán a nivel internacional e integrante de la nueva
generación del diseño español de la década del 2000, ha sido el encargado de diseñar otro
de los ejemplares que en este caso consta de las firmas de las personas que han intervenido
en el proceso de fabricación del reloj; finalmente, el escultor David Bestué, investigador
nato sobre los vínculos con la arquitectura y la ingeniería, firma el tercer reloj donde se
reflejan los distintos materiales que intervienen en diseño de un reloj: correas de acero o
piel, cajas de plástico y números romanos y árabes.

Reloj Unión Suiza diseño David Bestué

Barcelona Centre de Disseny ayuda así a la internacionalización de los productos hechos y
pensados en Barcelona para hacerlos llegar al mundo. Talento local exportado al exterior,
sumado al compromiso social que hay detrás de cada una de estas iniciativas.
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HAD Y Unión Suiza lanzan su colección
‘Inspired in Barcelona’
Motor 1.com (16/12/2017)
J. M. González Tamajón
Esta iniciativa nace para apoyar el talento local y reconocer el diseño social, que contribuye
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La conocida marca de equipaje y complementos para moto Shad, con presencia en los
cinco continentes y más de 70 países, y Unión Suiza, prestigiosos joyeros y relojeros desde
1840, se han asociado con el BCD Barcelona Centre de Disseny para lanzar la gama de
productos ‘Inspired in Barcelona’.
Una iniciativa global de reconocimiento del talento creativo local, para promocionarlo
internacionalmente, que pretende difundir el papel del diseño en la sociedad. La acción
también apoya ideas de diseño social, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos. Para ello, también han contado con la colaboración de Arrels Fundació.

Mochila técnica de Shad inspirada en la Pedrera
Shad ha diseñado una mochila técnica y moderna, muy recomendable para moteros, que
aúna talento local y compromiso social. El diseño es obra del ilustrador Miquel Fuster,
que se inspiró en uno de los iconos emblemáticos de Barcelona, la Pedrera de Gaudí.
Fuster dibujó varios detalles del edificio del genial arquitecto y se escogieron las
características chimeneas de la Casa Milà para ilustrar la mochila.
Fuster forma parte del proyecto #nadiedurmiendoenlacalle, de Arrels Fundació, una
fundación privada que ayuda a las personas sin techo, a conseguir una vida lo más
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autónoma posible, cubriendo sus necesidades básicas: alojamiento, alimentación y atención
social y sanitaria. Miquel Fuster vivió durante 15 años en la calle y fue acogido por Arrels
Fundació, quien le ayudó a salir del alcoholismo y le ofreció un techo para poder volver a
pintar.

Relojes Unión Suiza Kronos con detalles de la Ciudad Condal
Por su parte, Unión Suiza ha lanzado una colección de relojes Kronos con la misma idea.
Se trata de tres ejemplares diseñados por diferentes artistas, los dos primeros firmados
por Miquel Fuster y el diseñador industrial Curro Claret, integrante de la nueva
generación del diseño español de la década del 2000. También el escultor David Bestué,
investigador nato sobre los vínculos con la arquitectura y la ingeniería, firma el tercer reloj.
En 2018, el Barcelona Centre de Disseny tiene previsto incorporar más marcas.
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Arrels emplaza a los partidos a legislar
para luchar contra el sinhogarismo
La Vanguardia (18/12/2017)
EFE
La fundación Arrels, que se dedica a ayudar a las personas que duermen en la calle, ha
emplazado hoy a las candidaturas que concurren a las elecciones del 21D, a "implicarse en
la lucha contra el sinhogarismo" y legislar a favor de nuevos modelos de atención a las
personas en situación de pobreza extrema.
En un comunicado, Arrels ha recordado que ya en las elecciones de septiembre de 2015
preguntó a los candidatos políticos que se presentaban a la elecciones al Parlament sobre
sus propuestas sobre las personas sin hogar y "aún no tenemos respuesta".
"La realidad de las personas sin hogar sigue siendo invisible en Cataluña y el abordaje de la
problemática requiere de acciones políticas que tengan en cuenta los derechos de las
personas y que miren a largo plazo", han resaltado los responsables de Arrels.
La fundación ha planteado tres propuestas a los partidos que concurren a las elecciones:
saber cuántas personas duermen en la calle en Cataluña; dar una vivienda estable y atención
a las personas sin hogar; y que se atienda a estas personas desde al ámbito local.
Los últimos datos en el ámbito catalán los publicó la Agencia Catalana de la Vivienda en
2014 y hablan de 48.454 casos de mal alojamiento, de los cuales 5.433 corresponden a
personas sin hogar que duermen habitualmente en la calle.
Durante 2016 y 2017, siete municipios catalanes hicieron recuentos para saber cuántas
personas duermen al raso y se han contabilizado 1.301 personas.
Arrels propone la aprobación de una ley para realizar recuentos anuales en toda Cataluña y
saber, de manera continuada, cuántas personas duermen en la calle. "En países como
Canadá ya se hace y en otros como Inglaterra la normativa pide recoger anualmente los
datos existentes", ha recordado.
También pide que se adopte el modelo de atención a las personas sin hogar que desde hace
unos años han implantado en diferentes ciudades y países europeos, que ponen como
punto de inicio el acceso a una vivienda estable ofreciendo a la persona el apoyo necesario.
En Barcelona, Arrels comenzó a impulsar este modelo hace tres años y en los últimos dos
años también se ha llevado a cabo desde la administración, mientras que en el resto de
Cataluña ha empezado a implementarse en Girona y Lleida aunque en la mayoría de casos
se sigue apostando por recursos que no miran a largo plazo.
Por eso, pide al gobierno catalán que resulte de los comicios del 21 de diciembre que
impulse el modelo 'Housing First' "como herramienta efectiva para que nadie tenga que
vivir en la calle".
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Arrels ha recordado que la Ley de Servicios Sociales dice que los municipios y consejos
comarcales con más de 20.000 habitantes deberían dar respuesta a las personas que en
situación de vulnerabilidad mediante los servicios sociales y recursos como comedores y
alojamiento temporal.
Pero, agrega Arrels, por falta de recursos, y en ocasiones de información sobre la
problemática, a menudo se recomienda a las personas que duermen en la calle ir a otras
ciudades más grandes, como Barcelona y otros municipios.
"Esta manera de hacer traslada la problemática en vez de resolverla", denuncia Arrels que
propone que "las personas que viven en la calle sean atendidas desde el ámbito local para
evitar un desarraigo mayor. Se trata de una responsabilidad local por la que el Gobierno
catalán debería velar con leyes y presupuestos adecuados, mirando más allá de los recursos
de urgencia".
Arrels ha denunciado que actualmente sólo el 32,4% de los municipios catalanes tienen
centros o albergues temporales y que otro 20,4% habilita recursos de manera puntual. EFE
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Jornada 'Treball en xarxa, oportunitats
per a les persones sense llar'
Xarxanet (19/12/2017)
La Comissió Territorial d'ECAS a Tarragona organitza una trobada per parlar sobre les
persones sense llar i apropar les noves orientacions i experiències en la intervenció d'aquest
col·lectiu.
La Comissió Territorial d’ECAS a Tarragona organitza la jornada ‘Treball en xarxa,
oportunitats per a les persones sense llar', que girarà entorn de la realitat de les
persones sense llar amb l'objectiu d'apropar a professionals i estudiants les noves
orientacions i experiències en la intervenció en persones sense sostre.
La trobada comptarà amb conferències i tallers sobre la inclusió social i l'abordatge del
sensellarisme. També es presentarà oficialment la Xarxa d'Atenció Integral a les
Persones Sense llar de Tarragona, que té com a finalitat enfortir la capacitat
d'organització entre entitats i organitzacions que treballen amb persones sense llar a la
ciutat.
La jornada compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Tarragona i la Càtedra d’Inclusió
Social de la URV.
Programa:










9.15h - Conferència ‘Sinhogarismo, enfocando las oportunidades teniendo en
cuenta a las personas’, a càrrec de Hilde Sánchez, professora titular de Sociologia
de la UNED.
10.00h - Conferència ‘Procesos de inclusión social de las personas sin hogar
en la ciudad: relatos de vida y acompañamiento social’, a càrrec de María
Virginia Matulič Domandzič, professora de la Unitat de Formació i Recerca (UFR)
de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.
10.45h - ‘Camí a l’Estratègia integral per a l’abordatge del sensellarisme a
Catalunya’, a càrrec de Joan Batlle, director de Programes Socials en l’habitatge de
l’Agència de l’habitatge de Catalunya.
11.10h - Presentació de la Xarxa d’atenció integral a les persones sensesostre de
Tarragona, a càrrec d’integrants de la pròpia xarxa.
11:30h - Cafè networking
12.00h - Taules rodones simultànies

1. Recursos per a l’atenció, amb Maite Mauricio, de la UTE Suara Cooperativa-Sant
Pere Claver del Servei Primer la Llar de l’Ajuntament de Barcelona; Maria Angeles
Marín, de l’Associació Rauxa de Barcelona; i Jordi Cuyàs, Projectes estratègics,
Ajuntament de Vilafranca de Penedès.
2. Models d’atenció a persones en xarxa, amb Alba Pirla, Cap de la Unitat Tècnica
d’Inclusió de l’Ajuntament de Lleida; Antonio Chaves, del Centro de Orientación y
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Atención a Personas sin Hogar (COAST) de l’Ajuntament de Granada; i Emiliano
Barrientos, del Punt d’Atenció a persones Sense Sostre de l’Ajuntament de
Tarragona.
3. Comunicació i sensibilització, amb Iván Torres, director de Rais Fundación a la
Comunidad de Madrid; Marta Pulgar, del Departament de Comunicació d’Arrels
Fundació; i Diana Casellas, del Programa Escola Amiga de l’Obra Social Sant Joan
de Déu.



13.15h - Posada en comú dels relats.
13.45h - Tancament institucional amb Eva Ferran, Subdirectora general d’Anàlisi
i Programació al Departament de Treball, Afers socials i Famílies; Joan Josep
Izquierdo, d’ECAS Camp de Tarragona; Ana Santos, de l’Ajuntament de
Tarragona; i Àngel Belzunegui, director de la Càtedra d’Inclusió Social de la URV.

Les inscripcions a la jornada es poden realitzar a través del formulari online.
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Accions nadalenques d’Arrels per
aconseguir #ningúdormintalcarrer
ECAS (21/12/2017)

Per tal de trencar els prejudicis vers les persones sense llar, aquestes festes Arrels Fundació
realitzarà accions al carrer amb l’objectiu d’apropar la ciutadania al sensellarisme i
aconseguir la seva col·laboració.
Calendari d’accions:


Fins al 25 de desembre: podeu col·laborar amb Arrels adquirint una peça a
l’exposició d’art solidari de la Galeria Comercial Sarrià (Major de Sarrià 108,
Barcelona) on trobareu pintura, fotografia, gravat i escultura d’una dotzena
d’artistes solidaris que criden #ningúdormintalcarrer.



Fins el 5 de gener (de 10h a 21h): Arrels tindrà un stand a l’FNAC – Triangle de
Barcelona per explicar a la ciutadania què significa viure al ras i com es pot
col·laborar per fer possible el repte #ningúdormintalcarrer. També es pot
col·laborar adquirint un còmic del Miquel Fuster o recollint una samarreta, una clau
o una postal que criden #ningúdormintalcarrer. Per fer-ho possible, fan falta
persones voluntàries que donin un cop de mà a l’stand. Si hi voleu participar,
adreceu-vos a comunicacio@arrelsfundacio.org.



Dimecres 3 de gener: sortiran al carrer a felicitar les festes nadalenques als
ciutadans i ciutadanes que passegen per Barcelona. Repartiran imans gravats a mà
per persones que acompanyem a Arrels i, sobretot, difondran el missatge
#ningúdormintalcarrer. Si us voleu apuntar a la ruta, s’iniciarà a les 16.30h a la
seu d’Arrels (carrer Riereta, 24).
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Fins el 6 de gener: Si teniu pensat celebrar un dinar o sopar de Nadal amb la
vostra empresa, família o grup d’amics, també ho podeu fer a favor de les persones
sense llar. Gràcies a la iniciativa 10 menús 1 navidad, per cada 10 menús que es
consumeixin en un dels 17 hotels de Barcelona participants, Catalonia Hotels &
Resorts donarà un menú solidari al menjador de la Llar d’Arrels, on hi
resideixen persones que han viscut al carrer i que tenen una salut fràgil.



Fins el 6 de gener: podreu comprar el tortell solidari en benefici de les
persones sense llar. El trobareu en més d’una trentena d’establiments associats al
Gremi de Flequers de Barcelona que, un any més, destinaran 1 euro de cada tortell
que venguin a benefici d’Arrels.

Campanya de microdonacions perquè ningú celebri sol el Nadal
Per tal de poder celebrar el sopar de la Nit de Nadal acompanyats per voluntaris i
treballadors d’Arrels, necessiten 2.380€ per aconseguir pagar el sopar de 120 persones sense
llar. Per fer-ho possible, s’ha iniciat una campanya digital de microdonacions.

Felicita el Nadal amb HomelessCommons
Us proposen dissenyar les vostres felicitacions nadalenques fent ús de les imatges que
trobareu a Homeless Commons. Són fotografies protagonitzades per persones que han
viscut al carrer i que han cedit la seva imatge per trencar prejudicis i canviar la mirada de
la societat vers les persones sense llar. Les podeu descarregar i fer servir per crear una
postal de Nadal o per felicitar les festes a través de les xarxes socials. La vostra aportació
ajuda a fer possible el repte #ningúdormintalcarrer.
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Una cadena panadera reparte 220
roscones de Reyes a personas sin hogar
La Vanguardia (22/12/2017)
EFE
La cadena panadera Granier ha donado 220 roscones de Reyes a las entidades Mensajeros
de la Paz, de Madrid, y la Fundació Arrels, de Barcelona, que los repartirán entre más de
1.300 personas sin hogar o en riesgo de exclusión social, según un comunicado.
La ONG madrileña, liderada por el Padre Ángel, servirá el roscón en su ya tradicional cena
de Nochebuena, que este año se celebra en el Círculo de Bellasartes de la mano del chef
Martín Berasategui, a la que asistirán unas 200 personas sin hogar.
El padre Ángel ha agradecido esta donación porque les "ayudará a mantener la ilusión en
unos días en los que todos nos queremos más".
En Barcelona, la Fundació Arrels, que atiende a personas sin hogar, repartirá los roscones
durante las fiestas a las personas que atienden, tanto en su residencia como en las viviendas
que tutelan.
El director de Arrels, Ferran Busquets, cree que "la Navidad es un momento donde la
ciudadanía y las empresas acostumbran a poner la mirada en las personas más vulnerables y
nos gustaría que este pudiese ser el primer paso para extender la solidaridad y estar a su
lado durante todo el año". EFE
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Beautiful photo series starring homeless
people brings attention to 'invisible
reality'
International Business Times (29/12/2017)
Charlotte Tobitt
It is hoped the images will change perceptions of homeless people in Barcelona
and further afield.

