
-1-

DOSSIER DE PREMSA 2014



-2-

DOSSIER DE PREMSA 2014

Jose Ornelas, especialista en Housing First a Europa, durant la seva intervenció a la jornada sobre Housing First. 
Universitat de Barcelona, 2 de Desembre de 2014.



-3-

DOSSIER DE PREMSA 2014

Més informació:
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Tel. 93 441 29 90

www.arrelsfundacio.org
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Foto: Juan Lemus

Recull de les aparicions d’Arrels Fundació en els 
mitjans de comunicació durant el 2014. 

Recopilación de las apariciones de Arrels Fundació 
en los medios de comunicación durante 2014.

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.

Los artículos contienen un enlace a la fuente de 
la noticia. En algunos casos, modificaciones 
en el sitio web de la fuente pueden dejar estos 
hipervínculos sin funcionalidad.
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La missió d’Arrels és donar un cop de mà a persones que viuen o han viscut durant molts 
anys als carrers de Barcelona però també sensibilitzar i denunciar sobre aquesta realitat in-
justa. Una de les maneres de fer-ho és estar present als mitjans de comunicació. Durant el 
2014, molts mitjans de comunicació s’han interessat per la nostra tasca i, el més important, 
per la realitat de les persones sense llar.

Al llarg de l’any, els mitjans han recollit la tasca d’Arrels en gairebé 200 notícies, reportatges 
i entrevistes que s’han difós a premsa escrita, mitjans digitals, ràdio i televisió a nivell local, 
autonòmic i estatal. Per primer cop, i degut al llançament del projecte HomelessFonts.org, 
nombrosos mitjans de comunicació internacionals s’han fet ressò de la nostra tasca.

En general, la majoria han estat informacions relacionades amb denúncies de situacions 
injustes, nous projectes com HomelessFonts.org, campanyes per aconseguir préstecs soli-
daris o sensibilitzar de la necessitat de més serveis de dutxes per a persones sense sostre a 
Barcelona, etc.

Gràcies a tots els professionals dels mitjans que us heu interessat per la problemàtica de les 
persones sense llar. Entre tots sumem per fer possible el desig #ningudormintacarrer!.

La informació ens ajuda a sensibilitzar

DOSSIER DE PREMSA 2014
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  Informe Síndica de Greuges 
  de Barcelona 2013

Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Model d’atenció Housing First Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Projecte HomelessFonts.org Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Campanya #ningusensedutxa Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Twitter @Placido_Mo Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Campanya de Préstecs solidaris Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Estafes a persones sense llar Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Mobiliari Curro Claret  Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Crònica Gràfica de Miquel Fuster 
  al 20minutos

Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Miquel Fuster, il.lustrador i 
  persona atesa per Arrels

Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Denúncies, Voluntariat i 
  Rutes de sensibilització

Paper - Digital
Ràdio - Televisió

  Premis Paper - Digital
Ràdio - Televisió

En aquest dossier de premsa trobareu notícies publicades sobre l’entitat durant l’any 
2014. Els temes més destacats són els següents.
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La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha 
qualificat de «molt urgent» que l’ajuntament posi en 
marxa un pla específic d’actuació, amb un pressu-
post concret, amb l’objectiu de combatre l’important 
nombre de persones sense sostre i l’exclusió resi-
dencial a la capital catalana, segons va informar ahir 
a través d’un comunicat. Una petició que l’alcalde 
va recolzar: «La síndica té raó», va assegurar en un 
acte a Nou Barris Trias, que es va mostrar partidari 
d’impulsar un pla d’actuació no solament d’atenció 
individual a les persones sense llar, sinó que permeti 
«la interacció» i doti els afectats de «perspectives de 
futur diferents». «No se’ls pot posar en una nau», va 
afegir en al·lusió als assentaments de Sant Martí.

Prop de 3.000 pobres 
Segons les últimes dades dels serveis d’inserció social 
del consistori barceloní, a mitjans del 2013 hi havia
a la ciutat 2.933 ciutadans sense sostre, un 45 % més 
que el 2008, dels quals 870 dormien al carrer, 565 
vivien en assentaments i 1.468 estaven allotjatsen di-
versos equipaments (públics, privats o concertats).

En el seu informe, la síndica valora «els esforços fets 
per l’ajuntament els últims anys», tant pel que fa a la 
intervenció social amb les persones sense llar detec-
tades al carrer, com per l’augment de centres residen-
cials (475) i pisos d’inclusió públics (127), amb un 
creixement del 28% des del 2008». Amb tot, denun-
cia que l’augment de places continua sent insuficient 
per atendre les persones que no tenen casa.

En opinió de la síndica, aquesta carència requereix 
un «plantejament valent» amb propostes residencials 
que siguin diversificades.

En aquest context, la defensora dels barcelonins ad-
voca perquè la inclusió social d’aquest col·lectiu es 
basi a fomentar polítiques com les de l’estratègia 
housing first (primer la vivenda) que s’aplica en altres
països amb bons resultats. Una pràctica que defensa 
des de fa anys la Fundació Arrels, que atén persones 
sense sostre, i una línia sobre la qual ja està treballant
el consistori.

El Periódico (11/01/2014)
Redacció

La síndica reclama «un pla urgent» municipal per 
als sense sostre

Enllaç: http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Gener/20140113/20140111-viol-masclista-i-sindica-el-perio.pdf?utm_
source=Recull Premsa Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull Premsa Taula n  1098 13 01 2014
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Por ocupar la vía pública, por dormir en la calle, por 
beber alcohol, por cantar y gritar y hasta por tirar 
papeles al suelo. La Guardia Urbana sancionó hasta 
70 veces, entre 2008 y 2012, a un ciudadano de Bar-
celona sin recursos que vivía en la calle, en el barrio 
del Raval. El hombre, que intentó saldar la deuda e 
incluso llegó a pedir el pago fraccionado al Instituto 
Municipal de Hacienda, acumuló multas por valor de 
7.486 euros, según se desprende del informe anual de 
la Síndica de Greuges de Barcelona, Maria Assump-
ció Vilà.

El caso llegó a manos de los servicios sociales y de la 
síndica, que tuvieron insistir para convencer al Ayun-
tamiento de Barcelona que retirara las sanciones y 
que abordara el conflicto desde un punto de vista 
social y no punitivo. Finalmente, el Consistorio les 
escuchó y a finales del año pasado, este ciudadano 
ya no tenía ninguna deuda. “Es absurdo denunciar a 
las personas de este colectivo”, critica Vilà. Todas las 
sanciones son en aplicación de la Ordenanza de Ci-
vismo, que ha cumplido ocho años y, según la síndi-
ca, “ha demostrado que en estos casos, no ha servido 
para nada”.

La persona en cuestión había tenido problemas de 
adicciones —se desconoce si es causa o consecuen-
cia de vivir en la calle— y en aquella época sus únicos 
ingresos eran los de la Renta Mínima de Inserción, 
426 euros mensuales. Actualmente, gracias a la ges-
tión de los servicios sociales y a la Fundació Arrels, 
está recibiendo un curso de orientación laboral, se 
está sometiendo a un proceso de desintoxicación y 
está a la espera de poder acceder a un piso comparti-
do con otras personas sin recursos. Pese a estos avan-
ces, sigue durmiendo en la calle y no tiene apenas 
ningún ingreso.

Este caso es un ejemplo más, según la síndica, de la 
“ineficacia” de la ordenanza. La norma se aprobó en 
2005 con los votos de PSC, CiU y ERC y salió ade-
lante con mucha polémica por regular en un mismo 
texto legal molestias relacionadas con la falta de civis-
mo con problemas sociales y colectivos vulnerables, 
como la prostitución y la mendicidad.

“La misma norma ya dice que a las personas con 
riesgo de exclusión social se les tiene que ofrecer 
un acompañamiento” en vez de multarlas, pero “es 
evidente que algo falla”, cuando salen a la luz casos 
como este, denuncia Vilà.

En enero de 2012, la síndica ya criticó que sancionar 
a estas personas tenía una repercusión “negativa” en 
su ya delicada situación. Desde entonces, ha insistido 
sin éxito en que es necesario modificar la ordenanza. 
Por este motivo, según adelantó a EL PAÍS, está pre-
parando un informe exhaustivo sobre la normativa 
donde se pueda comprobar su poca efectividad.

En el pleno del pasado mes de febrero, el alcalde Xa-
vier Trias (CiU) se mostró abierto a revisar la orde-
nanza si se consigue un “consenso importante”, de 
manera que la puerta a llegar a acuerdos está abierta. 
De hecho, según cifras de la Fundació Arrels, entidad 
que trabaja con las personas sin techo en Barcelona, 
las multas que reciben los ciudadanos en riesgo de 
exclusión han caído en picado desde que cambió el 
color del Ayuntamiento. En 2011, con Jordi Hereu 
(PSC) como alcalde, los agentes de la Guardia Urba-
na llegaron a tramitar 1.056 denuncias contra perso-
nas de este colectivo, cada vez más numeroso, pero 
con el cambio de Gobierno, en 2012, el número de 
sanciones cayó hasta en 208. En 2013, se mantuvo el 
descenso y solo se tramitaron 82 multas.

El País (19/04/2014)
Jordi Mumbrú Escofet

7.486 euros en multas a un ‘sin techo’
La Síndica de Barcelona y los servicios sociales logran que el Consistorio retire las 
sanciones.
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En los últimos cinco años, desde que estalló la cri-
sis, el número de personas sin vivienda ha crecido en 
Barcelona un 43%, según las cifras de la Agencia de 
Salud Pública, llegando a un total de 2.933 ciudada-
nos. Casi la mitad de ellos viven en albergues, pensio-
nes o residencias que ofrecen las administraciones y 
unos 900 lo hacen en la calle. El resto sobreviven en 
campamentos.

El Ayuntamiento de Barcelona está estudiando un 
nuevo protocolo para ayudar a las personas que vi-
ven en la calle. El nuevo sistema consiste en ofre-
cerles un piso donde dormir lo antes posible, ya que 
está acreditado que al poco tiempo de dormir en la 
calle el proceso de reinserción es mucho más difícil. 
Este método, conocido como Housing First, ya hace 
años que se aplica y con éxito en muchas capitales 
europeas.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/17/catalunya/1397755937_337224.html
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Les oenagés volen polítiques de vivenda per als 
sense sostre
Les entitats a favor de les persones sense llar aposten 
per incidir en el ‘housing first’: que la primera aju-
da, abans d’iniciar un itinerari d’inclusió, sigui un pis. 
L’Ajuntament de Barcelona treballa en aquesta línia.

L’abril del 2008, el Parlament Europeu va aprovar 
una declara- ció per acabar amb la falta de sostre sota 
el qual viure l’any 2015, amb un compromís a nivell 
de la UE. El 2010, la Xarxa d’Atenció a les Persones 
Sense Sostre de Barcelona, formada per entitats so-
cials i l’ajuntament, abaixava el llistó a aquesta utopia 
i posava en marxa una campanya menys pretensio-
sa amb el lema: Imagina’t un 2015 sense ningú dor-
mint al carrer. Queda un any per a aquest assenyalat 
2015, i ningú dubta que seguirà havent-hi persones a 
l’esglaó més baix de la pobresa, sense un sostre, un 
problema que lluny d’eradicar-se no fa més que anar 
en augment en els últims anys per la falta de recur-
sos destinats a combatre’l i l’augment de l’exclusió. 
Oenagés com Arrels Fundació i el Centre d’Acollida 
Assís clamen per una política social que incideixi en 
la vivenda d’una manera seriosa, i que ho faci, en els 
casos en què sigui possible, oferint un sostre com un 
primer pas a la inclusió. Després ja es treballarà amb
la persona.

