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Compartim
un objectiu:
fer possible

Ferran Busquets,

director d’Arrels Fundació.
@ferranb

Exigir a les
administracions
que prioritzin
Un any més, el nombre de persones
sense llar que arriben a Arrels creix. En
total, durant el 2019, 2.592 persones han
passat pels diferents serveis que oferim.
Algunes han vingut un dia, a altres els
hem pogut garantir l’allotjament durant
tot l'any. La nostra capacitat és limitada i
encara ho és més perquè el nombre de
persones que viuen al carrer segueix
augmentant.
No hi ha massa marge per ser optimistes.
Per exemple, cada cop ens és més
complicat llogar habitatge per a les
persones que ho necessiten. Com a
societat, no és acceptable que hi hagi ni

una sola persona vivint al carrer. Les
administracions no prioritzen aquesta
realitat i ho hauríem d’exigir als
diferents governs locals, autonòmics i
estatal.
El 2019, malgrat tot, també ha crescut
força el nombre de persones que s'han
implicat. L'equip d’Arrels, amb prop de
setanta persones contractades, les 400
persones voluntàries i les 5.700 persones
i organitzacions que fan aportacions
econòmiques, entre d’altres, seguirem
fent tot allò que estigui a les nostres
mans per fer possible que ningú dormi
al carrer.

Entra a www.arrelsfundacio.org/dades2019/ per saber-ne més!

Acompanyem

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

la ciutadania respecte als
problemes de la pobresa
al nostre entorn.
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Denunciem

situacions injustes i aportem
solucions a les administracions
i a la societat civil.

Les lletres cal·ligràfiques d’aquesta memòria
pertanyen a persones que han viscut al carrer.
Les pots descarregar a www.homelessfonts.org

Corneliu, nou anys vivint al carrer

Els reptes del 2020
Rehabilitarem el centre obert
per adequar-lo a les necessitats de les persones que viuen al carrer,
fer-lo més acollidor i habilitar espais on descansar durant el dia.

Estarem més presents al carrer
ampliant l’equip de carrer amb voluntaris i voluntàries i creant
un equip d’advocats i advocades que surtin al carrer i assessorin
legalment les persones que hi dormen.

Crearem més allotjament
que tingui en compte les persones en una situació més vulnerable, que aposti
per l’habitatge individual i que prioritzi les persones amb una salut fràgil.

Obrirem un nou espai al taller ocupacional
perquè la ciutadania pugui descobrir què fem i com donar suport
al crit #ningúdormintalcarrer.

Continuarem trencant prejudicis
donant veu a les persones sense llar, sensibilitzant infants i adults
i incidint en l’àmbit polític.

IMPLICA’T

Amb tu farem possible #ningúdormintalcarrer
arrelsfundacio.org/colabora

2.592
PERSONES ATESES

10% MÉS QUE EL 2018

89% 11%

1.132

PERSONES
ATESES PER
PRIMERA VEGADA

14 .700 PERSONES SENSE LLAR ATESES EN 32 ANY S D’HISTÒRIA D’ARRELS

Hem sortit al carrer

530

Hem ofert serveis útils

persones

2.220

visitades al carrer

A Barcelona, unes 1.200
persones viuen al carrer.
Aquesta dada significa un
augment del 82% en els
darrers 11 anys.

240 persones

persones han fet ús dels serveis
del centre obert (un 13% més que
l’any 2018 i el doble que fa 5 anys).

5.305 visites

16 persones

han començat a viure en un pis

72.195 nits d’allotjament
54% del pressupost

958
L’equip de carrer d’Arrels
recorre l’Eixample, Ciutat
Vella, Sants-Montjuïc, Gràcia,
Sant Martí i Sant Andreu i té
un equip mòbil que es
desplaça per la resta de la
ciutat en casos puntuals de
molta vulnerabilitat.

Hem
allotjat

per a allotjament i suport social

persones han fet ús del servei de dutxes.

Al juny, vam entrevistar
418 persones que viuen al
carrer per obtenir informació
qualitativa. De mitjana, porten
més de 3 anys i cinc mesos
dormint al carrer.

1.352

Hem
treballat
en equip

persones han fet servir el rober.

596

398 voluntaris i voluntàries

persones han guardat la seva bossa.*
*Barcelona no té servei públic
de consigna per a persones sense llar.

68 treballadors i treballadores
5.726 persones sòcies i donants
271 persones jurídiques

Avancem per fer possible

#ningúdormintalcarrer
Art que
sensibilitza

Guia Viure al
carrer a Barcelona

Ampliem la
llar d’Arrels

Hem defensat
drets

Una mirada
des de l'ètica

Recordar
per visibilitzar

A través d’iniciatives
artístiques i culturals, rutes
per Barcelona i
esdeveniments com
Intempèrie hem posat sobre
la taula la problemàtica de
les persones sense llar.

Hem creat una guia que
recull consells aportats per
persones que dormen o
han dormit al carrer i més
de 70 recursos útils on les
persones poden accedir
directament.

El 2019 hem rehabilitat la
llar Pere Barnés per poder
acollir fins a 41 persones
que han viscut al carrer i
que tenen una salut fràgil.
En breu finalitzen les obres.

Hem assessorat
jurídicament 185 persones
sense llar que coneixem en
temes relacionats amb
estrangeria i sancions
derivades de les dificultats
que suposa viure al carrer.

Hem creat un grup de
reflexió i acció ètica a Arrels
per aportar noves mirades a
situacions complexes i
dilemes que poden sorgir en
el dia a dia.

56 persones sense llar han
mort durant el 2019 a
Barcelona. Diverses entitats
ens hem unit per recordar-les
i denunciar que viure al carrer
escurça els anys de vida.

Els comptes clars
Com hem distribuït
les despeses?

16%

54%

allotjament
i suport social

primera acollida,
serveis bàsics
i equips de carrer

12%

estructura
i voluntariat

TOTAL DE DESPESES:

4.004.446,93€
11%

7%

sensibilització
i incidència política

taller
ocupacional

D’on provenen els ingressos?

70% PRIVAT

FINANÇAMENT

30% PÚBLIC

FINANÇAMENT

Quotes de socis 23%

TOTAL D’INGRESSOS:

3.934.769,52€

2% Fundacions i altres entitats
6% Empreses
7% Aportacions persones residents
12% Altres ingressos

(llegats, prestació de serveis, etc)

Donatius puntuals 19%

16% Ajuntament de Barcelona
14% Generalitat de Catalunya
1% Altres ajuntaments

i Diputació de Barcelona

Xifres econòmiques pendents d’auditoria. Al llarg de l’any, us explicarem la situació econòmica de l’entitat.
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