Photo released as part of the first photographic
collection to be available under the Homeless
Commons licence. Homeless Commons

Homeless people are the stars of a new photo collection designed by a Spanish NGO to
highlight the "invisible reality" of those forced to live on the streets.
Manel, Paco, Valerio, El Salvador and Esteban are among those who have lived on the
streets of Barcelona and lent their faces to the Homeless Commons campaign, hoping to
challenge prejudices towards homeless people and show there is more to them then what
we typically see in images of the homeless.
The Arrels Foundation is based in Barcelona, where there are more than 1,000 people are
homeless. The NGO has launched the Homeless Commons collection of images featuring
people who have lived on the streets, in the hope no-one else will have to do the same.
They said: "Using one of these images not only brings attention to an invisible reality, but
also lends helping hand to the 1,900 homeless people we assist each year. Above all, you
will be helping to challenge prejudices and assisting in making our goal,
#nobodysleepingonthestreet, possible."
People are asked to pay an open donation for one photo, €22 (£19.50) for a themed series
of between 40 and 54 photos, or the complete collection of 136 images for €50 (£44.32).
The middle bundle will fund a night's lodging and social attention for one person, and the
complete set could pay for food for one person for 10 days.
In the future, Arrels wants to create a Homeless Commons hallmark, inspired by Creative
Commons, to provide free photos, fonts and other artists' contributions to go towards
their goal.
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El Salvador, who spent five years on the streets, said: "I pass by mirrors quickly. My heart
and my feelings mean more than what a mirror says because – in the end – the mirror will
break, but your heart never goes away."
And another of the participants said: "What appearance does is that it deceives others... an
old man said to me: 'If you're well dressed, even if your wallet is empty, all doors will be
open to you.'"
Three years ago, Arrels launched the Homeless Fonts campaign after teaming up with a
Spanish advertising agency to create typefaces based on the handwriting of homeless
people. Samples of handwriting was photographed from the cardboard signs traditionally
held up by the homeless on the street. They were then cleaned up in a studio and then
transformed into commercially available fonts to fund the work of Arrels helping homeless
people on their way to independence.

Photo released as part of the first photographic
collection to be available under the Homeless
Commons licence. Homeless Commons
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A casa nostra hi ha massa gent sense
sostre i cal posar-hi remei!
Jove.cat (29/12/2017)

Llicència CC0 1.0 - Ben_Kerckx (Pixabay)

L’anglicisme homeless és ben conegut i gairebé tots i totes tenim una imatge mental de què
significa: solem pensar en un ésser humà desheretat, que viu al carrer, potser amb quatre
cartrons, qui sap si alcoholitzat... Però la realitat és molt més crua, perquè en l’anonimat de
les nostres viles i ciutats hi ha força gent sense llar, gent amb qui compartim espais públics,
sense que, a primer cop d’ull, endevinem el problema que tenen. Dit això, quines són les
causes d’aquest fenomen? Quants sense sostre hi ha a Catalunya? I quins problemes de
salut tenen, com aconsegueixen menjar o com és que no tenen amics ni família? Segueix
llegint, perquè Arrels Fundació pensa que la millor manera d’actuar comença informant-se.
Què és i en quin àmbit treballa Arrels Fundació?
L’entitat Arrels Fundació actua, des del 1987, en el desenvolupament integral de les
persones en risc d’exclusió social, sobretot en els casos de gent sense llar, gent que
està al límit de la resistència física i/o psíquica. En el decurs d’aquests anys, Arrels
Fundació ha atès més de 10.000 persones.
I els números són eloqüents: l’equip d’Arrels Fundació està format per 54
professionals, més de 400 persones voluntàries i gairebé 4.000 donants que fan
possible dur a terme diferents programes d’actuació.
D’altra banda, el valor afegit d’Arrels Fundació és com aborda el problema, amb quina
sensibilitat. S’acompanyen les persones sense llar des d’una òptica global -no només
encarada al tema de l’habitatge- i això es fa des de tres àmbits: seguiment personalitzat,
sensibilització ciutadana i denúncia de situacions injustes, alhora que s’aporten propostes de
solució a les administracions i a la societat civil. I tot plegat, per transformar la societat
mitjançant el compromís personal i comunitari.
Quina història de vida hi ha darrere d’una persona sense llar?
Cal que siguem curosos i curoses abans de pensar per què una persona acaba al carrer. Per
això Arrels Fundació sosté el criteri de la Federació Europea d’Associacions que
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Treballen amb Persones sense Llar (FEANTSA). Utilitzant el concepte sense llar en
comptes del de sense sostre, es posa l’èmfasi en aspectes familiars, assistencials, culturals i
econòmics, que són la veritable cara dels fets.
I les causes del fenomen són complexes. Un divorci, la pèrdua de la feina, una malaltia,
trastorns mentals i addiccions, la mort d’un ésser estimat, manca de formació... Cap
d’aquests casos no desemboca forçosament en l’exclusió social, però l’encadenament de
situacions podria ajudar-hi. A més a més, s’arriba al carrer després d’un procés i no pas
d’un dia per l’altre. I, en qualsevol cas, en cada persona sense llar hi ha, per sobre de tot,
una història de vida que cal entendre i atendre.
Què hi pots fer, des de la teva implicació personal?
De vegades hi ha fenòmens socials que mereixen la teva atenció, però sovint es tracta de
problemes amb una magnitud que ultrapassa la teva capacitat d’acció. En aquesta línia,
entitats com Arrels Fundació ajuden a vehicular la solidaritat entre els éssers humans.
Perquè una platja és tots els grans de sorra que la componen, indispensables per al conjunt.
Tens diverses maneres d’actuar contra l’exclusió social i de contribuir a millorar les
condicions de vida de la gent sense llar.
Arrels Fundació et facilita el pas a l’acció, si el que vols és desenvolupar tasques de
voluntariat. També pots fer donatius econòmics i difusió, o proporcionar roba i menjar. I,
també, pots involucrar-hi el teu col·lectiu -entitat, empresa, la colla...- i, fins i tot, tens a
l’abast un localitzador. Si coneixes algú en risc d’exclusió social i sense llar, fes-ho saber!
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Premsa de paper
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Arrels busca donants en el 30è aniversari
El Punt Avui (03/01/2017)
Tanca el 2016 amb 1.880 persones sense llar ateses, malgrat la caiguda d'ingressos

Arrels Fundació , que aquest any en farà 30 que atén persones sense llar al cor del Raval, a
Barcelona, fa una crida a la solidaritat davant la davallada de socis i donants –els 4.368 del
2015 es van rebaixar fins a 4.090 l'any passat– i també a la pèrdua d'una subvenció de
198.000 euros del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El director de la fundació,
Ferran Busquets, explica que la davallada imprevista de fons no afecta l'atenció a les
persones, gràcies al superàvit de l'any anterior. “No volem reduir l'atenció a les persones
mentre puguem”, planteja Busquets. De tota manera, recorda que amb els 198.000 euros de
la subvenció s'haurien pogut pagar 9.000 nits d'allotjament amb el corresponent
acompanyament social.
Per incrementar els ingressos privats, l'entitat –que l'any passat va atendre més de 1.880
persones sense llar, un 4% més que el 2015– proposa fer-se'n soci o una donació a través d'
arrelsfundacio.org o bé col·laborar en campanyes com la del Gremi de Flequers de
Barcelona, que per cada tortell de Reis venut aportaran 1 euro a Arrels . Els tortells
incorporaran un clauer de fusta fet a mà per persones que viuen o han viscut al carrer de la
campanya #ningúsenseclau.
Del balanç de l'entitat de l'any passat destaca l'allotjament a 229 persones –55 en pisos pel
sistema housing first– i 1.482 van utilitzar les dutxes, el rober o la consigna. Es van visitar 491
persones que dormen al ras.

464

DOSSIER DE PREMSA 2017

Un tortell solidari, simbòlic i boníssim
Time Out (03/01/2017)
Ricard Martin

El tortell, símbol solar d'opulència, aquest Dia de Reis a més de massapà anirà farcit de
solidaritat: la Fundació Arrels i el Gremi de Flequers de Barcelona han engegat una acció
per la que un euro de la venda de 3451 tortells anirà a parar directament al benefici de
la gent sense llar. El dia cinc de gener podeu trobar aquests tortells benèfics i
boníssims en 38 establiments d’11 empreses diferents repartides entre sis municipis
catalans: Barcelona, Castelldefels, L’Hospitalet de Llobregat, Sitges, Vilafranca del Penedès
i Vilanova i la Geltrú. Aquí podeu consultar la llista sencera dels forns (entre ells alguns dels
millors de Barcelona, com l'Elias o el Mistral).
A més de la tradicional fava i el rei, els tortells inclouran un clauer de fusta fet a mà i que
porta gravada la reivindicació #ningúdormintalcarrer. Aquesta etiqueta forma part de la
campanya Ningú sense clau, que juga amb la metàfora d’una clau i amb la idea de què
significa per a les persones que viuen al carrer no tenir una clau: un objecte que per
a la majoria de gent és quotidià però que per a una persona que no té llar simbolitza
conceptes com dignitat, tranquil·litat, estabilitat o pau.
La campanya posa l’accent en el fet que tothom pot contribuir a fer possible el repte
#ningúdormintalcarrer. Oferir una nit d’allotjament a una persona, amb el seguiment social
que necessita, té un cost d’uns 22 euros. Sigueu previsors i encarregueu el vostre tortell, va!
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Housing First, aposta de país
El Punt Avui (04/01/2017)
Sònia Pau
Pla Govern, municipis i entitats uneixen esforços en una estratègia contra l'exclusió
residencial
Detectats més de 48.454 casos de persones en situació de mal allotjament
Un pla pilot desplegarà l'innovador sistema Primer la Llar
Housing First o Primer la Llar és una
expressió desconeguda fa un parell
d'anys i que ara és als plans de treball
de professionals dels serveis socials i
del tercer sector per evitar que les
persones visquin al carrer. I d'aquí ha
anat pujant esglaons per agafar
protagonisme, primer en les polítiques
socials municipals i ara també en les
polítiques de país. Primer la Llar és
una aposta contundent que significa
que a una persona que viu al carrer se
li dona un habitatge com a punt de
partida del procés d'inserció social amb
el suport necessari perquè pugui
mantenir-lo de forma permanent.
L'estratègia integral per a l'atenció a persones en situació de sensellarisme a Catalunya, que
s'està treballant amb les entitats socials i municipis, dissenyarà aquest any el full de ruta
contra l'exclusió residencial i paral·lelament posarà en marxa 25 pisos Housing First.
“El pla pilot ens ha de servir per poder avaluar quina és la millor manera de fer-ho –
planteja el secretari d'Afers Socials, Francesc Iglesies–. Sabem que el Housing First funciona
molt bé als Estats Units i el Canadà i també en municipis de Catalunya”. Es tracta d'un
canvi de paradigma: en lloc que la persona se sotmeti a uns itineraris de millora de salut i
passi per centres residencials col·lectius abans d'aconseguir-ne un de personal, es fa al
revés. “S'està veient que l'habitatge dona estabilitat emocional i facilita la intervenció
socioeducativa i de salut”, argumenta.
Només l' Ajuntament de Barcelona en conveni amb entitats ja té uns cinquanta pisos en
model Housing First . Entitats com Sant Pere Claver, Suara, Rais, la Fundació Arrels i Sant
Joan de Déu també en tenen més d'un centenar de propis. Els 25 del pla pilot aniran més
enllà de Barcelona per arribar a Girona, Lleida, Tarragona, el Prat de Llobregat, Badalona i
Sabadell. “La clau –insisteix Iglesies– és que l'habitatge constitueix un dret fonamental i un
requisit previ per resoldre altres problemes socials, sanitaris i laborals.”
Amb aquest pla es comença a atacar l'augment de persones en situació de sense llar i també
d'infrahabitatge. La memòria justificativa de l'Estratègia integral contra el sensellarisme a
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Catalunya recorda, en aquest sentit, que “en el context polític de la Unió Europea la manca
d'habitatge és una àrea establerta com a prioritària” i es recomana “prioritzar els
enfocaments que situen l'habitatge en el centre de l'estratègia” per reduir el nombre de
persones que dormen al ras, que estan augmentant.
Precisament el 2016 s'han fet recomptes nocturns que han quantificat en 941 les persones
que dormen al carrer a Barcelona, 71 a Lleida, 39 a Badalona, 31 a Sant Adrià del Besòs i 60
a Girona.
A més d'aquests recomptes, el punt de partida és clar, recorda el director de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, un estudi del seu organisme estima un total de
48.454 casos de mal allotjament, dels quals 5.433 (11,2%) són persones que dormen al
carrer ; 8.634
Enllaç:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1037422-housing-firstaposta-de-pais.html
(17,8%) s'estan en albergs o centres d'institucions; 26.705 (55,1%) viuen en un habitatge
insegur i gairebé 7.700 (15,9%) estan en barraques, en habitatges sobreocupats o que no
estan en condicions.
Els primers passos són ara trobar l'entitat que assumirà la secretaria tècnica del pla i es
responsabilitzarà d'avaluar el pla pilot i dur les conclusions al debat de la taula tècnica. El
pressupost inicial per a aquests primers treballs és de 96.800 euros. “Amb el Housing First
capgirem l'òptica i situem la persona i l'habitatge en el centre de tot”, planteja Fornt, que
xifra en un 3,3% el parc social d'habitatge, que fa dos anys estava en un 2%. Lluny encara
del 15% que fixa la llei i de les mitjanes europees. “Hi estem treballant –assegura–, perquè
la necessitat és evident”. I parla de “pressió” perquè la mesa d'emergències de Catalunya
atén una mitjana de cent sol·licituds mensuals.
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El fred destapa els 3.000 sensellar de
Barcelona
La Vanguardia (17/01/2017)
Domingo Marchena
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Nosaltres som una eina en mans del
ciutadà
El Periódico (17/01/2017)
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Contra el fred, Santa Anna
El Punt AVUI (20/01/2017)
Marc Garriga
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Esglésies contra el fred
La Vanguardia (22/01/2017)
Jordi Llisterri Boix
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L` art dels marginats
El Periódico (25/01/2017)
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La calle vista por los sin techo
El Mundo (25/01/2017)
Salvador Vergara
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Arrels pide que se introduzca la figura de
la aporofobia en el Código Penal
La Vanguardia (26/01/2017)
El director de Arrels Fundació, Ferran Busquets, ha pedido hoy que se tipifique la
aporofobia, odio contra personas pobres, como delito específico en el Código Penal, a raíz
del caso del youtuber catalán denunciado por humillar a una persona sin hogar a la que dio
de comer galletas rellenas de dentífrico.
En declaraciones a Efe, Busquets ha asegurado que Arrels, entidad dedicada a ayudar a las
personas que viven en la calle, no va a denunciar el caso ante la fiscalía ya que considera
que ésta actúa de oficio y ha dicho que el caso "se encuentra en buenas manos", puesto que
la fiscalía ya conoce el contenido del vídeo desde el pasado viernes, cuando el
'Observatorio Hatento' se lo hizo llegar.
El director de Arrels ha pedido que el Código Penal incluya la aporofobia como delito ya
que se trata de odio contra personas vulnerables que no suelen denunciar las agresiones que
sufren, aunque ha recordado que en 2016 la fiscalía ya se pronunció a favor de esta
propuesta.
Busquets ha explicado a Efe que "todas las personas que viven en la calle han sufrido
agresiones", la mayoría de carácter físico, y ha añadido que "la denuncia social que ha
generado este caso es muy buena" para dar visibilidad a la "grave" situación.
"Me gustaría saber qué piensa ese millón de seguidores que tiene este youtuber", ha dicho
Busquets en referencia al caso del youtuber Reset, que ha sido denunciado por la Guardia
Urbana por un posible delito de vejación y vulneración del derecho al honor.
Ferran Busquets considera que en estos casos los agresores actúan porque creen que sus
acciones no serán denunciadas por las víctimas y que "si lo hacen, no se les dará
credibilidad por su condición". EFE
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Los sintecho de Barcelona retratan su
ciudad
El País (04/02/2017)
Belén Hernández
El estudiante Yanis Lammari dió una cámara desechable a personas sin hogar para
que retratasen la ciudad. Las 40 imágenes seleccionadas componen la exposición
'Arte al margen'.