Des d’Arrels fa anys que defensen el model housing 
first (primer la vivenda), que funciona des de fa dues 
dècades als Estats Units i ja s’ha anat adoptant en 
uns quants països euro peus. El seu enfocament és 
contra posat a la manera d’atendre els sense sostre 
que s’aplica a Barcelona, com a la majoria de les ciu-
tats, que no és una altra que la de seguir un procés a 
través del qual la persona passa del carrer a un alberg, 
de l’alberg a un allotjament temporal que pot ser una 

pensió o una residència, i, com a últim esglaó, en 
els casos més afortunats, a una vivenda permanent, 
habitualment compartida. El model proposat, que 
d’alguna manera ja apliquen entitats com ara Assís o 
l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, que oferei-
xen allotjament en pisos sota el paraigua de la Fun-
dació Mambré (de la qual també formen part Arrels 
i la Companyia Filles de la Caritat), es basa en una 
intervenció d’urgència en què el primer pas és oferir 
un sostre, digne, en una vivenda. 

«Dir a una persona d’entrada: ‘No et preocupis, que 
no estaràs mai més al carrer’ és la meitat de la cu-
ració», explica el director d’Arrels, Ferran Busquets. 
«El més dur és no saber quan en sortiràs i el pitjor és 
que hi ha qui ho té assumit i no vol ni intentar-ho», 
continua. «No ho estem fent bé. A Catalunya hi ha 
100.000 pisos buits. Si quan hi ha un accident veus
una persona al carrer i ningú dubta a trucar a una 
ambulància, ¿per què no es reacciona amb la mateixa 
immediatesa al veure un sense sostre patint?», es pre-
gunta.

Greuges afegits
L’atenció precoç és bàsica, insisteixen les oenagés. 
Tot i que per a això s’ha de facilitar l’accés als equipa-
ments, sigui per dut- xar-se (escassos), menjar o de-
manar ajuda. «Moltes persones no poden ni accedir-
hi per les traves afegides, com ara no poder-se pagar 
el trans- port, no disposar d’un mòbil… Són man-
cances que els dificulten més la integració», afirma Je-
sús Ruiz, director d’Assís, que també advoca per apli-
car l’estratègia housing first, un model que implica 
condicions, com per exemple aportar un percentatge 
dels ingressos i acceptar la visita de professionals.
Després d’anys d’insistir en aquesta filosofia, des 
d’Arrels expliquen que l’Ajuntament de Barcelona 

El Periódico (11/02/2014)
Rosa M. Sanz

Les oenagés socials reclamen a les administracions catalanes un canvi en les políti-
ques de vivenda com a pas previ per aconseguir la inclusió de les persones que han 
perdut casa seva.

Un pis, primer pas per als sense sostre
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se’ls ha acostat per començar a aplicar aquesta mane-
ra de treballar conjuntament. Des del consistori con-
firmen que a finals d’any funcionaran els primers pi-
sos. Falta veure si l’aposta és decidida i valenta, com 
va exigir la síndica Maria Assumpció Vilà, o segueix 
sent totalment insuficient com fins ara.
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Oferir pisos individuals directament a persones que 
viuen al carrer. Aquest és un dels fonaments d’un 
nou model que dóna resultats millors que l’actual, 
en què les persones han de seguir un procés gradual 
abans d’accedir a un habitatge propi. S’anomena 
housing first, “l’habitatge, primer”, que ja fa gairebé 
dues dècades que funciona amb èxit als Estats Units, 
i en els últims anys s’està estenent per diversos paï-
sos d’Europa. Les entitats especialitzades en l’atenció 
de les persones sense llar, amb la Fundació Arrels 
al capdavant, fa temps que promouen la implantació 
d’aquest nou model a Catalunya, i l’Ajuntament de 
Barcelona ja ha començat a treballar per fer una pri-
mera prova pilot.

Un dret en lloc d’un premi.
Amb el ‘housing first’, el pis és el punt de partida 
i no el final
Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, des-
taca que amb el housing first “l’habitatge és un dret i 
no un premi”. S’ofereix un pis d’entrada i sense posar 
condicions prèvies, com ara el fet de deixar l’alcohol. 
“El pis és el punt de partida per tirar endavant”, ar-
gumenta Busquets. Sí que es posa com a condició, 
però, que l’usuari contribueixi a pagar el pis, en cas 
de tenir algun ingrés, a més de respectar els veïns i 
acceptar rebre visites d’un equip de suport. “El més 
important és aquest suport, en què la persona està 
acompanyada, però no dirigida, per exemple a l’hora 
de deixar una addicció”, afegeix Busquets. En el mo-
del tradicional, l’usuari ha de començar fent passos, 
com ara deixar l’alcohol, per guanyar-se la confiança 
i acabar guanyant-se, al final de tot, un pis individual.

La solució als entrebancs.
El procés gradual topa amb dificultats com la 
convivència
Busquets explica que el model tradicional no funcio-
na prou bé perquè hi ha gent que es queda pel camí 
i no té l’oportunitat d’arribar al final del procés. En 
moltes ocasions, topen amb dificultats com la con-
vivència: “Hi ha gent que no suporta compartir pis 
amb una persona que consumeix alcohol, o que té 
una malaltia mental i veu coses que no existeixen, i 
decideixen que marxen. Compartir pis no és fàcil, i 
encara menys si són persones que tenen dificultats”.

D’altres ja ni tan sols accepten els oferiments d’ajuda 
temporal. “Hi ha gent que dels albergs no en vol ni 
sentir parlar”, assegura Busquets. Un dels objectius 
del housing first és, justament, superar aquestes re-
ticències: “Dóna resposta a la gent que no vol venir. 
Perquè vinguin, els hem d’oferir el més adequat”.

Ara (05/04/2014)
Auri García Morera

Nou model d’ajut als sensesostre: oferir-los un pis 
ja d’entrada
Barcelona farà una prova pilot del ‘housing first’, que fa anys que funciona amb èxit 
als Estats Units 

Realitat Quotidiana Segons la Fundació Arrels, a Barcelona hi 
ha prop de 3.000 persones sense llar. 
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Prova pilot amb prudència.
Barcelona considera que el model és vàlid per a 
un perfil específic
L’Ajuntament de Barcelona ja ha començat a treba-
llar des del punt de vista tècnic per fer una primera 
prova pilot del housing first amb un nombre limitat 
d’habitatges. Però, segons un portaveu del consis-
tori, encara no hi ha cap proposta definida. A més, 
l’Ajuntament es mostra prudent i avisa que en cap 
cas s’arribarà a implantar aquest model de manera 
generalitzada. Considera que només és vàlid per a un 
perfil específic de persones sense sostre.

Ferran Busquets admet que “hi ha persones molt 
cronificades” que “necessiten un suport tan intens 
que primer han de passar per una residència, o fins i 
tot s’han d’estar en una residència tota la vida”. Però 
afegeix que el housing first funciona en el 85% dels 
casos, i reivindica que les administracions “s’ho han 
de prendre molt seriosament”.

Model nascut a Nova York
El va idear i portar a la pràctica un professor de 
psicologia el 1992
Tot i que a Catalunya tot just es comença a plantejar, 
el housing first és un model provat amb èxit als Es-
tats Units des de fa gairebé 20 anys. Va néixer a Nova 
York de la mà del professor de psicologia Sam Tsem-
beris, que sempre veia les mateixes persones sense 
llar als mateixos llocs. Trobava frustrant que, després 
de desaparèixer durant uns dies per anar a un alberg o 
a l’hospital, sempre acabessin tornant al mateix lloc.

Tsemberis va idear el housing first per solucionar-
ho, i el 1992 va fundar l’entitat Pathways to Housing 
per portar-lo a la pràctica. La primera prova pilot, el 
1993, va aconseguir resultats millors que el sistema 
municipal. Quan l’administració Bush va apostar pel 
model, el nombre de persones sense llar cronificades 
va caure ràpidament.

Present arreu d’Europa
Funciona als països nòrdics però també a Por-
tugal
En els últims anys, el housing first també s’està es-
tenent per diversos països d’Europa. Ferran Bus-
quets destaca que “fins ara hi havia l’argument que 
només funcionava als països nòrdics”, però que això 
s’ha acabat, perquè ara ja ha arribat a països del sud 
com Portugal: “Anem veient models més nostres, 
més adaptats a la realitat d’aquí”. Els responsables 
d’Arrels han viatjat a ciutats europees com Lisboa, 
Amsterdam, Berlín o Londres per conèixer de pri-
mera mà el model que apliquen. A Londres també 
hi va anar un exusuari d’Arrels, que va quedar mera-
vellat amb el que va veure. Segons l’entitat, només a 
Barcelona hi ha més de 3.000 persones sense llar. Per 
abordar el problema de manera més eficient, dema-
nen que es consideri central la necessitat d’habitatge.

Enllaç: http://www.ara.cat/premium/societat/Pisos-persones-model-resultats-millors_0_1114688664.html
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Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/770418-barcelona-capgira-el-model-datencio-als-sense-
sostre.html

Barcelona posarà en marxa a l’octubre un nou model 
d’atenció a les persones sense sostre, que consisteix a 
començar per facilitar-los en primer lloc un habitatge 
individual i permanent i a partir d’aquí iniciar un camí 
d’inserció amb tot el suport que requereixin, tant so-
cial com de salut. És l’anomenat Housing First –es 
tradueix com “l’habitatge primer”– que fa vint anys 
va néixer als Estats Units i que s’està aplicant amb 
èxit a Amsterdam, Glasgow, Dublín, Lisboa, Hèlsinki 
i Viena. RAIS, una entitat de lluita contra l’exclusió 
social, gestionarà els deu primers habitatges amb 
aquest model a Barcelona.

L’objectiu és arribar als seixanta habitatges, segons 
va anunciar ahir la tinenta d’alcalde de Qualitat de 
Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos. A l’octubre 
es farà un concurs perquè s’hi presentin les entitats 
interessades a gestionar els altres cinquanta habitat-
ges. “És un projecte –va remarcar Fandos– que ha de 
tirar endavant l’Ajuntament en xarxa amb les entitats 
socials.”

Una de les entitats que fins i tot ha visitat experièn-
cies de Housing First a Europa és la Fundació Arrels. 
El seu director, Ferran Busquets, explica que es tren-
ca amb el model tradicional, en el qual una persona 
passa del carrer a un alberg, d’allà a un allotjament 
temporal i, si tot va bé, arriba a una llar permanent. 
“És un sistema que trenca amb el model d’escala i 
que posa la persona en el centre”, destaca. Alhora, 
però, indica que és molt important el seguiment que 
se’n fa i avisa que els professionals han de fer un can-
vi de punt de vista.

Una dada interessant és que, segons Pathways to 
Housing, l’organització que va instaurar-ho als Estats 
Units, després de dos anys el 85% de les persones 
manté l’habitatge. Entre les condicions que hauran 
d’acceptar les persones que es beneficiïn d’aquests 
pisos hi ha, en el cas que tinguin algun ingrés, apor-
tar-ne una part en concepte de lloguer; respectar la 
bona convivència veïnal i acceptar visites periòdiques 
de l’equip de suport.

El director de la Fundació Assís, Jesús Ruiz, una altra 
de les entitats que atén al col·lectiu sense sostre, des-
taca que el Housing First “obre la porta a trobar solu-
cions per a persones en un estat d’exclusió consolidat 
i que en aquests moments no troben cap recurs que 
s’adeqüi a les seves necessitats”. “Hem creat recursos 
i hi posem les persones; ara, en canvi, la persones i 
les seves necessitats estaran en el centre”, hi afegeix.

La tinenta d’alcalde de Qualitat de Vida va explicar 
que hi ha un descens del 13% en el nombre de per-
sones que dormen al carrer a Barcelona: si el maig de 
l’any 2013 se’n van comptabilitzar 818, el mes passat 
van ser 712, segons el Servei d’Inserció Social (SIS).

El Punt Avui (20/08/2014)
Sònia Pau

Els deu primers pisos del sistema Housing First es posaran en marxa a l’octubre
L’Ajuntament assegura que durant l’últim any ha disminuït un 13% el nombre de per-
sones que dormen al carrer

Barcelona capgira el model d’atenció als sense 
sostre

Alguns dels usuaris del centre d’acolliment residencial Can Pla-
nas fent activitats ahir al matí Foto: Josep Losada.
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El patiment que sents quan vius al carrer és molt gran 
i creix cada dia, cada setmana, cada mes, cada any que 
passa. L’angoixa és enorme i busques qualsevol cosa 
per tal d’alleugerir els episodis de soledat, frustració 
o agressions físiques, i per això difícilment pots evitar 
enganxar-te a alguna addicció encara que a la llarga 
tingui conseqüències molt greus. Al carrer et queda 
el que duguis a sobre i, a partir d’aquí, només acumu-
laràs dolor, inseguretat i frustracions. A mesura que 
el temps al carrer creix, vas perdent la confiança en 
tot i en tothom.

Per deixar el carrer, el primer pas és recuperar aquesta 
confiança, i això vol dir tenir la garantia que mai més 
no tornaràs a viure-hi. Per tant, s’ha de començar per 
l’habitatge i, a partir d’aquí, anar avançant. Aquest 
habitatge ha de ser adient, i això vol dir, en la majoria 
de casos, un pis individual. Tothom qui ha compartit 
pis sap el que significa la convivència i les dificultats 
que comporta: la convivència entre dues persones 
amb moltes dificultats ho faria tot encara més difícil. 
Sovint es qüestiona això dient que altra gent també 
té dret a un habitatge individual. D’acord. Però... que 
potser per viure al carrer hi tens menys dret?

Un pis adequat és necessari però no és suficient. Et 
cal un suport que et permeti mantenir-lo i que eviti 
que tornis al carrer. Algú que et visiti regularment, i 
que t’ajudi a descobrir i et faciliti les eines que et per-
metin fer passos endavant respectant el teu procés. 
De la mateixa manera que un fumador no deixarà el 
tabac fins que s’hi senti amb forces, una persona amb 
altres addiccions també ha de reunir unes condicions. 
Respectar aquests processos és fonamental.

Per altra banda, aquests habitatges han d’estar dins 
d’una comunitat, i la relació i el respecte cap als veïns 

han de ser correctes. Si la relació no és bona, serà 
molt difícil continuar avançant. L’experiència ens de-
mostra que si hi ha problemes amb els veïns, parlant 
amb la persona es resolen les situacions. I això és fàcil 
quan la persona s’adona que la continuïtat en el pis 
depèn d’aquesta resposta.

L’objectiu final és la màxima autonomia. I aquesta 
autonomia implica posar valor al que tens, per con-
tribuir a les teves despeses. Per això, en el moment 
en què tinguis ingressos, hi has de contribuir amb un 
percentatge adequat. De nou, l’experiència ens de-
mostra que amb un pis adequat i un procés positiu, 
no hi ha gaire dificultats perquè les persones facin les 
aportacions corresponents.

Recapitulant. Quan fa molts anys que vius al carrer 
el primer que s’ha d’oferir és un habitatge. Però no 
a canvi de res, sinó a canvi de tres condicions. La 
primera és contribuir amb un percentatge dels teus 
ingressos. La segona, que garanteixis un bon veïnat-
ge. I la tercera és acceptar la visita regular d’un equip 
de suport. Tot això s’anomena Housing First (primer 
l’allotjament). És un model d’atenció a les persones 

Sortir del carrer
El Housing First és un model d’atenció a les persones que viuen al carrer i tenen més 
dificultats per sortir-se’n

El Punt Avui (02/09/2014)
Redacció

Voluntaris de la Fundació Arrels en una de les jornades de pro-
moció de la campanya ‘Ningú dormint al carrer’ Foto: El Punt 
Avui
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que viuen al carrer i que tenen més dificultats per 
sortir-se’n. Aquest suport tan intensiu no és vàlid per 
a les que hi acaben d’arribar, sinó per aquelles que el 
carrer ja ha acabat sent casa seva. Diferents estudis 
afirmen que és un model més efectiu i econòmic que 
el tradicional.

En els models d’atenció tradicionals el primer que es 
demana són una sèrie d’esforços complicats per algú 
que viu al carrer: anar amb regularitat a un centre 
o alberg, començar a fer tal activitat, fem un pla de 
treball, deixa les addiccions... Unes condicions que 
no entens i que més aviat són desmotivadores. Fi-
nalment, després d’un llarguíssim camí i de molt de 
temps, pots accedir a un habitatge. Fins aleshores, hi 
haurà una sèrie de frustracions tant per part dels pro-
fessionals com de tu mateix que només serviran per 
alimentar el recurrent imaginari de “no vol ajuda”.

Una persona que viu al carrer té vulnerats el dret a 
l’habitatge, a la intimitat, a la seguretat i a la salut i, 
per tant, necessita un cop de mà des del prisma de 
la justícia, no de la culpabilitat. El Housing First és 
el model més efectiu per a persones que fa temps 
que estan al carrer. Per a la resta caldrà seguir bus-
cant, perquè ningú, per molts errors que hagi comès, 
ha de passar per l’horror de viure al carrer. No hi 
hauria d’haver ningú dormint al carrer i és possible 
aconseguir-ho.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/773319-sortir-del-carrer.html
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Aquesta nit, unes 900 persones dormiran a la intem-
pèrie a Barcelona. El 90% d’elles són homes i la seva 
esperança de vida és de 58 anys, més de 20 menys 
que la mitjana a la ciutat. La radiografia la fa Ferran 
Busquets, director de la Fundació Arrels, una de les 
entitats de referència en la lluita per garantir els drets 
de les persones que dormen al carrer.
«Per intentar que ningú dormi al carrer», matisa 
maximalista. «És possible, hi ha ciutats que pràctica-
ment ho han aconseguit, com Amsterdam », afegeix. 
«Nou-centes són les persones que passen la nit a la 
intempèrie. De persones sense casa n’hi ha moltíssi-
mes més, gairebé 3.000», matisa Busquets. Aquesta 
xifra –2.933 persones, segons les últimes xifres mu-
nicipals, del 2013–, era de 2.113 el 2008.

Descomptades les 900 persones que pernocten al ca-
rrer, les restants 2.100 persones dormen en petits as 
assentaments –els grans, la majoria a Sant Martí, han 
estat pràcticament eradicats– o en diferents allotja-
ments públics o privats que ofereix la ciutat.

«Les xifres de què disposem ara com ara són aproxi-
mades, ja que l’Ajuntament de Barcelona va decidir
fa un temps deixar de fer recomptes –segueix el di-
rector d’Arrels, que subratlla la importància d’aquests 
números per tenir informació real de la dimensió del 
problema–; el nombre de persones que dormen al 
carrer és un indicador social molt important. S’ha de 
tenir en compte que per cada persona que dorm al 
carrer n’hi ha una altra en risc d’acabar igual». Fonts 
municipals defensen que els seus càlculs són fiables 
sense necessitat de fer un recompte, ja que tenen tre-
balladors socials pentinant els carrers diàriament, i 
rebaixen les 900 persones de què parla Arrels –que 
eren les oficials el 2013– a 712, segons xifres de març 
del 2014.
Tant si són 712 com 900, les entitats socials que trac-

ten amb el col·lectiu tenen clar que els albergs són 
molt necessaris per parar el cop, sobretot a l’hivern. 
L’ajuntament anunciava dilluns que obria per segon 
any el centre d’acollida nocturn d’emergències, amb 
75 places, per a l’operació fred, que s’ha de sumar 
a les 1.012 permanents, més els 108 llits extra que 
s’afegeixen quan la temperatura baixa de zero graus. 
Pe· rò coincideixen a dir que, per resoldre el proble-
ma d’arrel, el que fan falta són vivendes. El ja clàssic 
No s’entén, gent sense casa i cases sense gent,
popularitzat per la PAH.

‘Housing First’ 
En aquesta direcció, amb matisos, va la nova políti-
ca municipal respecte a aquest problema, segons va 
anunciar l’agost passat la regidora d’Afers Socials, 
Maite Fandos. Es tracta d’una iniciativa coneguda 
com housing first, que, resumidament, consisteix a 
fer que les persones sense casa passin directament 
d’estar al carrer a estar en una vivenda «individual, 
permanent, digna i adequada a les seves necessitats». 
La majoria de persones que dormen al carrer assegu-
ren haver passat per algun alberg però que això no 
els ha suposat una «solució a llarg termini». Són allo-
tjaments temporals –un màxim de tres mesos– i les 
normes i els horaris que imposen no encaixen moltes 
vegades amb la seva manera d’entendre el món.

El Periódico (04/12/2014)
Helena López - Víctor Vargas

A BCN hi ha gairebé 3.000 persones sense casa, 800 més que el 2008. Entre 712 i 900 
dormen al ras

Sense sostre a les portes de l’hivern
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La implantació del housing first està en període de 
proves. Aquesta tardor ha començat amb 10 pisos i 
l’objectiu és treure’n a concurs 50 a principis de l’any 
que ve. El sistema es basa en la idea que l’estabilitat 
de l’entorn és bàsica. Per això, inverteix la metodo-
logia actual, on els pisos d’inserció estan al final del 
procés, per situar la vivenda com a punt de partida. 
Les persones seleccionades –que en principi haurien 
de ser les que tenen menys opcions de sortir del ca-
rrer– hauran d’acceptar que el 30% dels seus ingres-
sos, si en tenen, són per al lloguer, per iniciar una 
verdadera autonomia i rebre una tu· tela professional 
a domicili.

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2014/Desembre/20141204/20141204sensesostrePERIODICO.pdf?utm_
source=Recull%20Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201305%2004%2012%202014
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Enllaç: http://cdn.20minutos.es/edicionimpresa/barcelona/14/06/BARC_12_06_14.pdf?1402533002

La Fundació Arrels presentó ayer el proyecto me-
diante el que venden con fines sociales los mensajes
que escriben en cartones para pedir ayuda diez perso-
nas que viven en la calle.

El portal Homelessfonts.org cuenta con el aseso-
ramiento de la agencia de publicidad The Cyranos 
McCann y con él se pretende «dignificar la vida de 
las personas sin techo y sensibilizar sobre esta pro-
blemática, que cada vez afecta a más personas», co-
mentó ayer el director de la Fundació Arrels, Ferran 
Busquets.