La playa

El estudiante Yanis Lammari dio una cámara desechable a personas sin hogar en
Barcelona para que fotografiasen sus rincones favoritos de la ciudad. Las 40 imágenes
seleccionadas componen 'Arte al margen', un proyecto de la Toulouse Business School
(TBS) junto a la Fundación Arrels (exposición hasta el 7 de febrero en C/Trafalgar, 10).
Davide Andreoli nació en Bolonia hace 40 años y vive en la calle desde hace cinco.
Suele dormir en el Paseo de Picasso, en el Born, conocido por ser un barrio de artistas.
Le encanta el mar y la playa y así lo refleja en su instantánea: "Ir cada día a la orilla me
ayuda a despejarme la cabeza", explica por teléfono desde la sede de la Fundación
Arrels, donde va cada día para hablar con otros sin hogar y ducharse. "Me hizo mucha
ilusión y fue muy divertido participar en este proyecto", asegura. Davide Andreoli.
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Proceso de selección

Yanis Lammari es estudiante del primer año del máster de administración financiera de
la Toulouse Business School (TBS) e impulsor del proyecto 'Arte al margen", para el
que repartieron cámaras desechables con un carrete de 27 fotos a siete personas sin
hogar que viven en Barcelona para que retraten sus rincones favoritos de la ciudad: "La
idea de esta exposición es alejar a estas personas sin hogar del estereotipo de violencia y
miseria y de humanizarlos de nuevo, no pensar que sólo quieren dinero", explica
Lammari. En la foto, selecciona junto a los participantes las imágenes que componen la
muestra. TBS

Últimos retoques En la imagen, Miquel Fuster, otro
de los participantes de la muestra, prepara una de las
fotos en la sala de exposición TBS.

'Arte al Margen', proyecto iniciado en Francia y que ahora se ha trasladado a España,
tiene un doble objetivo: contar, lejos de los estereotipos, una nueva historia de los sin
techo y utilizar el arte como un medio de expresión y valorización personal para
reintegrarse en la sociedad. "De estas fotos queremos hacer postales para que la gente
pueda colaborar con el trabajo de Arrels", explica Lammari, impulsor del proyecto.
Parque.

Durante dos meses, siete personas
beneficiarias de la Fundación Arrels han
llevado una cámara desechable encima,
de 27 fotos cada una y han fotografiado
Barcelona, siempre desde su punto de
vista, de lo que suelen ver y visitar en su
tiempo. Algunas han capturado un
instante o un lugar especial. Todas ellas
esconden una historia detrás, un por qué,
un motivo. "Me gustaría repetir esta experiencia en otras ciudades de Europa. No es un
problema exclusivo de Barcelona", dice Lammaris. En la imagen un parque de
Barcelona. Anónimo
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La cortina En la imagen, una de las
fotografías seleccionadas en la muestra
realizada por Salvador Vergara.

La Fundación Arrels, que ha impulsado la exposición junto a Yanis Lammari y la
Toulouse Business School (TBS), asistió a 1.900 personas de las más de 3.000 que viven
en las calles de Barcelona, especialmente en la última ola de frío que ha azotado
España. Arrels trabaja en la ciudad condal desde 1987. La fundación tiene un centro
abierto al que acuden las personas sin hogar para ducharse, guardar sus pertenencias en
las consignas y recibir asesoramiento y ayuda para poder salir de su situación de
exclusión social.
Grafitti

"Me encantan las pintadas en los muros, también son
arte". Así de rotundo se muestra Davide Andreoli, uno
de los siete participantes de la muestra de 'Arte al
margen', que eligió para las fotos de la muestra este
grafiti. "No es bonita la vida en la calle, se hace
siempre lo mismo: recoger tus cartones después de
dormir y bueno, hay días que desayunas y hay días que
no", asegura Andreoli con voz emocionada al otro lado
del teléfono. Davide Andreoli.


Ruinas

Yannis Lammari destaca, entre otras
las cualidades de estos artistas de la
calle, su compromiso con la
sociedad: "En el proceso de
selección de las imágenes tuvimos
debates muy interesantes que me
hicieron reflexionar, pero su
opinión, suele estar silenciada".
Vergara dijo de su foto: "Me derrumbaron pero empecé a resurgir entre tinieblas".
La exposición se puede ver hasta el 7 de febrero en la sede barcelonesa de la
Toulouse Business School (TBS) (Trafalgar, 10) Salvador Vergara
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«Lo peor no es el frío, es la cantidad de
tiempo que tengo para pensar cómo he
llegado aquí»
La Razón (22/02/2017)
Davide, un italiano de 40 años, duerme al raso en Barcelona desde hace más de seis años,
una situación que sufren más de 800 personas
Según la fundación Arrels, dedicada al fenómeno del «sinhogarismo», 900 personas
duermen en la calle en Barcelona y otras 600 en asentamientos irregulares
Cada mañana, sea lunes o domingo, Davide se despierta temprano, nunca más tarde de las
ocho de la mañana, cuando la ciudad se pone en marcha y el trasiego de traseúntes y coches
le obliga a abandonar la esquina del soportal donde duerme desde hace seis años, en el
Passeig Picasso, en el turístico barrio del Born. Recoge los cartones y las mantas que les
resguardan del frío y guarda todo en lo que él mismo ha convertido en su taquilla, una
alcantarilla, «allí nadie mira». Despúes de asearse en la medida que permiten unos baños
públicos, los de la Estación de Francia, comienza su rutina. Desayuna siempre en la misma
cafetería de la calle Princesa, «por 1,70 euros un café con leche y un croissant». Al terminar
se enciende el cigarrillo de liar que le acompaña en el camino que lleva hasta Arrels, en el
barrio del Raval.Esta fundación dedicada al fenómeno del «sinhogarismo» se ha convertido
en la tabla de salvación de una buena parte de los que sobreviven en las calles de Barcelona,
según el último recuento de sus voluntarios,cerca de 900 personas.
Precisamente fueron ellos los que dieron con Davide, un italiano nacido en la ciudad de
Bolonia hace 40 años. El fin de la relación con su pareja, con la que tuvo tres hijos, y los
problemas laborales le llevaron a aceptar un empleo en España. En Madrid, trabajó durante
algunos meses en un restaurante y cuando lo echaron decidió trasladarse a Barcelona. Aquí
acabó por perderlo todo y de la noche a la mañana se vio solo, sin casa y con lo puesto.
«Entonces no sabía donde acudir y tampoco quería pedir ayuda a nadie, me daba
vergüenza», reconoce Davide. Entrar en esta fundación le permitió conocer los entresijos
de la supervivencia en la calle, dónde comer, dónde resguardarse en los días más fríos y los
trámites a realizar para conseguir atención médica y ayudas municipales.
Lo cierto es que este italiano no suele pedir dinero, si acaso cuando se le termina la
subvención que recibe de su país. Pero su adicción a la cocaína y al alcohol hace que le dure
poco, a lo sumo una semana y media. «Ahora voy al CAP, estoy tomando la medicación,
quiero desintoxicarme», aunque Davide reconoce que no es fácil porque le ayuda a evadirse
de la dura realidad en la que vive. Y no sólo por las noches de invierno al raso, sino
también y sobre todo por «la cantidad de horas que tengo para darle vueltas a la cabeza»:
«Siempre estoy pensando, en todo, en cómo he llegado hasta aquí y cómo puedo salir, en
que quizá no fue tan buena idea irme y dejar a mi familia. Ahora ya es demasiado tiempo
para volver».
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A eso mismo dedica el día, a cavilar y cavilar, dice que «poco más puede hacer». A eso y ver
pasar las horas en su refugio, la sede de Arrels, hasta que que echa el cierre a las siete y
media de la tarde, excepto el domingo que no abre . «Sin duda el peor día, si hace buen
tiempo me voy a la playa porque me da paz y porque me encanta la luz para sacar buenas
fotos con el móvil».
Si llueve se guarece en el Centro Cultural del Born, allí es un viejo conocido y no tiene
problemas para entrar y pasar un rato bajo techo. Porque a los albergues prefiere no ir, «hay
muchas normas, mucha gente y mal olor, prefiero la libertad de la calle aunque haga mucho
frío».
«¿Lo peor de todo?, ser invisible al resto, el peligro que sientes en muchos momentos, las
amenazas, y, sobre todo, la incertidumbre, el pensar qué haré mañana». Davide mira la
hora, no quiere que se le pase el turno en el comedor social, el de la calle Sots-Tinent
Navarro. «Quizá con suerte no haya pescado», bromea en perfecto castellano.
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El refugi miracle del Raval
La Vanguardia (27/02/2017)
Rosa M.Bosch
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¿Quién duerme en la calle en Barcelona?
El Periódico (02/03/2017)
Teresa Pérez
Un informe de la fundación Arrels revela que hay 941 sintecho, el 66% inmigrantes
La cifra ha aumentado un 37% desde el 2008
¿Quién duerme en la calle en Barcelona? Un total de 941 personas. “Una auténtica
barbaridad, y va al alza”, afirma Ferran Busquets, director de la fundación Arrels. Una
mirada a la fotografía de este colectivo permite observar que mayoritariamente
son extranjeros (el 66%), de 46 nacionalidades diferentes, hombres, de edades
comprendidas entre los 25 y los 49 años y que llevan casi cuatro años sin un hogar estable,
aunque algunos llevan hasta 40 años. Toda una vida.
Son personas indefensas frente a las agresiones, solo el 25% tiene algún ingreso y pese a
tener una salud física y mental más deteriorada que la gente que duerme a cobijo,
únicamente la mitad es titular de una tarjeta sanitaria. La situación, siendo dramática para
todo este colectivo, lo es todavía más para el 19% de ellos que están en un estado tan
crítico que necesitan ayuda urgente.

Estos conmovedores datos se incluyen en el informe 'La vulnerabilitat de les persones que
viuen al carrer a Barcelona', presentado este jueves por la fundación Arrels, con toda la
información de una encuesta realizada a 348 personas sin hogar, y cuyos primeros detalles
se avanzaron en junio. A la calle se llega fundamentalmente por dos razones: por ruptura
familiar o por una situación traumática o de abusos. Los principales distritos dormitorio
son: Eixample, Ciutat Vella y Sants-Montjuïc.
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MÁS JÓVENES
La cifra de los sintecho no para de crecer en Barcelona, de hecho ha aumentado un 37%
desde el 2008 y “si no paramos la máquina que genera la pobreza, irá a más”, ha insistido
Busquets. Sin embargo, este incremento no es proporcional a la preocupación ciudadana
por el fenómeno, ya que uno de cada cuatro ciudadanos considera que dormir en la calle no
representa un problema preocupante "ni lo ve como una situación injusta", explica el
director de la fundación.
Aunque el fenómeno no está cuantificado, la fundación tiene nuevos motivos de inquietud:
el aumento de los jóvenes que se ven abocados a pernoctar en la calle noche tras noche.
Ser un sintecho significa tener una salud física y mental más precaria que el resto de los
ciudadanos y sufrir más agresiones. Arrels ha comprobado que las personas atendidas en la
fundación viven 20 años menos que los ciudadanos que tienen un techo donde cobijarse.
ROBOS Y AGRESIONES
Vivir al raso multiplica los riesgos de agresiones y robos y te deja desamparado frente a ello,
la mayoría de estos sucesos no se suelen denunciar por miedo. El 37% declara que ha sido
víctima de agresiones físicas y verbales y el 17% ha pasado por comisaría.
Las situaciones de violencia las sufren más las mujeres, el 47% afirma haber tenido alguna
experiencia. Por eso, “duermen con un ojo abierto y cuando por fin llegan a un piso lo
primero que te dicen es que pueden dormir con los dos ojos cerrados”, explica Busquets.
De hecho permanecen despiertos o en duermevela por la noche y duermen por el día
cuando son menos vulnerables al haber más gente por la calle.
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Muchas de estas agresiones suponen un ejemplo de menosprecio como sucedió
recientemente con el youtuber conocido como Reset, que se burló de un indigente dándole
galletas con pasta de dientes. "A nosotros no nos lo habría hecho proque somos menos
vulnerables", aclara Busquets.
TARJETA SANITARIA
Los sintecho inmigrantes son más frágiles que los de nacionalidad española. "No tienen
derecho a nada porque carecen de documentos y también de una red familiar", apunta el
director de Arrels. Algunos expertos achacan esta situación a "las grandes dificultades
administrativas, la discriminación por ser extranjeros, la barrera del idioma y la carencia de
una red familiar y social". El 27% de los inmigrantes que viven en la calle no han tenido
acceso a algún recurso porque no están empadronados, únicamente el 39% dicen tener
tarjeta sanitaria.
La salud, sin embargo, no es algo prioritario para la gente que duerme al raso. Hay otros
menesteres más acuciantes como comer, dormir o ducharse. Los ciudadanos atrapados por
la calle se ven obligados a recorrer la ciudad y a agotarse para poder cubrir
estas necesidades básicas. La dispersión de los recursos, explica el informe de Arrels,
provoca que "se deban invertir muchas horas al día para ir de un sitio a otro, muchas veces
caminando porque no tienen cómo ir en transporte público".
La mitad de los sintecho consultados no ha tenido contacto con ningún trabajador social o
educador durante los últimos seis meses. Los motivos podrían deberse el miedo o el
desconocimiento sobre la existencia de estas ayudas. El estudio sobre vulnerabilidad en las
personas que viven en las calles de Barcelona recuerda que el lugar donde reside una
persona debería ofrecer recursos suficientes para garantizar a todos los ciudadanos
derechos básicos y universales: el acceso a la salud, a unos ingresos suficientes y estables y a
un hogar digno. "Si hay gente durmiendo en la calle es que la Administración lo está
haciendo fatal", concluye Busquets.
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Un de cada tres sensesostre ha patit una
agressió
Ara (03/03/2017)
Laia Vicens
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El pis dels del caixer
El Punt Avui (03/03/2017)
Sònia Pau - Barcelona
Arrels va obrir fa un mes el Pis Zero, un recurs de baixa exigència al Raval on cada
nit dormen deu persones