Particulares y empresas podrán comprar estas tipo-
grafías a través de la web para usarlas en sus redes 
sociales o en sus identidades corporativas, como pa-
pelería, paquetería y publicidad. Los participantes rea-
lizaron talleres de ejercicios tipográficos que se han 
digitalizado y convertido en fuentes. Homelessfonts.
org permite conocer más a la decena de creadores de 
cada tipografía y sus historias vitales como personas
sin hogar.

Loraine, una de las participantes, comentaba ayer: 
«Nunca había pensado que mi caligrafía pudiera te-
ner algún valor ». Todas las compañías y diseñadores
que adopten las tipografías a la venta recibirán un 
sello de calidad para identificar el proyecto y dar a 
conocer su compromiso social. Todos los ingresos 
recaudados se destinarán a financiar la actividad de la 
Fundació Arrels en Barcelona. La entidad atendió en
2013 a 1.354 personas, 436 de las cuales eran sinte-
cho.

20 Minutos (12/06/2014)
Redacció

La Fundació Arrels comercializa con fines sociales mensajes escritos en cartones por
personas sin hogar.

A la venta las tipografías de 10 sintecho
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La letra de las etiquetas de las botellas de aceite de oli-
va de Valonga, una pequeña empresa agroalimentaria 
de Belver de Cinca (Huesca), es autoría de una sin 
techo barcelonesa. La conexión entre ambas partes 
ha sido posible gracias a la iniciativa Homelessfonts.
org, desarrollada por la Fundación Arrels y la agen-
cia de publicidad The Cyranos McCann. Pasadas dos 
semanas desde su lanzamiento, las cinco tipografías 
disponibles ya han sido compradas por 86 clientes, 
entre privados y empresas. El dinero recaudado se 
queda en la ONG, que el año pasado atendió a 1.354 
personas, 436 de las cuales duermen cada día en la 
calle.

Loraine Halgabary es la autora de una caligrafía com-
puesta por unos trazos gruesos y firmes que más que 
escrita parece pintada. Londinense, llegó a Barcelona 
en 2009 de turismo. Le robaron su pasaporte en la 
plaza de Cataluña. El contratiempo se volvió pesa-
dilla cuando alguien, asegura, utilizó su documen-
to para “hacer algo ilegal” y no pudo obtener otro. 
Halgabary terminó viviendo en la calle. Hasta que en 
Arrels le echaron una mano. “Nunca pensé que mi 
escritura pudiera tener algún valor. Ahora he descu-
bierto que mi letra es bonita como para que alguien 
se interese por ella”, asegura la mujer.

Homelessfonts agrupa por ahora cinco fuentes desa-
rrolladas por igual número de indigentes que partici-
pan de los programas de Arrels. Las tipografías tie-
nen el nombre de sus creadores: Gemma, Guillermo, 
Francisco… Otras cinco están en vía de producción 
o a la espera de un tipógrafo que les ayude a desa-
rrollarlas. Es por ello que Arrels también hace un lla-
mamiento para encontrar voluntarios que ayuden a 
llevar las letras de los pedazos de cartón con los que 
los sin techo suelen pedir ayudas económicas y 

cuentan sus dramas personales al mundo digital. Hal-
gabary, como el resto, pasó por una serie de talleres y 
ejercicios para poder potenciar su escritura.

“Estábamos buscando imagen para una nueva pro-
ducción de aceite de oliva y nos propusieron una eti-
queta con la caligrafía de Loraine y nos gustó mucho. 
Hemos adaptado el diseño y esperamos salir próxi-
mamente al mercado con ella”, explica Teresa Ferrer, 
una de las propietarias de Valonga, que tiene más de 
30 años de existencia. La botella, de medio litro, ya 
tiene un prototipo.

“Se trata de una manera creativa de poner sobre la 
mesa y de transformar la visión que se tiene sobre 
la problemática de las personas sin hogar”, explica 
Ferran Busquets, director de la fundación. Los da-
tos de Arrels revelan que en Barcelona hay casi 3.000 
personas sin hogar. Un 54% son españoles, nueve de 
cada diez son hombres y tienen un promedio de edad 
de 42,7 años. Ocho de cada diez sufren trastornos 
mentales o físicos y el y 44,5% lleva más de tres años 
sin alojamiento propio.

El País Catalunya (30/06/2014)
Camilo S. Baquero

La fundación Arrels busca explotar la caligrafía de diez indigentes de Barcelona

Tipografías en busca de techo

Loraine Halgabary, trabajando en el proyecto de Homelessfont.
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Una licencia profesional cuesta 290 euros y una per-
sonal, 15. La tipografía tiene muchas posibilidades, 
más allá del packaging, el uso en las redes sociales o 
en su imagen corporativa. “Las marcas y diseñadores 
que apuesten Homelessfonts dispondrán de un sello 
de calidad para identificar el proyecto y así evidenciar 
su compromiso social”, explica Marta Grasa, directo-
ra de cuentas The Cyranos McCann. Ahora las tipo-
grafías también buscan techo.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/29/catalunya/1404067123_950996.html
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Possiblemente mai un traç manuscrit havia tingut 
més sentit. Agafar un bolígraf  o un retolador i escriu-
re a mà –aquest acte aparentment senzill– s’omple 
de significat quan es fa un cop d’ull a la web Home-
lessFonts.org. Aquesta pàgina és un aparador on line 
de venda de tipografies elaborades a partir de la lletra 
manuscrita de persones que en algun moment de la 
seva vida han estat sense casa.

«La idea de HomelessFonts es va posar en marxa 
quan vam pensar que els típics cartrons amb les lle-
tres a mà que la gent sense casa ha usat des de sempre 
per demanar ajuda al carrer també podien servir per 
ajudar algú més», explica Olga Garcia, responsable 
de la campanya HomelessFonts, una idea d’Arrels 
Fundació. HomelessFonts es traduiria al català com a 
fonts dels sense sostre.

«El que es recull de la venda d’aquestes tipografies va 
a parar a Arrels Fundació i es destina a ajudar altres 
persones que no tenen casa i que ara viuen la situa-
ció que al seu dia van viure els que avui els ajuden», 
precisa.

A partir d’aquí, tot es va posar en marxa. Fa un parell 
de mesos, Arrels Fundació va començar a treballar 
amb l’agència de publicitat The Cyranos McCann 
i la productora Oxígeno per donar forma a aquest 
supermercat solidari de tipografies. Des de fa un 
mes, qualsevol interessat pot comprar una tipografia, 
descarregar-la i usar-la per al que desitgi: la imatge 
corporativa de la seva empresa, una pàgina web, una
senzilla targeta de felicitació o en els missatges de co-
rreu electrònic. L’únic límit és la imaginació.

El Periódico (08/07/20104)
Mónica Tudela

HomelessFonts.org ven tipografies realitzades a partir del traç manuscrit de persones 
sense llar. Els beneficis es destinen a Arrels Fundació

La lletra més humana

A la venda. Cinc exemples dels diferents tipus de lletra que 
poden adquirir-se a la web Homelessfonts.org.
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Deu cares, deu lletres 
Miquel, Ana Maria, Francisco, Juan Carlos, Gemma, 
Guillermo, Stere, Luis, Loraine i José Luis són algu-
nes de les deu persones que, per ara, han cedit les 
seves lletres per al projecte. Tots ells saben què és 
viure al carrer i saben que bé que va que algú et doni 
un cop de mà quan tens problemes. Cada un té la 
seva història personal i el seu passat, però tots com-
parteixen la voluntat d’ajudar. La seva cal·ligrafia ara 
es pot veure i comprar en qualsevol part del món. «El 
mateix element que els ajudava a demanar al carrer, 
ara els ajuda a sortir-ne», diu la campanya de Home-
lessFonts en referència a la lletra.

«Per posar a internet les nostres lletres vam fer una 
reunió amb experts en el tema. Ens van fer escriure 
unes lletres en una pissarra, també en papers de di-
ferents mides. Vam haver d’escriure en minúscules,
en majúscules i escriure també parèntesis, comes i 
altres símbols. I ja, més endavant, paraules i frases. 
Com que a mi m’agrada molt la poesia, jo també vaig 
escriure poemes », explica José Luis García. Té 55
anys, va néixer a Madrid i s’ha passat la vida a cavall 
entre Barcelona i Madrid.

D’aquesta sèrie de tallers amb tipògrafs i professio-
nals del disseny van anar sorgint les lletres digitalitza-
des, que a poc a poc es van anar adaptant perquè po-
guessin unir-se unes a les altres i utilitzar-se en frases
senceres. Els participants en la iniciativa també es van 
fer fotos i vídeos per a la promoció.

«A més de passar-ho bé amb aquesta idea, em va 
omplir de satisfacció poder fer alguna cosa per a 
l’associació que m’ha ajudat a mi durant els tres anys 
que he passat al carrer. En certa manera, ha sigut una 
forma de tornar-los el favor. Una cosa tan fàcil per a 
mi com escriure serveix per ajudar més gent»,
afegeix José Luis.

¿Quant costa poder tenir una d’aquestes tipografies 
solidàries? Hi ha dos tipus de llicències: la particular 
i la corporativa. La primera costa 19 euros i està pen-
sada «per a usos personals, com posar la lletra en un 
correu electrònic, en un treball escolar o una targeta 
de casament, per exemple», explica Olga Garcia.

La corporativa val 290 euros i el seu destinatari són 
«empreses, agències, estudis de disseny i comunicació 
amb projectes més ambiciosos ». Qui compra la tipo-
grafia pot fer-la servir per al que desitgi, sense límit 
de temps, però no la pot revendre a un tercer.

El nostre objectiu era «fer una gran taca d’oli amb 
el projecte HomelessFonts i que el preu en cap cas 
fos un fre per a la gent que volgués utilitzar aquestes 
tipografies», afegeix l’Olga. «I sembla que anem pel
bon camí», comenta il·lusionada.

En un mes escàs de funcionament, HomelessFonts 
ha tingut molt bona acollida en tots els racons del 
món. Arrels Fundació ha venut tipografies a Espan-
ya, altres països d’Europa, els Estats Units, Xile, la 
Xina, Austràlia i el Brasil, per citar alguns exemples.

«Ha estat increïble com ha funcionat el projecte. La 
gent ha entès a la perfecció la voluntat del projecte.  
S’ha captat bé que darrere de la tipografia hi ha una 
lletra, i que darrere de la lletra hi ha una persona, amb 
la seva pròpia història», explica la responsable de la 
iniciativa a Arrels Fundació. «Ara també treballem en 
una aplicació perquè la gent pugui usar les tipografies 
que els proposem a Facebook o a Twitter », afegeix 
Olga.

José Luis García exhibeix les fonts tipogràfiques de la seva crea-
ció.
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Més que un donatiu 
«A la fundació hem fet moltes campanyes per recap-
tar diners, però en aquest cas no es tractava de dema-
nar un donatiu, com sempre. Buscàvem alguna cosa 
més. En el cas de HomelessFonts compres una cosa 
que et pot ser útil per a un projecte o una idea per-
sonal o professional i, a la vegada, aconsegueixes que 
tots hi guanyem», afegeix.

«Per ara ningú ha comprat la meva lletra», explicava 
José Luis el dia de l’entrevista. «Però no passa res. No 
perdo l’esperança. La meva lletra és diferent de totes 
les altres i qualsevol dia li pot interessar a algú», expli-
ca. ¿On voldria José Luis veure la seva lletra impre-
sa? «M’agradaria que servís per fer una crida d’algun 
tema solidari o que la fes servir una oenagé. Però, 
tant és, perquè si se la queda una marca important 
n’estaria molt orgullós», explica.

I Arrels Fundació, ¿on desitja veure les seves tipogra-
fies solidàries? «¡A tot arreu!», diu l’Olga. «Les nostres
lletres van néixer des del primer moment amb una 
vocació de no tenir fronteres i no ens agradaria que 
aquestes tipografies es quedessin encasellades en un 
ús d’àmbit social o solidari, sinó que volem que va-
gin més enllà i es puguin trobar en qualsevol banda». 
«Estaria bé, per exemple, que la ciutat de Barcelona 
aquest any felicités per Nadal amb una targeta que 
portés una tipografia de HomelessFonts, per exem-
ple», explica Garcia amb un somriure. «Aquí deixo 
caure la idea».

Cal·ligrafies que busquen tipògrafs
A la pàgina web de HomelessFonts.org hi ha per ara 
cinc tipografies del tot operatives a disposició del pú-
blic per comprar. N’hi ha dues més que s’estan per-
feccionant i acabant de digitalitzar i estaran aviat a 
punt per usar. I les tres restants es presenten amb el 
missatge: «Necessito un tipògraf». ¿Què vol dir això? 
«Significa que hi ha venda», explica. Qualsevol ajuda
és benvinguda en el projecte. En vista de l’èxit de 
la idea a la xarxa, Arrels Fundació no descarta am-
pliar el nombre de tipografies disponibles en un futur 
pròxim, encara que admeten que la seva prioritat ara 
és actualitzar les que ja tenen disponibles a la web. 
«Segur que trobaríem més voluntaris. Però volem 
anar pas a pas. Anirem desenvolupant la idea amb el 
pas del temps», comenta Garcia.

José Luis García
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Crear tipografies a partir de la lletra amb la qual les 
persones sense sostre escriuen els missatges als car-
trons. Aquesta és l’última iniciativa d’Arrels Funda-
ció, que busca la sensibilització i, de retruc, aconse-
guir finançament per ajudar els 1.400 sensesostre de 
l’entitat. Són 12 tipografies digitalitzades d’usuaris 
-tot i que aquesta xifra creixerà amb el temps- que 
es poden descarregar a la web pel preu de 19 euros 
per als particulars i per 299 euros per a les empreses. 
El projecte, que porta per nom Homlessfonts, té un 
mes de vida i, de moment, ha registrat 116 descàrre-
gues i ha aconseguit un total de 3.000 euros. Sorpre-
nentment, la majoria de les descàrregues no s’han fet 
des de l’Estat, sinó que vénen d’Austràlia, Turquia, 
Mèxic, els Estats Units i Itàlia, entre altres països. 
“Homlessfonts no és una campanya de finançament, 
sinó que és una campanya de sensibilització. Potser 
no farem gaires diners, però sí que farem molt de 
soroll”, assegura Juan Lemus, un dels membres de 
l’entitat, a l’ARA.

El procés de creació ha sigut participatiu i obert, ja 
que hi han participat tots els usuaris d’Arrels que ho 
han desitjat. “Vam dir a tots els que passen la tarda 
al centre obert que qui hi estigués interessat hi parti-
cipés. Van venir entre 15 i 20 persones i, finalment, 
s’hi van voler quedar 12 persones”, argumenta el tre-
ballador d’Arrels. La idea original va ser de l’agència 
de publicitat The Cyranos McCann i el procés de 
creació va ser un brainstorming entre ells i la fun-
dació. “Ara bé, tots els que hi han participat tenen 
una tipografia digitalitzada pròpia, amb molta perso-
nalitat. A més, se senten útils, que tenen alguna cosa 
per aportar a la societat”, afirma Lemus. La tipografia 
també ha fet que els usuaris sentin que tornen alguna 
cosa a l’entitat, una espècie de mostra d’agraïment de 
tot el que n’han rebut. Així ho afirma un dels usuaris 

que han participat en el projecte, Miguel Fuster, que 
defensa que si no fos per Arrels ell “ja no hi seria”. 
Fuster és un il·lustrador de 70 anys de lletra ferma, 
que ha aconseguit sortir del carrer i deixar l’alcohol 
després d’haver-hi passat 15 anys. Actualment viu sol 
en un pis tutelat de la Zona Franca i ha publicat tres 
obres sobre la duresa de no tenir llar. “Jo no crec en 
els miracles, però el meu cas gairebé ho és. Viure al 
carrer és l’horror més absolut, i sortir-ne és gaire-
bé impossible”, explica l’il·lustrador. “Mitjançant la 
tipografia podem conscienciar la població d’això”, 
considera Fuster, que afegeix que des que s’estan 
duent a terme “tants desallotjaments, la població veu 
que és molt més fàcil del que sembla quedar-se al 
carrer”.

Valonga, una empresa agroalimentària d’Hosca, uti-
litza una de les tipografies de Homlessfonts per a 
les seves ampolles d’oli i també la voldran usar per 
etiquetar les ampolles de vi. “No descartem que en 
un futur més empreses o entitats s’hi interessin, per-

Ara (27/07/2014)
Núria Martinez

Arrels pilota la iniciativa per captar recursos per a persones sense llar 

La lletra dels cartrons dels sensesostre, feta tipo-
grafia

La lletra dels cartrons dels sensesostre, feta tipografia / Pere 
Virgili
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què és molt jove, la iniciativa”, explica Lemus. I és 
que, gràcies a les xarxes socials, en menys d’un mes 
han rebut una gran resposta i han registrat més de 
155.000 visites a YouTube i Vimeo. A més, Lemus 
assegura que tots els comentaris que han rebut són 
molt “engrescadors i esperançadors”. La tipografia 
ha tingut ressò fins i tot en mitjans internacionals, 
com la BBC del Brasil i The Guardian.

Ningú sense dutxa
La situació econòmica d’Arrels, com la majoria 
d’entitats del tercer sector, és molt crítica. L’any pas-
sat van tenir un dèficit de 80.000 euros i, per aquest 
motiu, han dut a terme una campanya de publicitat 
força agressiva apel·lant a la implicació dels socis. El 
seu principal objectiu és poder obrir les dutxes tot 
el dia, ja que ara només poden obrir-les a la tarda, i 
atendre així les necessitats bàsiques de tots els seus 
usuaris. “Hem d’aconseguir que no hi hagi ningú sen-
se dutxa”, reivindica Lemus.

Enllaç: http://www.ara.cat/premium/societat/lletra-dels-cartrons-sensesostre-tipografia_0_1183081699.html
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Compartir (29/07/2014)
Redacción

Enllaç: http://issuu.com/fespriu/docs/cv_95_cs?e=1320379/8565437

Anunci HomelessFonts
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Los carteles en los que Loraine pedía ayuda en las 
calles de Barcelona los leían unas decenas o cientos 
de personas cada día. Ahora, sus lectores potenciales 
superan el millón. Bien, no de sus carteles, pero sí de 
sus letras, porque acaban de ser comercializadas por 
la empresa de tipografías americana Monotype, que 
tiene esa cifra de clientes en todo el mundo.

A inicios de verano, la Fundació Arrels presentó el 
proyecto Homeless Fonts, mediante el que ponía al 
alcance del público las letras digitalizadas de cinco 
indigentes de Barcelona. Ahora ha ido un paso más 
allá, tras firmar con dicha compañía un acuerdo para 
la comercialización de estas letras, a las que a lo largo 
de 2015 seguirán las de otras cinco personas sin re-
cursos de Barcelona.

El acuerdo entre la Fundació Arrels y Monotype fue 
presentado hace unos días en la Conferencia Interna-
cional de Tipografía, celebrada en Barcelona.

Loraine es la autora de una de las letras elegidas, y ella 
misma la presentó ante diseñadores y tipógrafos de 
todo el mundo, junto a Ferran Busquets, director de 
la Fundació Arrels, y Bill Davies, de Monotype. “No 
puede haber mejor matrimonio entre solidaridad y 
creatividad”, opinó Davies, tras su conferencia. “Es 
una idea genial -añadió-, y nuestra filosofía corporati-
va incluye la sensibilidad por proyectos de esta clase”. 
Monotype ha trabajado con los bancos de alimentos, 
que recogen productos y los distribuyen entre perso-
nas sin posibilidades, los Juegos Paralímpicos, o las 
víctimas del tsunami de Japón en el 2011.

“Es una idea increíble, porque yo no tenía nada, vie-
ron mi letra y me propusieron trabajar en este pro-
yecto”, explica Loraine. Esta británica vive en Barce-

lona desde el 2009, donde un robo y problemas con 
su documentación la dejaron en la calle, sin nada. En 
Gran Bretaña había trabajado siempre como enfer-
mera: “Mi letra era mejor que la de los médicos”, se 
ríe.

¿Recuerda quién le enseñó a escribir? Loraine explica 
que aprendió sola, anotando medicamentos en pape-
les y en pizarras. Y tiene una frase favorita, en inglés: 
“Don’t worry be happy”.

“No son diseñadores, y hay miles de tipografías, pero 
sus caracteres y el hecho de que sean de homeless 
consigue que estas letras tengan un plus”, en opinión 
de Davies.

“Nos gusta especialmente la idea porque demuestra 
que ellos tienen también cosas que aportar a la socie-
dad”, explica Busquets.

La idea original fue trabajada entre Arrels, la agencia 
de publicidad The CyranosMacCann y la productora 
Oxígeno. Además de Loraine, se eligieron las de Luis, 
Francisco, Guilermo y Gemma.

La mayor empresa de diseño de letras del mundo empieza a distribuir las de cinco 
indigentes de Barcelona

La Vanguardia (21/09/2014)
Ignacio Orovio

Los sintecho estrenan tipografía

Una de las sintecho diseñadoras de tipografías Marc Arias
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Cada tipografía completa puede descargarse por 49 
euros por parte de marcas comerciales y agencias; 
por 19 euros si es para uso particular, con descarga 
en un único ordenador; y finalmente, por 290 euros 
para usos publicitarios y empresariales, con lo que se 
pueden descargar en más de una máquina.

Tras las primeras semanas, las Homeless Fonts han 
sido ya empleadas por la edición australiana de la re-
vista The Big Issue, que elaboran personas sin hogar, 
en los escaparates de 500 tiendas de la marca de gafas 
ArtLife y en la imagen corporativa de la marca de 
aceite de oliva Valonga.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/cultura/20140925/54416309769/sintecho-estrenan-tipografia.html
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Expansión (01/10/2014)
Redacción

Además de trabajar para grandes firmas como Coca-
Cola o Alitalia, The Cyranos McCann, cuya oficina 
está en Barcelona, presenta también innovaciones 
para clientes locales. 

Uno de esos experimentos es el proyecto que idea-
ron con la Fundació Arrels, que trabaja para ayudar a 
los sin techo. La agencia pensó una manera original 
de hacer visibles a los sin techo y de librarles de esa 
situación. 

“La problemática de los homeless es que los tenemos 
en la calle y no los vemos, forman parte del mobilia-
rio urbano”, explica Leonardo Reposo, director crea-
tivo de la agencia. 

El pasado junio montaron con Arrels un taller de ti-
pografía y sacaron a la venta el resultado. Ya se han 
vendido unas 200 tipografías tanto a particulares 
como a empresas y hace dos semanas, Arrels firmó 
un acuerdo con Monotype –distribuidora mundial de 
tipografías– para vender sus letras.