Travessar el portal de fusta massissa, encara habitual en alguns edificis antics del Raval,
significa poder dormir. Així ho diu en Juan. Una de les persones que fa molts anys que són
ateses per Arrels Fundació, i segurament una de les que molts dels professionals tenien al
cap quan van plantejar i parir aquest projecte. En Juan ha estat en diversos recursos, però
sempre, per un motiu o per un altre, ha tornat al carrer. Saluda amablement ja pujant per
les escales cap al Pis Zero. Conversa amb tothom. “Últimament em noto més fotut. Jo
sempre havia estat fort. I això que he passat moltes complicacions –explica ja a dins del
pis–. Aquest hivern no el porto gaire bé.”
En persones com en Juan, però també com en Vicente, en Guillermo i en Mohammed, van
pensar des d'Arrels per crear el Pis Zero. Un recurs de baixa exigència situat al barri del
Raval a Barcelona on dormen una desena de persones conegudes per l'entitat que fa molt
que viuen al carrer i que no s'han adaptat a un pis, ni a una pensió ni a la Llar Pere Barnés.
En Mohammed puja amb el seu carretó –com els d'anar a comprar–, on carrega totes les
seves pertinences. Al Pis Zero es pot entrar amb tots els embalums que no volen perdre de
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vista. “No et pensis; al carrer, no hi estic malament –diu en Mohammed mentre es fa el llit–
. Tinc un bon lloc i els veïns em cuiden i es preocupen per mi.” Està segur que els veïns el
trobaran a faltar. Fa molt de temps que s'arrecera cada nit en una entrada de l'Eixample. El
fred de l'hivern l'ha portat a acceptar dormir en aquest pis. “Només alguns dies”, diu.
El Pis Zero, dissenyat per alumnes del grau en disseny d'Elisava i els arquitectes de
Leve_Projects, està concebut com un habitatge provisional i una prolongació del carrer. La
il·luminació, els llits... i fins i tot una pica a l'estil d'una font, que finalment va ser
substituïda perquè es va comprovar que era poc pràctica. S'ha volgut crear un espai
acollidor i segur. Hi ha una única norma: el respecte pels altres i la bona convivència. S'hi
pot beure alcohol. A mesura que hi van entrant, n'hi ha que deixen els brics de vi a la
nevera sabent que els poden demanar a en Frank, el conserge, o als dos voluntaris que
faran guàrdia aquella nit. S'hi pot fumar, però a la terrassa. N'hi ha que s'instal·len a la taula
per prendre un got de caldo. D'altres s'enduen el cafè al llit. Cadascú segueix el seu ritme.
Qui vol parlar, parla. Qui no, no. Però la conversa és una de les claus. En Frank i els
voluntaris escolten. Alguns educadors d'Arrels observen com fins i tot s'estableixen
converses entre usuaris que mai veuen parlar entre ells.
La intensitat de la llum es va abaixant i cap a les onze tothom dorm. És la tranquil·litat de
dormir sense el perill del carrer –sempre amb un ull obert, assegura la majoria–. Fins
l'endemà. A les set tocades, en Frank comença a fer cafè, i l'aroma –i una mica de soroll–
comença a despertar la gent. Galetes i, avui, pizza. A les vuit tothom és fora. Fins a les nou
del vespre.
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Un sintecho de Barcelona lleva 40 años
en la calle
La Vanguardia (03/03/2017)
Domingo Marchena
Arrels Fundació hizo público ayer su balance del 2016, la realidad que una parte de
Barcelona no quiere ver: el sinhogarismo

En primer término, Rafael,
uno de los usuarios del Piso
Cero de Arrels Fundació,
donde acuden los indigentes
más
vulnerables
(César
Rangel)

Arrels, uno de los faros de la lucha contra el sinhogarismo, presentó ayer su balance del
2016. El documento, accesible en arrelsfundació.org, descubre la realidad oculta de
Barcelona con infinidad de datos y porcentajes. Pero quizá ninguno como este revele el
dramatismo del problema: los voluntarios de esta fundación, que se creó ahora hace 30
años, conocen a un indigente que duerme en la calle desde hace cuarenta años.
¡Cuarenta años!
La falta de un techo, de un hogar, reduce en 20 años la esperanza de vida. Ese es otro de
los datos que llaman la atención de la radiografía de Arrels, que forma parte de la Xarxa
d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona. Cada vez más jóvenes se incorporan al
creciente problema del sinhogarismo. La primera línea de batalla está en los más
desfavorecidos entre los desfavorecidos, es decir, quienes ni siquiera tienen un techo donde
resguardarse. Al menos 941 personas duermen en las calles de la capital catalana (cajeros
automáticos, soportales, parques y jardines....) Pero una cosa es tener un techo y otra muy
diferente tener un hogar.
Un total de 1.907 personas, según Arrels, duermen en albergues municipales o en otro tipo
de recursos asistenciales públicos y privados. Y otras 419 lo hacen en solares, infraviviendas
o en fábricas abandonadas. En total, el fenómeno del sinhogarismo afecta en la capital
catalana a 3.267 personas. El Ayuntamiento de Barcelona reconoce que han crecido los
asentamientos irregulares y que por desgracia las chabolas no son algo del pasado.
Muchas personas piensan que los sintecho no quieren ayuda y que prefieren dormir en la
calle. Y en algunos casos es así porque ya se han habituado “a esta barbaridad”, como dice
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Ferran Busquets, el director de Arrels Fundació, aunque “nadie crece pensando que de
mayor será un sintecho”. Sucedió, por ejemplo, durante la última operación Frío, cuando
muchos indigentes optaron por seguir a la intemperie y descartaron la oferta de ir al
albergue municipal. ¿Y qué hacer en ese caso con el carro con todas sus pertenencias? ¿Con
su perro o con sus perros, su única compañía? “Alguien se imagina que esas mismas
personas hubieran dicho también que no el primer día que se vieron obligadas a dormir en
la calle”, se pregunta la fundación. La sociedad no puede mirar a otro lado. El sinhogarismo
afecta cada vez más a más ciudadanos. “Podrías ser tú” es el lema de Xarxa d’Atenció a
Persones Sense Llar. Son vecinos y vecinas especialmente vulnerables. Arrels sostiene que
el 19% de las personas que pernoctan en la calle necesitan “una intervención social
prioritaria”. Un 37% de los sinhogar afirma haber sido víctima de agresiones físicas o
verbales (el porcentaje se dispara aún más en el caso de las mujeres). Las agresiones pueden
ser muy diferentes. Los voluntarios de Arrels Fundació –su principal activo– conocen
incluso el caso de un indigente que se avino a firmar unos papeles a cambio de un simple
bocadillo: ahora aparenta ser el administrador de dos empresas y su nombre es utilizado
por sinvergüenzas que se escudan en este involuntario hombre de paja.
¿Cómo actúa Arrels contra este drama? No hay espacio en esta crónica para resumir sus
actividades. La fundación ha conseguido cosas que hace años parecían imposibles, como el
modelo Housing First –o primero, la casa– para conseguir viviendas para los sintecho y
lograrla además como el primer paso del proceso, y no como el último, como era habitual
hasta ahora. Arrels también cuenta con un Piso Cero, donde pueden pernoctar hasta diez
personas que ya han llegado demasiado tarde al Housing First y no se habitúan a las
normas indispensables en una comunidad. Esta entidad ha atendido desde su creación a
10.467 personas. Y lo hace con sólo 54 trabajadores, 392 voluntarios y 4.356 socios y
voluntarios. El año pasado la cifra de gastos superó a la de ingresos. La entidad necesita
ayuda.
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Crece un 37% el número de personas sin
hogar en Barcelona desde la crisis
La Razón (03/03/2017)
Elena Genillo
Más de 3.000 ciudadanos no tienen casa y de ellos 941 duermen directamente en la
calle

Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, el número de personas sin hogar en Barcelona
ha crecido un 37%. De los 1,6 millones habitantes de la capital catalana, un total de 3.267
no tienen casa y de ellos 941 duermen directamente al raso. «Si no se para la máquina de
pobreza esta cifra seguirá aumentando», alertó el director de la fundación Arrels,Ferran
Busquets, en la presentación de la memoria de la entidad correspondiente al 2016. El
incremento de este colectivo se explica, según Busquets, porque cada vez se hacen más y
mejores recuentos pero también porque cada vez hay más personas en situación de
vulnerabilidad.
Entre otros datos que Arrels presentó ayer en el Colegio de Arquitectos de Cataluña
(Coac), destaca el hecho de que siete de cada diez personas que viven en la calle llevan más
de dos años y tres meses sin hogar, y que una de cada tres personas sufren agresiones
físicas o verbales .
La fundación dedicada al fenómeno del «sinhogarismo» entrevistó a 348 personas que
pernoctan al raso. De ellas, la mitad afirma no haber sido atendidas por ningún servicio
social en los últimos seis meses; el 86 % de los encuestados son hombres, el 10% mujeres;
la mitad de éstas tienen entre 25 y 49 años y el 31,3 % afirma tener nacionalidad española.
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De media, las personas encuestadas viven en la calle desde hace tres años y nueve meses, y
un 32% de ellas ha destacado haber llegado a la esta situación debido a una ruptura familiar,
mientras que el 11 % aseguran haber sufrido una situación de abuso. De las personas
entrevistadas, tres de cada cuatro no reciben prestaciones económicas ni ingreso alguno.
El 43 % de los encuestados sufre enfermedades crónicas, una de cada tres personas ha
acudido a urgencias en los últimos seis meses y el 20 % ha ingresado en el hospital en algún
momento durante este mismo periodo de tiempo. La mitad de estas personas no tiene
tarjeta sanitaria y el 17 % afirma que no toma la medicación recetada por el médico; el 12,6
% dicen haber sido forzados a hacer algo contra su voluntad, el 10 % aseguran que se les
ha pedido dinero y el 16,6 % han estado retenidos en comisaría.
Según datos de Arrels, el 60,6% de las personas que viven en la calle duermen en la
intemperie, mientras que el 39,4 % lo hacen en cajeros; el 41,2 % duermen solas, el 24,4 %
en pareja y el 34,4 % en grupos de entre 3 y 11 personas.El estudio recoge también que tres
de cada cuatro ciudadanos consideran que el «sinhogarismo» es una problemática
significativa, y que cuatro de cada cinco creen piensa que es necesario «recuperar los
derechos de las personas porque vivir en la calle no es normal».
Los distritos del Eixample (220) y Ciutat Vella (185) son los que cuentan con más personas
sin hogar, seguidos de Sants (144) y Sant Martí (135).Por nacionalidades, las personas
encuestadas que viven en la calle han declarado ser principalmente españoles (31%),
rumanos (19,5%), marroquíes (12,6%) y polacos (5,5%).
En la presentación del informe, el director de la fundación Arrels, Ferran Busquets, afirmó
que es «una auténtica barbaridad que haya tanta gente durmiendo en la calle», y cargó
contra las administraciones, que «lo estarán haciendo fatal mientras haya una sola persona
durmiendo en la calle». Busquets aseguró que tiene la sensación de que la gente cada vez
tiene más interés en ayudar y recordó la vulnerabilidad altísima de las personas sin hogar,
pues entre otras cosas no suelen denunciar situaciones de abuso por miedo. Busquets pidió
que no se estigmatice a estas personas y ha puesto el ejemplo del consumo de alcohol, pues
«si a veces puede ser la causa de la situación de sinhogarismo, casi siempre es una
consecuencia directa, igual que pasa con los problemas de salud mental».
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Casi la mitad de los “sintecho” dice que
no recibe atención social.
El País (03/03/2017)

501

DOSSIER DE PREMSA 2017

Els sensesostre, més joves
El Punt Avui (03/03/2017)
Sònia Pau
Un estudi d'Arrels Fundació revela que la mitjana de temps que viuen al carrer és
de 3 anys i 9 mesos
La precarietat laboral i la falta d'habitatge porten més joves a dormir al ras
El 37% han estat víctimes d'agressions físiques o verbals

A Barcelona hi ha almenys 941 persones que dormen al carrer; a Lleida, 71; a Girona, 60; a
Badalona, 39, i a Sant Adrià de Besòs, 31. És el resultat dels diversos recomptes fets per
voluntaris en una sola nit en cada municipi i organitzats per entitats socials i ajuntaments.
Arrels Fundació, que fa 30 anys que acompanya persones sense llar a Barcelona, ha fet un
pas més enllà per intentar explicar qui són aquestes persones, i algunes de les alertes que ha
llançat són que la mitjana de temps que viuen al carrer és de tres anys i nou mesos, que la
vulnerabilitat augmenta, que la possible sortida es complica com més temps s'hi passen i
que s'hi detecten cada cop més persones joves.
Arrels va presentar ahir l'informe La vulnerabilitat de les persones que viuen al carrer a Barcelona,
elaborat a partir d'un cens que va fer l'entitat les nits del 30 i el 31 de maig i l'1 de juny de
l'any passat. 348 persones sense llar –el 39% dormien en caixers i la resta, a la intempèrie–
van contestar preguntes sobre la seva situació. Sempre tenint en compte que la base és
només una part de les persones sense llar de Catalunya, el director d'Arrels, Ferran
Busquets, va destacar ahir que és “una barbaritat i una greu vulneració dels drets” que
visquin al carrer gairebé quatre anys de mitjana. Un dels entrevistats va explicar que feia 40
anys que no tenia un lloc on viure.
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El 86% són homes, la franja d'edat majoritària se situa entre els 25 i els 49 anys, i el 66% no
tenen nacionalitat espanyola, sinó que procedeixen de 46 països, sobretot de Romania, el
Marroc i Polònia. Pel que fa a la causa que els ha portat a viure al carrer, un 32% van
al·legar una ruptura familiar i un 11%, una situació traumàtica o d'abusos. Un 47% van dir
que en els últims sis mesos no havien estat atesos per cap treballador social o similar, un
44% tenien com a mínim una malaltia crònica i un 17% no es prenien la medicació
receptada per un metge. La violència és un dels elements que sempre destaquen: un 37%
han estat víctimes d'agressions físiques o verbals, un percentatge que puja fins al 47% si
s'analitzen sols les dones.
Alta vulnerabilitat
“Vistes totes les circumstàncies, trobem que un 19% d'aquestes persones estan en situació
de vulnerabilitat alta –va concloure Busquets– i requereixen una intervenció social urgent i
prioritària.” Són les que fa temps que dormen al ras, tenen una salut física i mental fràgil i
no fan ús dels serveis socials ni de salut. Fent l'extrapolació, es podrien trobar en aquesta
situació unes 178 persones de les 941 que viuen avui al carrer, i la proposta d'Arrels és el
model Housing First (‘primer, la llar'), que consisteix a facilitar-los un habitatge i, a partir
d'allà, treballar la recuperació.
La detecció de més joves és una de les qüestions preocupants per a Arrels. “Que un jove
estigui al carrer deixat de la mà de Déu és un problema enorme per a ell, però també per a
la societat. És el seu futur. D'entrada, s'hauria d'evitar que ningú estigués ni una nit al
carrer”, va plantejar Busquets. Fa temps que la imatge de
la pobresa estructural, és a dir, d'una persona molt degradada, conviu amb la de la nova
pobresa. “Sabem que persones amb feina viuen en albergs”, va dir el director d'Arrels, que
va atribuir l'augment de l'exclusió a la precarietat del mercat laboral i a la dificultat per
accedir a l'habitatge.
En aquesta mateixa línia s'expressava ahir el coordinador del pla de lluita contra el
sensellarisme de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Sales: “És molt important entendre els
processos de recaiguda, perquè no hi ha cap sistema d'atenció que aconsegueixi erradicar
les formes extremes d'exclusió residencial si, quan una persona surt del carrer i refà la seva
vida, es troba sense uns ingressos dignes per la precarietat del mercat laboral, sense poder
accedir a l'habitatge perquè els preus estan fora de l'abast de bona part de la ciutadania, i
sense poder regularitzar la situació administrativa per una llei migratòria que precaritza i
destrueix vides.”
El Servei d'Inserció Social (SIS) de l'Ajuntament va contactar el 2015 amb 1.600
sensesostre, amb una mitjana de 31 mesos al carrer –no sempre seguits–. El 50%
acumulaven més de tres anys al carrer al llarg de la vida i la mitjana d'edat era de 47 anys,
tot i que, com diu Arrels, cada cop es detecta més presència de joves.
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Recullen 600 quilos de material per als
sensesostres i Arrels
La Vanguardia (19/03/2017)
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Lágrimas por un sintecho
El Periódico (28/03/2017)
Teresa Pérez
José Hernández ha sido enterrado en el cementerio de Poblenou acompañado por
una treintena de amigos y compañeros de Arrels
La entidad tiene un grupo, la Barca de Caronte, para evitar la soledad en el último
adiós