Creatividad de su puño y letra

The Cyranos McCann, de izquierda a derecha: Pablo Colonnese, 
director ejecutivo, Leandro Reposo, director creativo, Federico
Dubarti, director de cuentas, y Oriol Bombí, director de estrategia.
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La lletra manuscrita de cadascú expressa la seva 
personalitat, però també les diferents vivències que 
va acumulant al llarg de la vida. El projecte Home-
lessfonts, impulsat per Arrels Fundació i l’agència de 
publicitat The Cyranos McCann de Barcelona, uti-
litza precisament la manera d’escriure de diferents 
ciutadans que en algun moment han viscut al carrer 
per donar visibilitat a la problemàtica de les persones 
sense llar a través d’una col·lecció de tipografies, que 
particulars i empreses poden utilitzar a canvi d’una
aportació econòmica. Una manera de contribuir a 
solucionar una situació de desemparament que, se-
gons els càlculs de l’entitat, a la capital catalana afecta 
3.000 persones, 900 de les quals no disposen de cap 
sostre. 

Una iniciativa posada en marxa aquest estiu, però 
que presenta una novetat destacable amb motiu de 
les festes de Nadal. I és que a través d’una pestanya a 
la seva pàgina web (www. homelessfonts.org/christ-
mas) permet crear postals de Nadal amb les diferents 
tipografies disponibles actualment, elaborades per 
persones que alguna vegada s’han vist sense llar. És el 
cas, per exemple, de Luis Serra, que després de qua-
tre anys d’encadenar feines mal pagades, un dia es va 
trobar al carrer, on va haver d’aprendre a buscar què
menjar i on dormir. O Loraine, nascuda a Londres, 
que el 2009 se’n va anar de vacances a Espanya, on li 
van robar el passaport i no va poder tornar a casa, i 
que va començar una cadena de dificultats fins que es 
va quedar sense casa. O Francisco, artista gràfic que 
després de viure al Brasil i viatjar per tot Sudamèrica
fent autoestop, va acabar fent una cosa que no s’havia 
imaginat mai: viure als carrers de Barcelona. Una ex-
periència molt dura, segons assegura, però que també 
li ha permès conèixer bona gent.

Donatiu
Ara la seva lletra ha servit de model per confeccionar 
unes tipografies que permeten felicitar el Nadal. Per 
crear les postals, els interessats poden seleccionar fo-
tografies pròpies o bé triar entre les diferents imatges
que ofereix l’aplicació, cedides pel banc d’imatges 
Shutterstock. Aquestes postals es poden viralitzar 
per les xarxes socials, enviar-les per correu electrònic 
o imprimir-les per enviar-les de manera tradicional. 
Al mateix temps, els usuaris poden fer un donatiu 
que va directament a la campanya #Nadiedurmien-
doenlacalle d’Arrels Fundació, que l’any passat va 
atendre més de 1.430 persones, 436 de les quals dor-
men directament al carrer.

Tant en la seva versió nadalenca com amb l’ús de les 
fonts tipogràfiques per a qualsevol treball o presen-
tació, Homelessfonts vol visualitzar la indefensió que 
pateixen cada vegada més persones a causa de la cri-
si i sensibilitzar la societat respecte a això, però al 
mateix temps dignificar la vida de les persones sense 
sostre.

El Periódico (13/12/2014)
Xavi Datzira

Homelessfonts ha creat diverses tipografies amb la lletra de persones que han estat 
sense llar - Des de la pàgina web de la iniciativa es poden felicitar les festes utilitzant 
aquestes fonts

Postals de Nadal per evitar que ningú hagi de dor-
mir al carrer

Dos dels participants en el projecte Homelessfonts
plasmen la seva lletra sobre cartolines, abans de digitalitzar-la.
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“Homelessfonts neix com una acció innovadora que 
uneix el vessant artístic amb el compromís social. És
una manera creativa de posar sobre la taula i de trans-
formar la visió que es té sobre la problemàtica de les 
persones sense llar”, va explicar el director d’Arrels 
Fundació, Ferran Busquets, durant la presentació de 
la iniciativa. Així, les tipografies que fan servir les 
persones sense llar per fer-se visibles al carrer es con-
verteixen en una potent eina de sensibilització.

Compromís
La idea inicial és que persones a títol individual i em-
preses puguin adquirir aquestes tipografies a través 
del portal web i que les integrin en diferents àmbits, 
com les seves xarxes socials i la seva identitat corpo-
rativa, ja sigui en la seva publicitat, papereria, packa-
ging…“Totes les marques i dissenyadors que apostin
per l’ús d’aquestes tipografies disposaran d’un segell 
de qualitat per identificar el projecte i així evidenciar
el seu compromís social”, va afegir Marta Grasa, 
directora de comptes de l’agència The Cyranos Mc-
Cann, que col·labora de forma voluntària en el desen-
volupament d’aquest projecte. De moment, la cam-
panya ha generat més de 50.000 entrades a Google 
i el vídeo explicatiu ha tingut més de 300.000 visua-
litzacions. A més, s’han produït descàrregues de les 
fonts tipogràfiques en països com els Estats Units, el 
Brasil, el Japó, França, Suècia, Xile o Austràlia.

A través de diferents tallers, els participants van rea-
litzar exercicis tipogràfics que després van ser di-
gitalitzats i convertits en fonts usables gràcies a la 
col·laboració d’experts i professionals en l’àmbit del 
disseny. Aquestes tipografies es recullen a la pàgina 
Homelessfonts. org on els usuaris, a més, poden des-
cobrir la història dels seus creadors, així com també 
veure les aplicacions que han tingut. De moment, 
han participat en la iniciativa una desena de perso-
nes sense sostre, encara que només s’han materialit-
zat cinc fonts. La resta estan a l’espera que tipògrafs 
i dissenyadors voluntaris els ajudin a digitalitzar les 
seves cal·ligrafies, de manera que passin del cartró 
original a un catàleg digital per al seu ús en tot tipus 
de projectes.

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2014/Desembre/20141215/20141213-postals-el-perio.pdf?utm_source=Recull%20
Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201311%2015%2012%202014
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Es lunes. 14.30 horas. José, Jesús, Jaume, Juan Carlos 
y Josep se reúnen una semana más frente a un portá-
til en una pequeña sala del hogar Pere Barnés, en el 
Paral·lel (Barcelona). José Infante se encarga de abrir 
una caja de galletas mientras uno de sus compañeros 
va a por café. Durante la próxima hora y media, estos 
cinco hombres se encargarán de dar vida a la cuenta 
de Twitter @Placido_Mo.

Todos han vivido en la calle y de eso precisamente va 
su perfil en la red. «Hablamos de las cosas que hemos 
pasado en la calle. Y la gente que mira Twitter nos 
contesta y nos dice si le gusta o no lo que decimos», 
resume Jesús Marcos. Tiene 66 años y ha pasado más 
de 18 en la calle, en ciudades distintas.

«¡Venga, plácidos, vamos empezando!». La llamada al 
orden es de Sílvia Torralba, la dinamizadora de @
Placido_Mo y miembro de Arrels Fundació, que está 
detrás de la iniciativa. «El objetivo de esta cuenta es 
hacer llegar a la gente el mensaje de las personas sin 
hogar de una manera más directa, sin filtro», dice To-
rralba. Ya tienen casi mil seguidores.

Homenaje a una persona real
El nombre de @Placido_Mo es un homenaje a Plá-
cido Moreno, una de las personas sin casa a la que 
Arrels atendió durante años. «Por eso de forma ca-
riñosa nos llamamos los plácidos. Somos como un 
grupo de amigos y nos reunimos los lunes.

Los que vienen lo primero que aprenden es a poner 
palabras a su experiencia y la comparten con otros 
con vivencias similares. Se genera un sentimiento 
de grupo y se crean lazos», explica Torralba, que es 
quien encauza la conversación y quien escribe en la 
red el mensaje previamente pactado entre todos.

Cómo se vive en la calle, el hambre, el frío, qué hacer 
para ir aseado cuando no se tiene un hogar, cómo 
abordar la búsqueda de trabajo, cómo encauzar las 
relaciones con otras personas, entre otros temas, sa-
len a la conversación y se llevan a la red. «Se llega a 
gente que no tiene ni idea de estos temas y se trata de 
sensibilizar», cuenta. Los seguidores preguntan, en-
vían mensajes de ánimo y retuitean.

¿Recordar o olvidar?
Hoy los plácidos abordan si es mejor dejar atrás la 
experiencia de la vida en la calle o recordarla siempre. 
Ponerse de acuerdo en un tuit parece tarea difícil.

--«No es bueno recordar. ¿Cómo va a ser bueno? Es 
malo, siempre. La mente es muy mala», dice Jesús.
--«El recuerdo es muy tozudo y vuelve», añade José 
Infante.
–«Te vuelve porque estás viendo lo que está pasando 
en la calle», dice Jaume Marsé. Marsé trabajaba como 
periodista y, por varios motivos acabó viviendo en la 
calle, donde pasó un año. «Te guste o no, eres la suma 
de lo bueno y de lo malo. Por eso no hay que olvidar. 
Si algo no te gusta, trata de no repetirlo. El que quiere 
olvidar corre el peligro de repetir».

El Periódico (10/06/2104)
Mònica Tudela

@Placido_Mo lleva a Twitter cada lunes el mensaje y la experiencia de las personas 
sin hogar. La cuenta ya tiene mil seguidores en la red social

Cuando vivíamos en la calle

Los miembros de la cuenta de Twitter @Placido_Mo acercan a 
los usuarios las experiencias de vivir en la calle.
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--«Si me acuerdo siempre de lo malo, me deprimo», le 
replica José Infante.
--«Yo solo quiero recordar lo bueno», dice Juan Car-
los Espatllé, de 52 años. Pasó 30 años sin casa. Ha 
dormido en la calle y la montaña. Desde el 2010 vive 
en un albergue de Arrels.
--«Pues yo me acuerdo de lo malo», insiste José In-
fante.

La discusión es encendida pero respetuosa. Su trasla-
ción a la cuenta de @Placido_Mo serán unos cuan-
tos tuits. «Las personas que ya no viven en la calle 
tratan de olvidar pero el recuerdo es muy tozudo». 
«¿Por qué debes olvidar que has vivido en la calle? 
Es parte de tu vida. Lo que eres hoy es una suma de 
lo bueno y malo que has vivido» «Uno de nosotros 
no quiere acordarse de lo que vivió en la calle. Le 
deprime». «Uno de nosotros prefiere acordarse de las 
cosas buenas que vivió cuando estaba en la calle». Un 
poco de cada uno de ellos en cada mensaje de 140 
caracteres.

Todo tipo de temas
Pero una hora y media da para mucho y hay tiem-
po para otros temas: «¿Pero tú te das cuenta de lo 
que significa que ERC supere a CIU en unas eleccio-
nes?», dice Jaume Marsé, en referencia a las pasadas 
europeas. Y también hay tiempo para el sentido del 
humor.
--«Si te ayuda una viuda rica, ya no hace falta buscar 
trabajo», dice Jaume Marsé.

--«Sí, Jaume, pero una viuda rica, ¿a cuántos va ayu-
dar? ¿A todos los que están en la calle? ¿A uno?», le 
pregunta Torralba ante la sonrisa del resto de pláci-
dos.
--«No sé, pero que me toque a mí», le dice Jaume.

En estos tres años han pertenecido al grupo de Twit-
ter 12 personas. «Somos un grupo estable pero no 
cerrado», cuenta Torralba. Ahora vienen de forma 
más o menos regular un total de siete, seis hombres 
y una mujer. «Esta cifra es un reflejo de la gente a la 
que atendemos en Arrels y de la situación que se vive 
en la calle», añade.
El valor de la experiencia
«Los lunes todos vienen con ideas. Pasamos un rato 
sencillo y cómodo que nos permite expresar estas vi-
vencias», resume Torralba. «Piensan que participan 
en una iniciativa útil para gente que está al otro lado. 
Vivir en la calle te deja sin autoestima, crees que no 
sirves para nada. Pero el hecho de recuperarte y ver 
que toda esa experiencia que has vivido sirve para 
algo le da un sentido a todo. Su experiencia es lo que 
esta gente aporta a la sociedad», añade.

Marcos está de acuerdo: «Con esto del Twitter yo no 
aprendo. Que aprendan los demás lo que les viene 
encima. Lo hago para que sepan lo que es vivir en la 
calle y lo que a muchos les va a venir. Porque como 
siga así esto, con tantos parados… Que estén preve-
nidos».

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/placido_mo-cuenta-twitter-experiencia-vida-calle-3312920
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Deixar 3.000 euros a una entitat social que es com-
promet a retornar-los al cap de sis mesos o, com a 
molt, un any. Arrels Fundació, amb seu al Raval de 
Barcelona i que l’any passat va atendre 1.365 per-
sones sense llar, acaba de posar en marxa una nova 
campanya de préstecs solidaris per aconseguir recur-
sos: demana a la gent que li deixin 3.000 euros que els 
seran retornats sense interessos al cap de sis mesos 
o d’un any. “Són uns diners que necessitem per fer 
front al nostre dia a dia –explica el director d’Arrels, 
Ferran Busquets–, però que ens comprometem a tor-
nar com més aviat millor”.

L’endarreriment en el cobrament de les subvencions 
públiques i el fet que bona part dels ingressos per do-
natius no els arribin fins a finals d’any fan que les en-
titats s’hagin de buscar la vida. En aquests moments, 
per exemple, Arrels està pendent de saber la resolu-
ció tant de les subvencions del Departament de Be-
nestar Social com de les procedents del 0,7% de les 
declaracions de la renda de l’any passat. Però el dia a 
dia no perdona: més d’un miler de persones passen 
anualment pel seu centre obert i unes 180 estan allo-
tjades en pisos, pensions, habitacions de relloguer i la 
llar residència Pere Barnés.

A més, els últims anys les entitats es veuen atrapades 
per les despeses financeres que generen les pòlisses 
contractades als bancs. En el cas d’Arrels, les pòlisses 
van significar l’any passat 37.700 euros d’interessos.

“Ens comprometem a tenir els diners només men-
tre ens siguin necessaris”, subratlla Busquets. L’any 
passat es va posar en marxa per primer cop aques-
ta fórmula de préstecs solidaris amb una molt bona 

resposta: 34 persones van aportar-hi 148.200 euros 
i es van poder pagar 6.821 nits d’allotjament i 5.593 
àpats. L’objectiu és ara, com a mínim, repetir-ho.

“És evident que només ens fa un préstec qui ens té 
confiança, però intentem que més gent ens conegui 
i també ho faci”, planteja el director. Curiosament, 
explica que la majoria de prestadors no demanen cap 
tipus d’explicació. I alguns repeteixen en la nova edi-
ció de la campanya.

El finançament s’ha convertit en un maldecap per a 
les entitats. La Taula del Tercer Sector Social ha creat 
una cooperativa –Finan3– per facilitar-los accés al 
crèdit i alhora assessorament financer.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/743302-nova-campanya-darrels-per-aconseguir-prestecs-
solidaris.html?cca=1

El Punt Avui (21/05/2014)
Sònia Pau

L’entitat, que atén persones sense llar, demana aportacions de 3.000 euros que retor-
narà al cap de sis mesos o un any.

Nova campanya d’Arrels per aconseguir préstecs 
solidaris
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El Punt Avui (22/10/2014)
Redacción
La Taula del Tercer Sector, que agrupa prop de 4.000 
entitats socials, va fer ahir una crida a la ciutadania 
perquè col·labori amb les entitats socials que hi ha 
a Catalunya, un total de 6.500. “Només un 17% dels 
catalans fan un voluntariat”, va assenyalar la presi-
denta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, i 
va alertar que, en moments de crisi com l’actual, “cal, 
més que mai” que els ciutadans s’impliquin a ajudar 
altres ciutadans i “avançar” així en el “nostre model 
de benestar”. Les entitats insisteixen que la solució 
als greus problemes socials que estem vivint no és 
només cosa dels poders públics i les entitats, sinó que 
“és cosa de tothom”.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, per 
aquest motiu, va presentar ahir la campanya Tu for-
mes part de la solució , en què insisteix a animar la 
gent a fer-se voluntari d’alguna entitat. Un dels pun-
tals de la campanya és un mapa/cercador en línia en 
què es poden localitzar unes 3.000 entitats socials 
catalanes. A través del seu web els ciutadans podran 
trobar adreces, telèfons, webs, correus electrònics de 
prop de 3.000 entitats socials. Aquest mapa/cercador 
“és una eina en línia pionera a tot l’Estat”, va explicar 
el director general de la taula, Toni Codina.

Cada entitat disposa d’una fitxa en la qual apareix la 
seva ubicació, el col·lectiu que atén, la seva activitat, 
la seva pàgina web i el seu contacte.

D’altra banda, a través del web de la campanya www.
tuformespartdelasolucio.cat, també es podrà accedir 
a dues borses de voluntariat per a entitats socials. En 
la primera, s’hi facilitaran totes les ofertes de volunta-

riat de Catalunya de les entitats membres de la Fede-
ració Catalana de Voluntariat Social. I, en la segona, 
s’hi podran consultar totes les ofertes de les entitats 
socials i organitzacions membres de l’Acord Ciutadà 
per a una Barcelona Inclusiva. En les dues borses es 
podran buscar ofertes segons la disponibilitat, l’àmbit 
d’actuació i el tipus de dedicació.

Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer 
Sector, va afirmar ahir que avui és més important que 
mai sumar col·laboracions entre governs, empreses, 
entitats, sindicats i partits perquè “la situació a Ca-
talunya és molt crítica” i va recordar que hi ha “1,5 
milions de persones en situació de pobresa, un 30% 
d’índex de pobresa infantil i 500.000 ciutadans sense 
cap tipus d’ingrés”. Va recordar que hi ha pocs ca-
talans que fan voluntariat en comparació amb altres 
països, i va posar com a exemple Dinamarca, on un 
46% dels ciutadans fan voluntariat, o Holanda, on en 
fa un 42% de la població.

És veritat, no obstant això, que del 2009 al 2013 el 
voluntariat en entitats socials ha crescut en un 23% 
i ha canviat de perfil, ja que s’hi han incorporat més 
homes i gent de totes les edats.

La Taula del Tercer Sector presenta la campanya ‘Tu formes part de la solució’
Es presenta un mapa/cercador en línia amb tota la informació de 3.000 entitats amb 
les quals es pot col·laborar

Crida de les entitats socials a la participació ciu-
tadana

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/788051-crida-de-les-entitats-socials-a-la-participacio-
ciutadana.html

Voluntaris de la Fundació Arrels van vendre roses i llibres, sama-
rretes i objectes fets a mà per recollir diners Foto: Albert Salamé.
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“Aquests mesos han estat molt durs, però hem pogut 
atendre a tothom, les 1.300 persones que cada any 
passen pel centre obert i les 180 a les quals propor-
cionem allotjament”, comenta Ferran Busquets, di-
rector de la Fundació Arrels. Totes les tardes, Arrels
obre les seves portes al carrer Riereta del Raval per 
oferir dutxa, roba neta i companyia a les persones 
sense sostre de Barcelona. La crítica situació econò-
mica amb què Arrels va començar l’any s’ha mitigat 
amb una exitosa campanya consistent a demanar als 
seus socis, també a altres persones interessades a mi-
llorar la vida dels indigents, 3.000 euros que els són 
tornats sense interessos en un termini màxim de dot-
ze mesos.

La iniciativa s’ha saldat amb l’ingrés d’un total de 
368.000 euros i l’estalvi de 20.880 en despeses finan-
ceres en no haver de recórrer a entitats bancàries. “La
resposta ha estat impressionant, 76 persones han 
col·laborat i hemhagut de dir prou en cobrir el 100 
per cent de les necessitats que teníem. Amb aquests 
368.000 euros hem pogut pagar lloguers de pisos, 
ajuts socials, productes d’higiene i roba...”, explica 
Ferran Busquets.

El període nadalenc és l’època de l’any en què Arrels 
rep més donacions, la qual cosa, afegida al cobra-
ment, amb retard, de les subvencions i la venda del 
patrimoni procedent d’herèn d’herències, servirà per 
anar tornant els crèdits. La mesura es va posar en 
marxa precisament per tenir liquiditat i compensar la 
demora de la Generalitat en el pagament de les sub-
vencions, en aquest cas de 350.000 euros. El 2013, 
van ser 34 les persones que es van afegir a aquesta 
campanya aportant 150.000 euros.

Malgrat l’èxit dels crèdits, la FundacióArrels no pre-
veu repetir aquest sistema l’any que ve. Ara està tre-
ballant en una nova fórmula consistent a “sol·licitar 
aportacions de deu euros al mes durant un any que 
equival al que costa una setmana l’allotjament d’un 
usuari”, indica Busquets. Arrels disposa d’un pres-
supost de tres milions d’euros, dels quals uns 1,8 mi-
lions els aporten els 4.000 socis.

Les últimes dades disponibles del Servei d’Inserció 
Social de Barcelona indiquen que 2.933 persones no 
tenen casa (un 45% més que el 2008) a la ciutat, de les 
quals 870 viuen al carrer, 1.468 en institucions socials 
i les restants 595 en assentaments. Arrels –subratlla 
Ferran Busquets– se centra en l’atenció de la gent 
que viu una situació més cronificada.

La Vanguardia (26/10/2014)
Rosa M.Bosch

La fundació especialitzada en l’atenció a persones sense llar aconsegueix liquiditat 
gràcies a la resposta ciutadana a la seva campanya de préstecs

Arrels té crèdit

Nova vida. Domènec Puig retratat al seu pis de Granollers, on 
es va instal·lar aquest estiu.
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El José Luis viurà el segon Nadal en un pis tutelat 
de la Fundació Arrels després de gairebé un lustre 
vivint al carrer. Com en tants altres casos, l’arribada 
de la crisi econòmica va abocar aquest madrileny de 
57 anys a dormir a l’interior de les entitats bancàries. 
“Aquests dies són molt complicats. Et vénen records 
dels teus familiars, de casa teva i de la feina que tenies 
abans”, explica Ruiz, que durant gran part de la seva 
vida havia alternat treballs en diversos hotels i restau-
rants de Madrid i Barcelona.

En Nicolás va néixer a Tinajas (Conca) fa 64 anys. 
No ha tingut una vida gens fàcil. Va treballar en di-
verses feines a l’Estat espanyol –sobretot en la reco-
llida de fruita– fins que van deixar d’oferir-li feina. 
I després va tenir problemes greus amb la justícia. 
Vivia des del 2007 als carrers de Barcelona, però fa 
vuit mesos li va somriure la sort. “Dormia a Montjuïc 
i un dia vaig conèixer els voluntaris de Càritas. Els 
vaig preguntar si tenien algun lloc on pogués dormir 
i em van portar fins aquí”, relata des d’un dels pisos 
tutelats de l’entitat, situat al carrer Dolors Almeda de 
Cornellà de Llobregat.