Yolanda deposita un ramo de margaritas en el féretro de su amigo José, este martes en Barcelona. / DANNY
CAMINAL

Todo el mundo tiene derecho a morir dignamente, acompañado de las personas que quiere.
Es una declaración de principios de Arrels, que proclama que nadie sea enterrado y
despedido en soledad. José Hernández Pérez (Murcia 1955- Barcelona 2017), que falleció
el pasado martes, ha tenido, además, un entierro digno, nada que ver con lo que le hurtó la
vida.
Desde este martes descansa en el nicho 3934 del cementerio de Poblenou, en la séptima
y última fila, la que está más próxima al cielo. José era un sintecho, de esos que han pasado
media vida en la calle y la otra media dando tumbos. Su despedida ha sido un canto a
la amistad y a la solidaridad de compañeros y voluntarios de Arrels y la demostración de
que nadie debe morir abandonado como si no importara un ser para algunos invisible, pese
a que la familia no haga acto de presencia.
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Una treintena de personas, algunas con los ojos enrojecidos, guardaban este martes un
helado silencio a las 9,15 de la mañana en el último adiós a José. Mientras dos operarios
introducían en el nicho el ataúd con dos ramos de flores y un cigarro de la marca West, la
misma que él fumaba. Alguien pronunció, casi susurró, la palabra “amigo” cuando el
féretro de madera marrón ya estaba a punto de ser engullido en el interior de la sepultura.
MARGARITAS Y FELICIDAD
Yolanda, su compañera en el taller de manualidades de la Llar Pere Barnés en el distrito
de Sants-Montjuïc de Barcelona, agarraba con fuerza el sencillo ramo de margaritas que le
llevó a su amigo. Le intentó despedir con el texto de Gandhi ‘Una sonrisa’. Y comenzó a
leer: ‘Una sonrisa no cuesta nada, pero da mucho. Enriquece a aquellos que la reciben, sin
empobrecer a aquellos que la dan…’ y ya no pudo continuar porque el llanto le quebró la
voz. Yolanda cumplió años el miércoles y cuenta Laia Vila, directora de la llar, que pidió
un deseo: ‘Que José encuentre la felicidad’, aquella que le faltó en su existencia. “Ni de
niño fue feliz”, apunta Fran, amigo del difunto, “tuvo una vida muy difícil”, añade.
Una voluntaria cerró el acto fúnebre con un epitafio para el “entrañable” José, al que dio
las gracias “por su amistad”. Y le hizo un último ruego: ”Espero que hayas encontrado
a Lluc”. Lluc era su amigo del alma. Falleció hace tres años. A veces, la añoranza se
apoderaba de José y comentaba a sus allegados lo mucho que lo echaba en falta. “Eran muy
cómplices”, apostilla Josep Maria Anguera, miembro de la comisión la Barca de
Caronte, nombre prestado de la mitología griega, el barquero encargado de transportar las
ánimas a la ribera de los muertos de la laguna Estigia.
LOS PARIENTES
El equipo se fundó en el 2009 para acompañar hasta el último instante a los conocidos
de Arrels y a los que viven o han vivido al raso. La muerte de Hassan fue el detonante para
crear este tejido funerario solidario. Este sintecho llevaba una década durmiendo en la
calle. Tenía 49 años cuando falleció, pero no solo era muy joven para morir, también lo era
para recibir los bofetones que le propinó la vida porque, no contenta con el maltrato, hizo
que Hassan muriera solo en el hospital, nadie fuera avisado y lo enterraran sin más
compañía que la de los operarios del cementerio de Montjuïc. El caso desgarró a
voluntarios y usuarios que volcaron esfuerzos para que no se repitiera.
El grupo de la Barca de Caronte ha arropado, desde el 2009, a 181sintecho en los últimos
instantes de su existencia. El equipo, formado por un trabajador y tres voluntarios, se
coordina con los servicios funerarios y avisa a usuarios y voluntarios de Arrels para que se
unan al cortejo fúnebre. Son una piña. Contactan con la familia y explican en la fundación
que, en estas conversaciones, “se destapan largas historias de desarraigo, conflictos
familiares, abandonos y desapariciones”. Marta Maynou, trabajadora social, cuenta que, a
veces, estas llamadas telefónicas a los parientes para avisar de la muerte “alivian a la familia
que ignoraba la vida del fallecido”.
José “era muy querido”, puntualiza Anguera. Prueba de ello fueron la treintena de personas
que acudieron al cementerio a primera hora de la mañana. Dos coches particulares y otros
dos taxis acercaron hasta el recinto funerario a parte de la comitiva. La rutina de los
entierros es siempre la misma. El grupo suele quedar hacia las 8 de la mañana en el
Paral·lel, en la puerta del Apolo, para ir todos juntos. Por alguna extraña razón los entierros
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de beneficencia, cuando el difunto no tiene recursos, son a primera hora. Un nicho
anónimo que no tiene lápida para recordar al morador. Allí permanecerá cinco años y
después lo trasladarán a una fosa común.
FRENTE AL OBISPADO
Mientras el grupo aguardaba cabizbajo la llegada del coche fúnebre al cementerio, a Fran le
costaba elegir las palabras para expresar su dolor. Han sido 10 años de relación intensa. Por
algo él era la persona que lo paseaba en la silla de ruedas. “Íbamos al lado de la catedral,
frente al Obispado, y ahí pedía dinero para el tabaco West y el café. No quería faltar porque
decía que tenía clientela fija”, recuerda emocionado Fran. Y explica el sueño roto de José:
“Quería recorrer España de albergue en albergue.Ya no podrá ser”.
Hernández fue sastre. Adoraba a su madre "la única que siempre le apoyó", apuntan los
voluntarios. Le gustaba la música, sobre todo Nino Bravo y las rumbas. Disfrutaba
con Raphael. Por eso, en el taller de manualidades el último día le dedicaron la canción 'Yo
soy aquel', la misma que él pedía siempre, mientras sus compañeros le rendían homenaje y
enlazaban las manos. Al fallecido le gustaba ir sin calcetines, siempre decía que tenía los
pies calientes, cuentan sus allegados. La salud la tenía frágil, igual que las de 941 personas
que duermen en las calles de Barcelona. "La vida a la intemperie es dura, dificulta seguir
tratamientos médicos y está expuesta a agresiones", relatan los expertos.
José tomaba 20 pastillas diarias. Murió de repente, en su habitación de la llar. El martes fue
la última primavera, una jornada luminosa y con un sol radiante lo transportó al otro lado
de la laguna Estigia.
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Micromecenatge per a un film sobre
persones sense sostre
El Punt Avui (02/04/2017)
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Viure al carrer: et podria passar a tu
Bon dia – Andorra (06/04/2017)
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La Fundació Arrels s'endú el premi Pere
Casaldàliga a la solidaritat
Regió 7 (07/04/2017)
Redacció
L'entitat rebrà el guardó del Festival Clam pel treball solidari que du a terme amb
les persones sense sostre
La fundació privada catalana que va néixer el 1987, Arrels Fundació, serà reconeguda amb
el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, segons va anunciar ahir l'organització del Festival
Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) i promotora del guardó que es
lliurarà el diumenge 30 d'abril a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles.
El jurat del premi va decidir atorgar la distinció a Arrels Fundació, que treballa
principalment a Barcelona, «pel seu treball admirable a favor de les persones sense sostre,
víctimes de la marginació, de la desigualtat i de la pobresa». El CLAM va destacar que
Arrels «és una entitat que durant 30 anys està donant suport a persones sense llar, que en
promou la confiança i garanteix que, quan decideixin sortir del carrer, tinguin cobertes les
necessitats bàsiques». També va valorar que «treballen per sensibilitzar la societat de les
causes que provoquen que una persona es quedi al carrer i ofereixen possibles propostes de
millora». Per a l'organització, és transcendental la tasca que duen a terme una cinquantena
de treballadors i gairebé 400 persones voluntàries a favor de la dignitat d'unes 1.900
persones sense sostre. I que «responen perfectament al missatge i l'actitud vital que guia
l'obra del bisbe Pere Casaldàliga, i, per tant, la fa mereixedora del premi que duu el seu nom
en aquesta 14a edició».
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«El año pasado atendimos a unas 1.900
personas de la calle»
La voz de Galicia (28/04/2017)
Rodri García
La experta habló sobre sensibilización con los sin techo en la jornada de Padre Rubinos y la
Universidad coruñesa
Comunicando o invisible. Este era el lema de las VIII Xornadas sobre persoas sin teito que
tuvieron lugar ayer en Padre Rubinos. Estaban organizadas por dicha entidad y la Oficina
de Cooperación y Voluntariado de la Universidad coruñesa. Silvia Torralba, del equipo de
sensibilización y comunicación de la Fundación Arrels, de Barcelona, impartió dos sesiones
en un encuentro al que asistió un centenar de personas. En la Ciudad Condal hay unas
3.000 personas en la calle.
-¿Qué es la Fundación Arrels?
-Es una entidad privada que va a cumplir ahora 30 años. Atiende a personas sin hogar en
Barcelona, pero sobre todo a las que estén en una situación más cronificada. El año pasado
atendimos a unas 1.900. Es una cifra que ha ido subiendo todos estos años, porque
también la problemática subió; por ejemplo, desde 2008 ha habido un incremento de un 37
% de las personas que están viviendo en la calle.
-¿Cómo les ayudan?
-Lo que hacemos es atención a la persona. El centro abierto ofrece servicios prácticos:
consigna, ducha, ropero... También es un espacio de relación, donde pueden hablar con
otra gente. Es la labor del voluntariado...
-¿Cuantos voluntarios tienen?
-De manera estable unos 400, pero para una actividad puntual, como hacer un censo, viene
más gente. Sin ellos no podríamos abrir la persiana cada día, por eso decimos que es una
actividad de voluntariado. Tenemos equipos de calle que salen a visitar a las personas que
vemos que están más cronificadas; el objetivo es ofrecerles alojamiento estable, una
atención social y sanitaria. Durante el año pasado dimos alojamiento estable a 231
personas.
-¿En donde los alojan?
-A la mayoría en pisos individuales y compartidos. También tenemos una residencia para
personas que han vivido en la calle y tienen una salud frágil. No es un espacio definitivo, la
idea es que se recuperen un poco mientras encontramos su casa. Ese es un trabajo que
cuesta porque son las personas con más dependencia.
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-¿Tienen problemas con los vecinos de sus instalaciones?
-En la residencia no, porque se trabaja mucho con el barrio. Cuando son las fiestas estamos
implicados, o hacemos jornadas de puertas abiertas para que nos conozcan. Hemos abierto
hace poco un piso que le llamamos Piso Cero; tiene capacidad para unas ocho personas,
sería como una extensión de la calle y están viniendo personas que siempre habían dicho
que no a cualquier tipo de recursos. Entonces podíamos pensar: es que no quieren nada.
Pero es que no estaban adaptados los recursos a lo que necesitaban. Es un sitio pequeño,
donde tienen intimidad, pueden entrar con su cartón de vino o van con un perro. Estas
personas sí que están entrando. Cada uno tiene una cocina, puede bajar su persiana, con su
terraza y los baños adaptados. Algunas personas ya han empezado a vivir en un piso
individual. Este recurso es como el Housing First, que en todas las ciudades en las que se
ha hecho tiene una tasa de éxito del 85 por ciento. De ahí viene este recurso del Piso Cero
y estamos sorprendidos porque, aunque ese era el objetivo, ha funcionado.
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El Festival Clam posa el focus en les
persones sense llar
Manresa Diari (30/04/2017)
Noemí Badreras
La 14a edició del Premi Pere Casaldàliga s’ha lliurat a la Fundació Arrels, que treballa per
treure del carrer els sense sostre de Barcelona

Busquets i Fuster durant l'acte de lliurament del premi Casaldàliga. Foto: Noemí Badrenas

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (Clam) és un esdeveniment
punyent. Cultural, sí, però molt punyent. Els films que s’hi projecten tenen un caire
reivindicatiu, a favor dels més necessitats, amb un rerefons difícil d’ignorar. També els
diversos actes que s’emmarquen dins el festival compleixen el requisit de posar el dit a la
llaga, com ha estat el cas, aquest diumenge al migdia, del lliurament del Premi Pere
Casaldàliga a la Solidaritat. Enguany, ha estat la Fundació Arrels de Barcelona qui s’ha
endut la 14a edició d’aquest guardó.
L’entitat, que va néixer fa trenta anys a la capital catalana, treballa des de llavors en l’atenció
de persones sense llar, moltes de les quals ha aconseguit treure del carrer en aquestes tres
dècades. El vocalista del grup Gossos, Natxo Tarrés, ha estat l’encarregat de lliurar el premi
al director de la fundació, Ferran Busquets. L’acte ha tingut lloc a l’Auditori Agustí Soler i
Mas de Navarcles, una de les tres seus del festival juntament amb l’Espai Plana de l’Om de
Manresa i la Biblioteca de Navàs.
Abans de l’entrega no ha faltat ni l’espectacle, amb una delicada dansa, ni un discurs
removedor per part de l’artista convidat, que ha sortit a l’escenari amb la seva guitarra per
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cantar ‘Tornarem a casa’, una de les cançons que el grup va escriure fa anys i que parla de
l’anhel de la humanitat de tornar a casa, el lloc on “estem protegits i podem
desenvolupar-nos tal com som”, ha dit Tarrés. En una clara referència a la crisi de les
persones refugiades, el cantant ha advertit que “la humanitat encara és adolescent; cal
conscienciar-la de les coses que passen i fer que passi a l’acció per canviar-les”.
Tarrés també ha comparat la casta dels Intocables de la Índia amb les “causes invisibles
que tenim aquí”, posant com a exemple les persones que “malviuen al carrer”, sobretot a
les grans ciutats, les quals “s’han tornat invisibles i ja no són mereixedores ni d’una simple
mirada d’empatia de la gent que passa pel seu costat”, ha lamentat.
Seguidament ha fet pujar Busquets a l’escenari per recollir el premi i dedicar unes paraules
al centenar de persones que hi havia de públic, entre els quals es trobaven els alcaldes de
Manresa, Valentí Junyent, i de Navarcles, Llorenç Ferrer. El director d’Arrels ha insistit en
la importància d’ajudar la gent sense llar i no “passar de llarg”: “Veritat que quan ens
trobem un accident de trànsit sabem que hem de parar i ajudar? I que si no ho fem ens
poden sancionar? El mateix hauríem de fer quan veiem una persona dormint al carrer”.
La Fundació Arrels ha aconseguit sostre per a unes 10.000 persones en els trenta anys
que porta d’existència, segons ha explicat el mateix Busquets, que també s'ha referit als
milers de pisos buits que hi ha a les ciutats catalanes “mentre tenim més de 5.000 persones
dormint al carrer” i ha generat una pregunta que pot obrir debat en moltes consciències:
“Realment volem acabar amb la pobresa?”. Tot seguit ha convidat Miquel Fuster, ara
membre de l’equip directiu d’Arrels, a pujar a l’escenari i compartir la seva experiència amb
els assistents.
Un testimoni detallat i colpidor
Fuster ha ofert un relat colpidor dels quinze anys que va viure al carrer, del que en va sortir
ja fa tretze anys gràcies a la tasca de la fundació. Fuster ha fet una extensa pinzellada, entre
d’altres temes, als sentiments que el corroïen mentre va viure al carrer, a les agressions que
va patir, als seus problemes amb l’alcohol, a la “desesperació” i al “ressentiment per haverse d’adaptar a una situació com aquesta”, a companys perduts i, finalment, a l’experiència
d’haver superat aquests quinze anys sense llar i haver refet la seva vida com a dibuixant de
còmics. Fuster té un blog on es poden observar els seus treballs i el 2010 va publicar la seva
primera novel·la gràfica, Miguel: 15 años en la calle.
El premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat és un reconeixement honorífic a l’entitat o
persona que, per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la solidaritat entre els
pobles o les persones sigui un fet i no tan sols un desig. És de convocatòria anual i compta
amb el suport de l’associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i d’entitats representatives
del sector de la cooperació i de l’activisme solidari.
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Una desaparició i 12 sospitosos, l’atípica
proposta de ‘L’últim crit’
El Periódico- Andorra (09/05/2017)
L’obra, dirigida per Ivana Miño, està interpretada per usuaris de la Fundació Arrels

La
directora Ivana Miño, el conseller Josep Roig i un dels actors i usuaris de la Fundació Arrels, Enric Molina,
ahir. | COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

La gira de L’últim crit acabarà el seu periple a Sant Julià de Lòria. L’obra, dirigida per Ivana
Miño, compta amb actors professionals i amb intèrprets usuaris de la Fundació Arrels, que
dona suport a gent que viu o ha viscut al carrer. Precisament, el Museu del Tabac acull una
exposició de retrats hiperrealistes d’usuaris de la Fundació Arrels, un projecte de Samantha
Bosque que es pot visitar fins al 26 de maig.
Miñova va presentar ahir a Sant Julià L’últim crit, un projecte que es va iniciar fa dos anys i
mig com un taller de teatre que va impartir de manera voluntària als usuaris de la fundació.
«L’ambient que es respirava demanava alguna cosa més», va explicar i, finalment, es va
transformar en una obra amb un format inèdit: una primera part, que consisteix en un
migmetratge de 35 minuts, en què es planteja la desaparició d’una noia (interpretada per
l’actriu Carlota Olcina), i una segona part, en format escènic, en què es resol la incògnita
entre els 12 personatges sospitosos.
La directora va definir l’obra com «una proposta atípica, allunyada del teatre comercial i
gens fàcil», i va agrair que Sant Julià sempre hi hagi mostrat interès, segons informa l’ANA.
L’últim crit es projectarà i es representarà el diumenge 21 de maig a les sis de la tarda a
l’Auditori Rocafort del Centre Cultural i de Congressos lauredià.
Actors amateurs / El repartiment el formen actors professionals i amateurs, entre els
quals hi ha usuaris i voluntaris de la Fundació Arrels. Un dels intèrprets és Enric Molina,
que havia estudiat per ser actor als 16 anys i sempre havia estat esperant una oportunitat.
«Ha estat una experiència molt maca, perquè hem compartit un projecte sense distincions»,
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va assegurar. Després d’aquesta incursió al teatre li han sortit d’altres treballs com una
participació en la pel·lícula Sense sostre.
Miño va subratllar que els sis actors amateurs que participen a L’últim crit, que vivien en
pisos cedits per la Fundació Arrels, han pogut fer un pas endavant en la seva vida, no tant
en el sentit de tenir una casa, sinó a nivell de superació personal, de dignificació, de
relacions personals i de treballar amb valors com la responsabilitat de tirar endavant un
objectiu.
L’últim crit és una obra de misteri: «No parlem de la temàtica del carrer, perquè ells ja en
parlen prou durant tot el dia, sinó que el que volem és divertir-nos», va dir Miño.
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Prevenció com a eina de lluita contra el
sensellarisme
20 minutos (11/05/2017)
Antonio Herreros
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Objetivo: Nadie Durmiendo en la Calle
Maria Padilla Style (11/05/2017)
Patricia Casalan
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Recompte per visibilitzar el sensellarisme
El Periódico (12/05/2017)
L. Benavides
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Una nit a la Barcelona dels invisibles
Ara (19/05/2017)
P.J.Armengou
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1.026 personas duermen en la calle, un 9%
más
20 minutos (19/05/2017)
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Viure al carrer mata
El Periódico (09/06/2017)
Beatriz Pérez
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La nova pobresa desborda
l’Administració
Revista Carrer (FAVB) (12/06/2017)
Cristina Palomar
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Puja el nombre de persones que dormen
al carrer
Zona Sec (13/06/2017)
Anna Pruna
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Un videojoc posa el jugador en la pell
d’un sensesostre
El Punt Avui (19/06/2017)
Redacció
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L’ONCE reconeix la tasca de la Fundació
Arrels
La Vanguardia (21/07/2017)
Redacció
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“Ningú ens ha ensenyat a controlar la
nostra ment”
El Periódico (07/09/2017)
Carme Escales
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L’ONCE premia la Fundació Arrels i el
programa de futbol de Ràdio Olot
El Punt Avui (06/10/2017)
Redacció
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Arrels denuncia que existe una bolsa
oculta de personas sin hogar
El País (13/10/2017)
Redacció
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Arrels Fundació denuncia que només es
veu la punta de l’iceberg del
sensellarisme
La Vanguardia (13/10/2017)
EFE
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Els 25 anys d’en Roberto al carrer
La Vanguardia (14/10/2017)
Domingo Marchena
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Alsina i Carrera es disputen presidir el
tercer sector
El Punt Avui (16/10/2017)
Sònia Pau
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Unitats de cures intensives socials a tots
els barris
Revista Carrer (FAVB) (18/10/2017)
Cristina Palomar
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Sor Isaura Marcos: «La fotografía es una
forma de plegaria»
Esta monja de clausura no hace pastitas, sino fotos únicas que expone
en galerías benéficas
El Periódico (20/11/17)
Manuel Arenas

Independiente. Espontánea. Moderna. Risueña. Sensible. Original. Nerviosa. Así es Sor
Isaura Marcos (Los Santos, Salamanca, 1959), monja de clausura del Monasterio de
Pedralbes que vive empeñada en crear arte irrepetible moldeando la realidad a su antojo
e inmortalizándola con su compacta: "El arte no es lo que ves, sino lo que haces ver a
los demás", dice su estado de Whatsapp. Marcos expone sus creaciones con una sola
condición: que la recaudación sea benéfica. Tras colaborar con Acnur, el próximo día
23, en Galería Comercial Sarrià, la obra de la religiosa se expondrá junto a las de otros
11 artistas: lo que recauden irá destinado a la fundación Arrels, que da cobijo a personas
sin hogar.
-¡Una monja fotógrafa! ¡Pues sí! (ríe). No sé de ninguna otra en nuestro entorno.
Desde pequeña me fascina el arte. Empecé con la pintura, pero no me llenaba. En 2005
me regalaron mi primera cámara, y en 2010 empecé de manera autodidacta con la
fotografía creativa.
-¿Cómo llegó a Pedralbes? A los 14 años vine a Barcelona. Estuve tres años
trabajando y en 1976 decidí entrar en el monasterio, un auténtico microcosmos de
belleza.
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-¿Qué clase de fotos hace? Me gustan las únicas e irrepetibles: ¡lo típico me aburre!
Desde el 2010 sigo una línea propia: juego con los reflejos y altero la realidad con
objetos reciclables que encuentro a mi paso: vasos, tapones, cucharas… son fotos
naturales que necesitan paciencia porque tardo muchas horas. Cuando las hago, siento
una liberación como si estallara una olla exprés.
-Desprende usted mucha personalidad. Es que me satura lo común. Cuando un turista
me viene a preguntar si hago pastitas, le digo: "Oiga, que no le sepa mal pero no le voy
a contestar a ese cliché. Si quiere, le puedo enseñar los puntos de libro que hago con mis
fotos".
-Usted es una "mujer de su tiempo", según su blog. La clausura no es como antaño,
se ha actualizado. Me gusta expresar mi espiritualidad con un mensaje visual actual y no
tan ñoño como el clásico. Cuando me piden alguna foto típica para conventos…¡brrrr!
Me da alergia.
-¿Le da a la fotografía un significado teológico? Yo me encuentro con Dios a través
de la fotografía. No necesito estar delante de un santo para rezar: la fotografía, como
contemplar la naturaleza o escuchar una música relajante, es también una forma de
plegaria.
-Hábleme de sus proyectos. Soy la primera monja de la historia que ha versionado en
ocho idiomas y a través de la fotografía el Cántico de las criaturas de San Francisco de
Asís. He participado en galerías, la última en el monasterio en el 2016: fue nuestra
primera galería benéfica de la historia, en este caso para que Acnur ayudara a los
refugiados. El próximo día 23 expongo junto a otros artistas en Sarrià. La recaudación
será para Arrels.
-¿Todas sus fotos son del monasterio? Todas. Ése es mi gran reto: cada día descubro
rincones nuevos.
-¿Dónde hay más contemplación: en el monasterio o en el objetivo de su
cámara? Se complementan (ríe). Si no tuviera mis momentos de hacer la eucaristía, lo
otro quedaría cojo.
-De no haber sido monja, ¿hubiera sido fotógrafa? Creo que estaba destinada a
descubrir la fotografía en este monasterio. No pienso en otra vida: me centro en ésta.
-Una foto que no haya hecho y le gustaría hacer. Mi sueño es fotografiar en el Gran
Cañón del Colorado, pero tengo que ser realista: sé que es imposible. En realidad, mi
mejor foto es la que todavía no he hecho, porque en el momento que dices: "¡Ésta es la
mejor!", te quedas ahí muerto para siempre.
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Millores en l’estat neurològic dels
residents a la Llar d’Arrels
El Punt Avui (09/12/2017)
Redacció
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Ràdio
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Rac 1 (03/01/2017)
Tortell de Reis.

COPE (03(01/2017)
El Matí.
Tortell de Reis.

Enllaç: http://www.cope.es/menu/emisoras/barcelona/Programas/El-Mati
BTV ràdio (03/01/2017)
Resum de l’any.
Periodista Maia Castañer.

Cadena SER (05/01/2017)
Entrevista a Antonio Medina i Miguel en motiu dels Reyes Majos, realitzada per Anna
Punsí.

Catràdio (05/01/2017)
Entrevista a Ferran Busquets en motiu dels Tortells de Reis.

RAC1 (18/01/2017)
Entrevista a Ferran Busquets en motiu de l’operació fred, realitzada per Laia Colomer.

RÀDIO ESTEL (20/01/2017)
Entrevista a F. Busquets en motiu de l’Operació Fred i la tasca d’Arrels.
Enllaç: https://soundcloud.com/joan-trias-marques/entrevista-fundacio-arrels

Ràdio Prat Llobregat (24/01/2017)
Entrevista a F.Busquets sobre Arrels.

RAC 1 (03/02/2017)
Programa Islàndia
Entrevista a Anna Farré (voluntaria d`Arrels) sobre la Cabina.
Enllaç: http://www.rac1.cat/programes/islandia/20170202/413952798812/cabina-ultimacabina-barcelona-anna-farre-llorca-la-cabina.html

Radio5 (22/02/2017)
Entrevista a Miquel Fuster sobre el projecte Art al Marge.
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/reportajes-emisoras/reportajes-emisorasbarcelona-arte-margen-22-02-17/3922409/

Rac1 (02/03/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre el cens.
Enllaç: http://www.rac1.cat/info-rac1/20170302/42473114605/sensesostre-arrels-sense-llararrels-enquesta.html
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Onda Cero (03/03/2017)
Entrevista a Ferran Busquets realitzada per Marta Escolar sobre el Pis Zero.

Ràdiomaricel.cat (03/04/2017)
Entrevista sobre projecte d’alberg Masia Can Pere Mestres.
Enllaç: http://www.radiomaricel.cat/2017/04/03/allo-que-volieu-sobre-projecte-dalbergmasia-can-pere-mestres-que-explicar-roda-premsa/

Ràdio Viladecavalls (07/04/2017)
Programa 64
Entrevista a Laia Vila sobre la tasca d’Arrels realitzada per Marçal Llimona.
Enllaç: https://www.ivoox.com/programa-64-audiosmp3_rf_18010533_1.html?utm_expid=11343843640.gUPDUg6WTJSAl0nGhGrIGA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Feines.arrelsfundacio.org%2
Fjira%2Fbrowse%2FCOMPREMSA-620

La Xarxa (12/04/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre habitatge.
Enllaç: http://www.laxarxa.com/actualitat/societat/noticia/no-es-just-acabar-al-carrer

Catalunya Ràdio (25/04/2017)
Estat de Gràcia.
Entrevista a Ivana Miño, Enric Molina, Jesús Marcos i Imma Fuentes sobre l’obra L’Últim
crit representada a l’Antic Teatre, realitzada per Roger de Gràcia.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-de-gracia/lultim-crit-de-dormir-al-carrera-pujar-dalt-lescenari-amb-la-fundacio-arrels/audio/960272/

RAC1 (04/05/2017)
Programa Islàndia.
Entrevista sobre la mort Jaume Marsé.
Enllaç: http://www.rac1.cat/programes/islandia/20170503/422258415609/jaume-marsealbert-om-el-convidat-sensesostre.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=rac1oficial

Ràdio 4 (07/05/2017)
Entrevista a Pere Cervantes per parlar de la pel·lícula ‘Sense Sostre’.
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/llibres-pixels-i-valors/llibres-pixels-valors-pelliculasense-sostre-entrevistem-pere-cervantes-tres-minutos-color/4007830/

Bocaràdio (17/05/2017)
Bocaorella
Entrevista a Andres Freixas i Jesús Marcos sobre el recompte i el cens 2017, realitzada per
Alba Irigoyen.
Minut 1.12, minut 26.40;
Enllaç: https://www.ivoox.com/bocaorella-llibertat-d-expressio-drets-humans-i-solidaritataudios-mp3_rf_18771428_1.html?utm_expid=113438436-40.gUPDUg6WTJSAl0nGhGrIGA.0
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COPE (18/05/2017)
Herrera a COPE
Entrevista a Ferran Busquets sobre els resultats del recompte a Barcelona i la crida de
voluntariat pel cens de persones que dormen al carrer.
Enllaç: http://www.cope.es/audios/mati-cope-catalunya-andorra/herrera-cope-catalunyaandorra_359389 (a l’inici de l’últim terç de programa).

Catalunya Ràdio (19/05/2017)
La nit dels ignorants
Entrevista al voluntari Daniel Pérez sobre Voluntariat Cens, realitzada per Leandre Terol.
Minut 50.16
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-2-0/la-nit-dels-ignorants2-0-de-01-a-02-h-19052017/audio/963382/

Ràdio 4 (19/05/2017)
El Matí
Entrevista a Ferran Busquets sobre Resultats recompte BCN. Minut 12.20.
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-entrevistaactualitat-recompte-sense-llar-barcelona/4026007/

Onda Cero (23/05/2017)
La Brúixola
Entrevista a Ferran Busquets sobre Resultats Recompte 2017, realitzada per Robert Calvo.
Minut 36.
Enllaç: http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/bruixola/la-bruixola23052017_20170523592496650cf205e8f6fb1320.html

Betevé 91.0 fm (24/05/2017)
Consell de Cent
Debat d’entitats sobre habitatge i lloguers, amb la participación de Ferran Busquets.
Enllaç: http://beteve.cat/segueix-aqui-el-debat-ciutada-de-beteve-91fm-8/

Catalunya Ràdio (07/06/2017)
La nit dels ignorants
Entrevista a Jordi Gironella sobre proposta de crear espais de proximitat per la ciutat.
Minut 24.19.
Enllaç:http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-2-0/la-nit-dels-ignorants2-0-de-02-a-03-h-07062017/audio/965750/

Catalunya Ràdio (07/06/2017)
El Matí
Entrevista a F. Busquets sobre el Cens, realitzada per Albert Manyà.
Minut 5.40.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-06-a-07-h-07062017/audio/965752/
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Cope Catalunya (12/06/2017)
La Linterna
Entrevista a F. Busquets sobre el Cens realitzada per José Miguel Cruz.
Enllaç: http://www.cope.es/audios/linterna-cope-catalunya-andorra/lassociacio-arrelsorganitza-cens-qualitatiu-sobre-vulnerabilitat-les-persones-sense-sostre-amb-ferran-busquetsdirector-darrels-fundacio_391240

Cadena Ser (16/06/2017)
Entrvista a Maria Pomés sobre el Cens, realitzada per Elisenda Colell.

Onda Cero (20/06/2017)
Nits de ràdio
Entrevista a F. Busquets sobre el Cens.
Enllaç: http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-deradio-0130h-20062017_2017062059489f790cf22592e328e6ab.html

Ràdio 4 (23/06/2017)
Metròpoli
Entrevista a F. Busquets sobre primers resultats del Cens.
Minut 7.38
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-23-juny-2017-1ahora/4077359/

Catalunya Ràdio (24/06/2017)
Solidaris
Entrevista a Ferran Busquets sobre primers resultats del Cens.
Minut 6.45 i minut 28.50.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/solidaris-de-15-a-16-h24062017/audio/968178/

Ràdio Estel (26/06/2017)
Fórmula Estel
Entrevista a Ferran Busquets sobre els primers resultats del Cens (minut 30).
Enllaç: http://www.estelfitxers.com/audio/20170626-08_00FORMULAESTEL.MP3

Ràdio 4 (05/07/2017)
El matí a Ràdio 4
Entrevista a Ferran Busquets sobre el “Videojoc sense llar”.
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-tertulia-obertaeducacio-sexual/4098828/

Betevé (06/07/2017)
Notícies Matí
Entrevista a Ferran Busquets sobre la polèmica amb Hidden City Tours (minut 3.50).
Enllaç: https://btv.playty.com/player#/video?autoplay=1&id=225-1281
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Betevé (11/07/2017)
El Matí
Entrevista a Bea Fernández sobre els resultats del Cens.
Enllaç: https://drive.google.com/file/d/0B-hRvuNkQb4GcTJDLVpZSl9RcGc/view

Ràdio Internacional (13/07/2017)
Gente Ni Hao
Entrevista a Ferran Busquets sobre la tasca d’Arrels (minut 11.20h).
Enllaç: http://www.radiointernacional.es/programas/gente-ni-hao/

Cadena SER (18/07/2017)
Petició d’incorporació del mot ‘aporofobia’ a la RAE per part dels membres de
@Placido_Mo.
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2017/07/18/sercat/1500363213_715679.html

Cadena SER (18/07/2017)
Hoy por Hoy
Petició d’incorporació del mot ‘aporofobia’ a la RAE per part dels membres de
@Placido_Mo (minut 36.38).
Enllaç: http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20170718_070000_080000/

Cadena SER (19/07/2017)
Hoy por Hoy
Entrevista de Pepa Bueno a Silvia Torralba i Davide Andreoli sobre la petició
d’incorporació del mot ‘aporofobia’ a la RAE.
Enllaç: http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20170719_100000_110000/

COPE (21/07/2017)
Mediodía COPE
Entrevista a Silvia Torralba i Davide Andreoli sobre la petició d’incorporació del mot
‘aporofobia’ a la RAE.

Catalunya Ràdio (01/08/2017)
Gravetat Zero
Entrevista a Ferran Busquets, Jaume Mengual i Manel Garcés sobre el fet de viure al carrer
a l’estiu.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/gravetat-zero/jaume-anys-vivint-al-carrersense-llar-la-gent-passa-per-alla-i-riuen/audio/971604/

Radio Aragón (05/08/2017)
La Cadiera
Entrevista a Silvia Torralba i Davide Andreoli sobre la petició d’incorporació del mot
‘aporofobia’ a la RAE per part dels membres de @Placido_Mo i sobre la campanya
#ProuPrejudicis.
Enllaç:
https://eines.arrelsfundacio.org/jira/secure/attachment/61850/20170805_10_05_la_cadiera_
de_10h_a_11h_-_05_08_2017.mp3
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RÀDIO 5 (17/08/2017)
Reportajes
El banc de recursos cita a Arrels com a beneficiaris de les donacions de mobles dels hotels
per a pisos.
Enllaç: http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/reportajes-emisoras/reportajes-emisorasbarcelona-turismo-entidades-sociales-17-08-17/4167979/?media=rne

Catalunya Ràdio (06/09/2017)
La nit dels ignorants
Entrevista a Enric Gotanegra sobre voluntariat a l'equip de carrer (a partir del minut 37.30)
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-3-0/la-nit-dels-ignorants3-0-de-02-a-03-h-06092017/audio/973605/

Cope Catalunya (13/10/2017)
Herrera en COPE Catalunya y Andorra
Entrevista a Ferran Busquets sobre “Què sabem i no sabem de les persones sense llar a
Catalunya?”

COPE (13/10/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre sensellarisme a Catalunya.

Ràdio Kanal Barcelona (13/10/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre sensellarisme i la tasca d'Arrels.

Catalunya Ràdio (24/10/2017)
El Matí de Catràdio
Entrevista de Mònica Terribas a Ferran Busquets sobre el bloqueig de subvencions a
entitats socials per part de la Generalitat.
Minut 00.52.40
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-decatalunya-radio-de-10-a-11-h-24102017/audio/979127/

Ràdio Terra (24/10/2017)
Dia sonor
Entrevista a Ferran Busquets sobre el bloqueig de subvencions a entitats socials per part de
la Generalitat.
Minut 00.4.00
Enllaç: https://laradio.cat/popupreproductor.php?reproductor_url=http://www.ivoox.com/24102017-eldiasonor-el-diaxifra_mf_21648920_feed_1.mp3

Onda Cero (24/10/2017)
La Brúixola
Tertúlia sobre emergències socials amb la participació de Ferran Busquets.
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RNE (24/10/2017)
Informatius Ràdio 5
Entrevista a Ferran Busquets sobre la Jornada de Drets i Ètica.

Betevé (25/10/2017)
El matí de Barcelona
Entrevista a Ferran Busquets sobre el bloqueig de subvencions a entitats socials per part de
la Generalitat.
Minut 00.47.12
Enllaç: http://beteve.cat/podcast/el-mati-de-barcelona-143/

Ràdio Terrassa (26/10/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre la Jornada de Drets i Ètica.
Enllaç: https://www.ivoox.com/ferran-busquets-a-sicom-cat-a-persona-que-audiosmp3_rf_21700321_1.html

Ràdio Mataró (31/10/2017)
Radioafònics
Entrevista a Ferran Busquets sobre sensellarisme.

Ràdio Poblasec (06/11/2017)
Ràdio Actius
Entrevista a Dani Callís i Jesús Marcos sobre persones sense llar al Poblesec.
Enllaç: https://radioactius.org/2017/11/12/los-trapecistas-de-poble-sec/

Ràdio Estel (13/11/2017)
Fórmula Estel
Entrevista a Ferran Busquets sobre els 30 anys d'Arrels i les conseqüències socials del
trencament del pacte polític.
Minut 39.23
Enllaç: http://www.estelfitxers.com/audio/20171113-08_00FORMULAESTEL.MP3

RNE (22/11/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre l’acte a la Plaça dels Àngels en record a les persones
sense llar que ens han deixat.

La Xarxa, Comunicació local (24/11/2017)
Ben trobats
Entrevista a Laia Vila sobre salut mental i la tasca de la Llar Pere Barnés d’Arrels.

Ràdio 4 (30/11/2017)
Metropoli
Entrevista a Ferran Busquets sobre el projecte HomelessCommons.
Minut 03:08
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-30-novembre-2017-1ahora/4335090/
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Rac 1 (30/11/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre el projecte HomelessCommons.

Onda Cero (01/12/2017)
Nits de ràdio
Entrevista a Enric Gotanegra sobre l’acció de Catalonia Hotels “10 Menús 1 Navidad”
Minut 25
Enllaç: http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-de-radio0300h-01122017_201712015a20e7d00cf2b410ea8b8e1b.html

Catalunya Ràdio (10/12/2017)
El Suplement
Entrevista a Jaume Mengual i Luca Valerio sobre el fred i el Nadal.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/la-realitat-de-les-persones-queviuen-al-carrer/audio/984669/

Ràdio 4 (10/12/2017)
Llibres, píxels i valors
Entrevista a Ferran Busquets sobre el 30è aniversari d’Arrels, el projecte
HomelessCommons i l’exposició ‘El laberint de les nostres vides”.
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/llibres-pixels-i-valors/llibres-pixels-valors-anypedrolo-2018-arrels-fundacio-30-anys-homeless-commons-laberint-les-nostresvides/4353748/

Ràdio 4 (11/12/2017)
Metropoli
Entrevista a Laia Vila sobre l’estudi neurològic a la llar Pere Barnés d’Arrels”.
Minut 15: 50
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/metropoli/metropoli-sopars-dempresa-llar-perebarnes-tertulia-futbol/4362847/

Betevé (11/12/2017)
El matí de Barcelona
Entrevista a Ferran Busquets sobre pobresa energètica.
Enllaç: http://beteve.cat/programa/el-mati-de-barcelona/?pag=6

La Xarxa (14/12/2017)
L'aigua clara
Entrevista a Ferran Busquets sobre HomelessCommons.

Ràdio Estel (14/12/2017)
Viure des de l'essència
Entrevista a Ferran Busquets sobre el fred i el Nadal.
Enllaç: http://www.estelfitxers.com/audio/20171214-17_00VIUREDESDELESSENCIA.MP3
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Radio France Internacional (14/12/2017)
Les voix du monde
Entrevista a Ferran Busquets sobre sensellarisme a Barcelona.
Minut 8.17h.
Enllaç: http://www.rfi.fr/emission/20171214-ukraine-combats-approvisionnement-eau

Ràdio 4 (15/12/2017)
El Matí (Al teu costat)
Entrevista a Manel Garcés, Berta Baixeras i Marta Pulgar sobre HomelessCommons.
Minut 26.30
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/el-mati-a-radio-4/mati-radio-4-15-desembre2017-4a-hora/4372838/

Luces en la Oscuridad (15/12/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre la tasca d’Arrels.
Enllaç: http://lucesenlaoscuridad.es/entradas_grabacion/las-personas-sin-techo-viven-lacalle-ferran-busquets-director-la-fundacion-arrels-espana-31-000-personas-viviendo-la-calleconcretamente-barcelona-noche-duermen/#contenido

Catalunya Ràdio (17/12/2017)
Paraules de vida
Entrevista a Ferran Busquets sobre el 30è aniversari d’Arrels i l’exposició “El laberint de les
nostres vides”.
Minut 1.35
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/paraules-de-vida/paraules-devida/audio/985515/

Onda Cero Catalunya (18/12/2017)
La ciutat
Entrevista a Ferran Busquets sobre HomelessCommons.

Ràdio 4 (20/12/2017)
El matí
Entrevista a Ferran Busquets sobre les persones sense llar.

Cadena Ser (23/12/2017)
A vivir que son dos días
Entrevista de Lourdes Lancho a Ferran Busquets, Gemma Gassó i Andrés González sobre
l’augment de persones al carrer.
Minut 17.43
Enllaç:
http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_avivirquesondosdias_20171223_080000_090000

Cadena Ser (27/12/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre municipis que envien persones sense llar cap a
Barcelona.
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2017/12/27/sercat/1514380708_729423.html
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Rac1 (29/12/2017)
Entrevista a Ferran Busquets sobre l’aporofòbia.
Enllaç: http://www.rac1.cat/programes/no-ho-se/20171229/433943571544/aporofobia-es-laparaula-de-lany-segonsfundeu.html?utm_campaign=botones_sociales&utm_source=twitter&utm_medium=social

Catalunya Ràdio (30/12/2017)
Solidaris
Entrevista a Manel Garcés, Valerio N’Dongo, Aurelio López, Ferran Busquets i Lledó Barberà
sobre HomelessCommons.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/solidaris/ningu-dormint-al-carrer-lobjectiufinal/audio/986373/
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TV3 (03/01/2017)
La iniciativa de la Fundació Arrels, sota l'etiqueta
#ningúsenseclau, col·labora amb una colla de
pastisseries de Barcelona i rodalies per ajudar la
gent que dorm al carrer. Com ho hem de fer?
Ens ho ha explicat el director Ferran Busquets.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/estat-degracia/el-tortell-solidari-que-no-deixa-ningu-senseclau/audio/946189/

TV3 (05/01/2017)
Entrevista a l’encarregada de forns Enrich sobre l’acció dels tortells de Reis.

Betevé (06/01/2017)
El Gremi de Pastisseria de Barcelona calcula que
enguany es vendran un 3% més de tortells de Reis,
un 900.000 a tot Catalunya. Prova d’aquesta xifra
en són les cues que s’han fet davant de les
pastisseries barcelonines. De fet, cada família es
gasta uns 30 euros en aquest tradicional dolç del
dia de Reis.
Enllaç:http://www.btv.cat/btvnoticies/2017/01/06/cues-pastisseries-comprar-tortell-reis/

Betevé (17/01/2017)
Arrels Fundació proposa que les estacions del metro
s’obrin per permetre que les persones sense llar hi
puguin fer nit. Ferran Busquets, ha assegurat en una
entrevista al programa ‘Bàsics’ que s’han d’intentar
buscar “solucions fins que les trobem” per evitar que
hi hagi persones dormint al carrer.

Enllaç:
http://www.btv.cat/btvnoticies/2017/01/17/arrelsfundacio-obrir-estacions-metro-sense-llar/

TV3 (18/01/2017)
S'intensifica l'atenció als sensesostre durant l'onada
de fred.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/telen
oticies-migdia-18012017/video/5644275/#
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Betevé (18/01/2017)
L’èxit de la iniciativa de la parròquia de Santa
Anna, que va obrir aquest dilluns les portes als
sensesostre perquè poguessin passar-hi la nit
aquests dies de fred, els ha dut a allargar
l’oferiment durant, com a mínim, tot l’hivern.
Una vuitantena de persones ja s’han ofert
voluntàries per col·laborar-hi per torns i cobrir
les 24 hores del dia. Les donacions de menjar i
roba s’amunteguen, però en calen més.
Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2017/01/19/la-parroquia-de-santa-anna-obrira-lesportes-als-sensesostre-tot-lhivern/

Betevé (31/01/2017)
Combatre la discriminació i la indiferència
envers les persones sense llar. Aquest és
l’objectiu que persegueix Arrels Fundació amb
el compte de Twitter del Plácido Moreno, un
personatge inventat que publica les
experiències que posen en comú diverses
persones que dormen al carrer. Així, busquen
ser una veu a les xarxes socials dels qui
habitualment no en tenen.
Enllaç: http://beteve.cat/compte-de-twitter-gestionat-persones-sense-llar-arrels-fundacio/

TV3 (06/02/2017)
En què es fixaria una persona sense llar si li
donessin una càmera? Un estudiant d'una
escola de negocis ha volgut descobrir quina
mirada tenen els sensesostre del que els
envolta i, a la vegada, conscienciar els
companys de la càrrega social que ha de tenir
qualsevol projecte emprenedor.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/app/apptv3/
video/5649430/
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TERRASSA TV (08/02/2017)
La nit dels Savis
Entrevista a Laia Vila sobre persones sense llar.

3.24 (21/02/2017)
Notícies
De cabines telefòniques, dels anys
seixanta, amb sostre i coberta de vidre,
només en queda una a Barcelona. Està
instal·lada al barri de Sant Genís dels
Agudells, d'Horta-Guinardó. Totes les
altres han estat retirades arran de la
proliferació de telèfons mòbils. Estela
Calderón, una veïna del barri, recorda
l'època en què les visites a la cabina eren
freqüents.
Enllaç: http://www.ccma.cat/324/lultima-cabina-telefonica-a-barcelona/noticia/2774373/

Betevé (25/02/2017)
Sense sostre’ és un film escrit i dirigit per
Xesco Cabot i Pep Garrido que pretén
anar més enllà del que suposa una peça
artística. Els autors volen que la pel·lícula
sigui un referent en l’àmbit de les persones
sense llar, i que ajudi a visualitzar la
problemàtica que afecta al voltant de 1.000
persones a la ciutat. Aquest dissabte han
engegat una campanya de micromecenatge
per poder pagar les despeses del rodatge,
que està previst que comenci a la tardor.
Enllaç: http://beteve.cat/inicien-campanya-micromecenatge-per-financar-film-dedicatsensesostre/

TV3 (02/03/2017)
Telenotícies
Entrevista a Ester Sánchez, treballadora
d’Arrels, sobre Cens i Pis Zero.
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoti
cies-migdia/telenoticies-migdia02032017/video/5653808/
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Betevé (02/03/2017)
Segons dades d'Arrels Fundació, les
persones sense llar viuen, de mitjana, uns
20 anys menys que el conjunt de la
població.
Enllaç: http://beteve.cat/de-cada-trespersones-que-viu-al-carrer-ha-patitagressions-fisiques-o-verbals/

8 TV (23/04/2017)
8 al dia
Entrevista a la voluntària María Alonso sobre les roses solidàries de Sant Jordi.
Enllaç: http://www.8tv.cat/8aldia/8aldia-cap-de-setmana/sant-jordi-mes-solidari-que-mai/

Xip/TV (28/04/2017)
Ben trobats
Aquest divendres torna el Víctor Sala del
blog Serielizados per parlar-nos de sèries i
cinema. Concretament de les estrenes
d'aquest cap de setmana (destacant 'Last
days on the desert' amb Ewan MacGregor
fent de Jesús passejant pel desert o 'The
Art Life' de David Lynch). Però sobretot
ens parla del Clam Festival, a Manresa,
Navarcles i Navàs. Un festival de cinema
social de Catalunya, on aquest diumenge
donaran un premi a Arrels Fundació.
Enllaç: http://xiptv.cat/ben-trobats/capitol/festival-clam

TV3 3.24 (01/05/2017)
La Fundació Arrels ha rebut el Premi
Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2017,
que es lliura anualment en el marc del
Festival Internacional de Cinema Social
de Catalunya. El cantant manresà del grup
de rock Gossos i activista social, Natxo
Tarrés, ha fet l'entrega d'aquest guardó.
Enllaç: http://www.ccma.cat/324/lafundacio-arrels-rep-el-premi-pere553
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casaldaliga-a-la-solidaritat/noticia/2786253/

Betevé (03/05/2017)
Informatius
L’augment dels preus dels lloguers està
perjudicant programes municipals per
atendre els col·lectius més vulnerables com
el Housing first (Primer l’habitatge), que
l’Ajuntament impulsa en col·laboració amb
les entitats Arrels i Rais. Ho ha denunciat la
tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia
Ortiz, en l’obertura de cinquena jornada
tècnica de la Xarxa d’Atenció a Persones
Sense Llar (XASPSLL), a l’Espai Jove la
Fontana, a Gràcia.
Enllaç: http://beteve.cat/bombolla-lloguer-dificulta-housing-first/

3.24 (04/05/2017)
Marsé, que va treballar com a periodista en
mitjans com "El Correo Catalán",
"TeleExprés" o "Diari de Barcelona"
durant la dècada dels 70, va perdre la feina,
la parella i la casa a causa de l'alcoholisme i
va acabar vivint al carrer. Els últims anys
vivia en una habitació de la residència
Fabra i Puig d’Arrels, on també
col·laborava ajudant a sensibilitzar la gent
jove.
Enllaç: http://www.ccma.cat/324/mor-jaume-marse-lultim-convidat-dalbert-om-a-elconvidat/noticia/2786946/

Betevé (08/05/2017)
Petites modificacions en el tracte a sensellar
poden millorar el seu estat neurològic. Una
primera experiència a la Llar Pere Barnés
constata una important reducció dels
símptomes de demencia.
Enllaç: http://beteve.cat/estudi-arrels-estatneurologic-usuaris/
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TV3 (18/05/2017)
Creix el nombre de persones sense llar a
Barcelona en l'últim any: de 941 a 1.026.
Un miler de voluntaris han fet aquesta
matinada de dimecres a dijous el
recompte anual de persones que
dormen al carrer a Barcelona: n'han
trobat 1.026. És la cinquena vegada que
es fa, i certifica el nombre de gent que
dorm al carrer o en centres assistits per
entitats públiques o privades no para
d'augmentar.
Enllaç: http://www.ccma.cat/324/nit-de-recompte-de-persones-sense-llar-a-barcelona-santadria-de-besos-i-mataro/noticia/2789357/

Betevé (18/05/2017)
Creix fins a 1.026 el nombre de persones
que dormen al carrer a Barcelona. Segons el
Recompte 2017 de persones sense llar, el
districte on n'hi ha més és Ciutat Vella
(271), seguit de l'Eixample (210) i SantsMontjuïc (188)
Enllaç : http://beteve.cat/miler-voluntarisparticipen-recompte-persones-sense-llar/

TVE Catalunya (18/05/2017)
L`informatiu2
Nit Recompte BCN, MINUT 6.20.
Enllaç:http://www.rtve.es/alacarta/videos/li
nformatiu/linformatiu-2-18-052017/4025072/
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TV3 (18/05/2017)
Els matins (laTertúlia)
Taula amb les periodistes Marta Lasalas,
Mayka Navarro, Núria Ribó i Empar
Moliner sobre els sensesostre a Barcelona.
Entrevisten Jesús Marcos, un sensesostre.
Marcos comenta: "Quan vaig anar a parar
al carrer vivia al dia. Guanyava més sense
treballar, d'almoines, que treballant."
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/elsmatins/taula-dactualitat-12-els-sensesostrea-barcelona/video/5668030/

Betevé (07/06/2017)
BTV notícies
Arrels Fundació comença el cens
de les persones sense llar
Durant tres dies, els voluntaris de l'entitat
recorreran els carrers de la ciutat per
enquestar els sensesostre
Enllaç: http://beteve.cat/arrels-fundaciocens-persones-sense-llar-2017/

Betevé (05/07/2017)
Betevé notícies
Barcelona Turisme ofereix per 19,36 €, a
través de l’empresa Hidden City Tours, dues
rutes en què els guies són persones sense llar.
En una, ensenya com viuen els sensesostre a
la ciutat, on dormen, com es renten o on es
canvien de roba. La tinenta d’alcalde de Drets
Socials, Laia Ortiz, ha criticat aquestes rutes
perquè, segons ella, “ni ajuden a combatre
l’estigma ni treu ningú del carrer”.
Enllaç : http://beteve.cat/lajuntament-critica-les-rutes-fetes-per-sensesostres-que-anunciabarcelona-turisme/
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TV3 (25/09/2017)
Tarda Oberta
Entrevista a Miquel Fuster ‘Començar de
zero’. Minut 2:17:52
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tardaoberta/tarda-oberta25092017/video/5690453/

Canal francoalemany Arte (25/09/2017)
Entrevista a Rocío del taller
d’Arrels pel documental sobre la
Teresa Forcades.
Enllaç:
http://sites.arte.tv/re/de/video/r
e-streit-um-katalonien

La 2 (01/10/2017)
Espinas y demonios
Enllaç:
https://vimeo.com/232951364/c20cd47dbb

La 1 (05/10/2017)
L’informatiu 14h.
Entrevista a Miquel Fuster, Ferran Busquets i
Marcelino Arranz sobre Premis Once 2017.
Minut 16.28.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu
/linformatiu-05-10-17/4248874/
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La 1 (06/10/2017)
L’informatiu 14h.
Entrega de Premis ONCE 2017.
Minut 13.02.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linform
atiu/linformatiu-6-10-2017/4250319/

Betevé (08/10/2017)
4.500 persones participen a la tercera Cursa
Mercabarna. Els tres euros que s’havien de
pagar pel dinar, les donacions voluntàries
dels inscrits i l’aportació de l’Obra Social la
Caixa seran destinats a la Fundació
Arrels, dedicada a l’atenció de les persones
sense llar a Barcelona.
Enllaç: http://beteve.cat/4500-personesparticipen-a-tercera-cursa-mercabarna/

TV3 (23/10/2017)
Telenotícies Vespre
Bloqueig de subvencions a les entitats del
Tercer Sector per part de la Generalitat.
Minut 25
Enllaç:
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenotic
ies-vespre/telenoticies-vespre23102017/video/5696801/
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La 2 (25/10/2017)
La aventura del saber
Documental Espinas y Demonios.
Minuto 16
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/laaventura-del-saber/aventura-del-saber-2510-17/4270319/

Tve Catalunya (27/10/2017)
Ara i Aquí.
Ferran Busquets parla sobre el bloqueig de
subvencions a les entitats.
Minut 1:51:00
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/ara-iaqui/ara-aqui-situacio-catalunya/4277615/

TVE (18/11/2017)
España en Comunidad
Entrega Premis ONCE en presència de
Miquel Fuster, Ferran Busquets, Joaquin,
Marcelino Arranz i Gonzalo.
Minut 6.20
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanaen-comunidad/espana-comunidad-18-1117/4311799/
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Betevé (22/11/2017)
Informatius
Entitats socials homenatgen les persones
sense llar mortes el 2017. Funeral simbòlic
a la plaça dels Àngels, que s’ha omplert de
cors de cartró amb roses blanques per
recordar les 57 persones que han mort els
darrers 12 mesos i que, en alguna etapa de
la seva vida, havien viscut al carrer. És una
acció organitzada per diverses entitats
socials per donar visibilitat a una
problemàtica que a la ciutat afecta més de
3.000 persones.
Enllaç: http://beteve.cat/arrels-homenatge-sense-llar/

Tve Catalunya (26/11/2017)
L`informatiu
A Barcelona hi viuen 3.000 persones sense
llar, la xifra més alta des de 2008. La xarxa
d’atenció als sense llar apunt a la
precarietat laboral i el preu de l’habitatge
com a causes que han multiplicat aquests
casos.
Enllaç:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linform
atiu/barcelona-hi-viuen-3000-personessense-llar-xifra-mes-alta-des-2008/4326520/

Betevé (28/11/2017)
Notícies 73 (Sarrià-Sant Gervasi)
Fotografies, pintures, escultures i peces de
ceràmica de 12 artistes s’exposen en
aparadors i parets de les galeries de Sarrià.
Una de les artistes és la monja de clausura i
fotògrafa sor Isaura Marcos, que fa vuit
anys que capta amb la càmera el monestir
on viu. Els diners que es recaptin amb la
venda de les obres es destinaran a Arrels
Fundació.
Enllaç: http://beteve.cat/galeria-comercialsarria-arrels-fundacio/
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Betevé (29/11/2017)
Bàsics
Ferran Busquets, apunta que les eines
actuals per donar cobertura als sense
sostre durant les nits estan esgotades i no
solucionen la qüestió. Per això demanen la
col·laboració de l’Ajuntament per tal de
crear una xarxa de pisos a Barcelona i,
especialment al centre, que permeti arribar
a tanta gent com sigui possible. Busquets
també ha explicat que els pisos zero són
pedaços per abordar el problema però
també son la millor de les pitjors solucions.
Enllaç: http://beteve.cat/sense-sostre-arrels-proposa-crear-pisos-tota-ciutat-acollir/

LaXarxa, Comunicació local (29/11/2017)
Bentrobats
Entrevista a Ferran Busquets i l’artista Patricia Cancelo sobre l’exposició d'art a les Galeries
Sarrià.

Betevé (01/12/2017)
El matí
Entrevista a Ferran Busquets sobre l’operació fred.

Betevé (25/12/2017)
Informatius
Encara tens un regal pendent? Regala
solidaritat. Hi ha propostes d’allò més
variades. Les d’Arrels Fundació, per
exemple, les elaboren a mà persones que
han viscut al carrer al centre ocupacional de
l’entitat. El seu director, Ferran Busquets,
explica que l’objectiu és que “recuperin
hàbits i adquireixin capacitats per
treballar” i remarca la satisfacció que
suposa veure que “estan aportant coses a què altres donen un valor”. En aquest cas,
l’encàrrec s’ha de fer per telèfon, ja que no tenen una botiga oberta al públic. S’hi poden
trobar, entre d’altres, llibretes i agendes, pastilles de sabó artesanes o felicitacions de
Nadal.
Enllaç: http://beteve.cat/regals-solidaris-nadal/
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TV3 (26/12/2017)
Informatius
Un banc d'imatges per "trencar la
invisibilitat" dels sensesostre. La Fundació
Arrels engega una campanya fotogràfica
que mostra persones que han viscut al
carrer en situacions quotidianes perquè la
gent "canviï la mirada" cap als sensesostre
Enllaç: http://www.ccma.cat/324/unbanc-dimatges-per-trencar-la-invisibilitatde-les-personessensesostre/noticia/2828633/
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