Per a en Nicolás, aquest serà el primer Nadal que 
dormirà en un pis des de fa set anys. Solter, sense fills 
i amb una mare d’edat avançada que resideix a Hue-
te (Conca), Nicolás assegura que vol passar uns dies 
“tranquils”. Fa tan sols uns mesos que està cobrant 
el Pirmi i no és qüestió d’estirar més el braç que la 
màniga. Tampoc creu gaire en el Nadal. “Prefereixo 
estar aïllat durant aquests dies”, etziba. Tants anys al 
carrer, lluny de tot, l’han fet més antisocial.

En canvi, en José Luis s’ha socialitzat molt més des 
que va aconseguir plaça en un pis tutelat. El compar-
teix amb cinc persones més que han viscut una situa-
ció semblant a la seva, tant pel fet d’haver viscut al 

carrer com per haver viscut el rebuig frontal de la so-
cietat i l’entorn social més pròxim. Per Nadal aquesta 
sensació de rebuig es matisa. “Estàs dormint en un 
caixer i veus gent que passa amb ampolles de cava, 
xampany i gambes. Et sents sol, t’envaeix la solitud 
i la nostàlgia, però al mateix temps es dóna la cir-
cumstància que aquestes mateixes persones, quan et 
veuen, entren al caixer i et donen diners. La gent està 
més conscienciada durant aquests dies. Tant de bo 
fos sempre Nadal”, exclama en José Luis, que l’any 
passat va publicar un article en una revista del Poble-
sec en què relatava precisament aquesta vivència.

Precisament per intentar apaivagar la sensació de 
solitud de les persones sense sostre aquests dies tan 
especials, la Fundació Arrels i Càritas i moltes altres 
entitats socials de Barcelona i Catalunya organitzen 
diverses activitats per Nadal i el dia de Reis.

A la Fundació Arrels, per exemple, es va organitzar 
un sopar el dia 24 a la nit. Hi estaven convidades les 
persones que viuen o han viscut al carrer, i els volun-

El Punt Avui (21/12/2014)
Adrià Gala

Els records familiars i la solitud envaeixen per Nadal les persones sense sostre
La societat és més solidària amb els més necessitats durant aquests dies de consum

Uns dies molt complicats

En Nicolàs viu des de fa vuit mesos en un pis tutelat de la Fun-
dació Arrels després de passar-se set any vivint pels carrers de 
Barcelona Foto: A.G.
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taris i personal de l’entitat. En total, aquest any hi ha-
via 220 inscrits. Com que el cost del sopar era elevat 
–al voltant de 2.000 euros–, l’organització va penjar 
el projecte en un web de micromecenatge (www.ha-
zloposible.org) per poder recollir fons. A Càritas, per 
la seva banda, avui s’entregaran àpats a les persones 
sense sostre que ho sol·licitin.

Un 21,3% de les persones sense sostre que hi ha a 
l’Estat espanyol són catalanes. De fet, Catalunya és 
la comunitat amb més persones sense sostre, segui-
da a molta distància per Madrid (15,4%) i Andalusia 
(13,1%). La Rioja és el territori de l’Estat amb menys 
persones que viuen al carrer (0,5%).

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/807635-uns-dies-molt-complicats.html?cca=1
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Las situaciones solo afloran cuando la Agencia Tri-
butaria y la Seguridad Social reclaman judicialmente 
las deudas que los supuestos liquidadores o admi-
nistradores de empresas tienen por el impago de sus 
obligaciones. P. M., de 62 años, es otro caso en los 
que Assis ha intervenido. El hombre, también indi-
gente, aparecía como el responsable de estafar me-
diante negocios con coches en dos ciudades fuera de 
Cataluña. Todo se descubrió cuando un educador del 
centro acompañó a P. M. a renovar su DN1 y resultó 
que estaba en búsqueda y captura. Estuvo seis meses 
en prisión.

En otros casos, el afectado se da cuenta de su situa-
ción cuando intenta cobrar una pensión o una ayuda 
social. Las deudas con la Seguridad Social, por ejem-
plo, impiden que se otorguen prestaciones a las que 
se tiene derecho.

Pero los estaládores no solo utilizan a los más vulne-
rables. También tienen en su punto de mira a las per-
sonas que acaban de salir de la calle y están en pleno 
proceso de reconstruir su vida. A Sant Joan de Deu 
Servicios Sociales llegan muchas quejas de ofertas de 
trabajo falsas, explica Natalia Marcos, portavoz de la 
entidad. “Parecen ser procesos normales de selección 
laboral, les hacen tomar cursos de formación por los 
que tienen que desembolsar dinero o llamar a líneas 
telefónicas de cobro. Todo parece estar funcionando, 
pero a la hora de concretar la propuesta desaparecen 
los supuestos empleadores, en muchos casos con fo-
tocopias de documentos de identidad”, dice Marcos. 
En todos los casos,
desde Sant Joan de Deu siempre invitan a notificar 
los casos ante las autoridades.
La casi veintena de casos que denuncian estas enti-
dades se suman los cinco que este año han detectado 

ios Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelo-
na. No es claro si son los mismos afectados, pues 
en muchos casos los sin techo recurren a varios ser-
vicios a la vez. Desde el Consistorio se hace acom-
pañamiento según las características de cada caso. A 
pesar de que cuentan con asesoría legal, las entidades 
no tienen las posibilidades económicas para asumir 
el coste de los procesos jurídicos para ayudar a sus 
beneficiarios que se ven implicados.

El caso de J. F. es paradigmático, explica Buiz, porque 
la jueza consideró probado que no era responsable 
de las deudas de 150,000 euros que le solicitaban las 
empresas que él supuestamente había estafado y no 
se beneficiaba de Jos delitos. “Después de varios in-
formes de los servicios sociales que explicaban sus 
problemas y de entrevistarse con él, la jueza decidió 
que J. F. también era una víctima”, explica el director 
del centro de Assís.

Desde Arrels también consideran que en algunos ca-
sos las vidas de los sin techo pueden correr peligro. 
Hace unos días aten-
dieran un caso en el que uno había suscrito un segu-
ro de vida y accidentes. “Desconocemos por qué y 

El País (03/11/2014)
Redacción

La entidad desconoce los beneficiarios y teme por la integridad del afectado

Arrels detecta un caso en el que un sintecho firmó 
un seguro de vida

Un sin techo duerme en un banco situado en la confluencia de 
la Gran Via y el paseo de Gracia./c. bautista
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quién es el beneficiario ni los documentos que le ha-
yan podido obligar a firmar, pero podemos imaginar, 
y eso son palabras mayores”, alertó el presidente de 
la fundación, Ferran Busquéis.
“No creemos que sea un solo grupo sino varios. El 
nivel de organización es alto. Quedan en bares deter-
minados, hay mucha gente implicada en cada caso”, 
concluye Ruiz tras escuchar los testimonios. Por lo 
pronto, Arrels Uevará a la fiscalía los casos de los que 
tiene conocimiento para que se inicie una investiga-
ción.
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Seis años ha tardado la justicia en acreditar que J. F., 
de 63 años, no es un estafador. Una juez de Barce-
lona acaba de fallar a su favor tras un largo proceso 
para demostrar que el hombre, un sin techo que reci-
be ayuda del centro de acogida Assís, no es el cerebro 
de una trama que engañó a varias empresas. No es la 
primera ni la única víctima de lo que parecen ser gru-
pos organizados que utilizan a personas vulnerables 
como testaferros o abusan de su situación precaria 
para lucrarse. A la docena de casos denunciados por 
la Fundación Arrels la semana pasada se suman los 
de Assís, Sant Joan de Deu y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona.

En todos los casos el modus operandi es el mismo. 
Una oferta económica a una persona que se encuen-
tra en extrema vulnerabilidad a cambio de firmar 
documentos, hipotecas, obtener fotocopias de sus 
documentos de identidad o hasta realizar compras 
de bienes como coches de lujo. “Se aprovechan. En 
muchas ocasiones hay de por medio problemas de 
alcohol y otras adicciones. Imagínese a una persona 
en la calle, temblando por el síndrome de abstinencia, 
y que le ofrezcan 100 euros por firmar un papel”, ex-
plica Jesús Ruiz, director de Assís, que acoge a unos 
150 sin techo al día. Esta entidad ha registrado al me-
nos una decena de casos en los últimos años.

Las situaciones solo afloran cuando la Agencia Tri-
butaria y la Seguridad Social reclaman judicialmente 
las deudas que los supuestos liquidadores o admi-
nistradores de empresas tienen por el impago de sus 
obligaciones. P. M., de 62 años, es otro caso en los 
que Assís ha intervenido. El hombre, también indi-
gente, aparecía como el responsable de estafar me-
diante negocios con coches en dos ciudades fuera de 
Cataluña. Todo se descubrió cuando un educador del 

centro acompañó a P. M. a renovar su DNI y resultó 
que estaba en búsqueda y captura. Estuvo seis meses 
en prisión.

En otros casos, el afectado se da cuenta de su situa-
ción cuando intenta cobrar una pensión o una ayuda 
social. Las deudas con la Seguridad Social, por ejem-
plo, impiden que se otorguen prestaciones a las que 
se tiene derecho.

Pero los estafadores no solo utilizan a los más vulne-
rables. También tienen en su punto de mira a las per-
sonas que acaban de salir de la calle y están en pleno 
proceso de reconstruir su vida. A Sant Joan de Deu 
Servicios Sociales llegan muchas quejas de ofertas de 
trabajo falsas, explica Natalia Marcos, portavoz de la 
entidad. “Parecen ser procesos normales de selección 
laboral, les hacen tomar cursos de formación por los 
que tienen que desembolsar dinero o llamar a líneas 
telefónicas de cobro. Todo parece estar funcionando 
pero a la hora de concretar la propuesta desaparecen 
los supuestos empleadores, en muchos casos con fo-
tocopias de documentos de identidad”, dice Marcos. 
En todos los casos, desde Sant Joan de Deu siempre 
invitan a notificar los casos ante las autoridades.

El Pais (03/11/2014)
Camilo S. Baquero

Las entidades avisan de que grupos organizados se aprovechan de personas vulnera-
bles para cometer estafas

Alerta sobre nuevos casos de ‘sin techo’ usados 
como testaferros

Una persona sin hogar durmiendo en el centro de Barcelona.  
Consuelo Bautista
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La casi veintena de casos que denuncian estas enti-
dades se suman los cinco que este año han detectado 
los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelo-
na. No es claro si son los mismos afectados, pues 
en muchos casos los sin techo recurren a varios ser-
vicios a la vez. Desde el Consistorio se hace acom-
pañamiento según las características de cada caso. A 
pesar de que cuentan con asesoría legal, las entidades 
no tienen las posibilidades económicas para asumir 
el coste de los procesos jurídicos para ayudar a sus 
beneficiarios que se ven implicados.

El caso de J. F es paradigmático, explica Ruiz, porque 
la jueza consideró probado que no era responsable 
de las deudas de 150.000 euros que le solicitaban las 
empresas que él supuestamente había estafado y no 
se beneficiaba de los delitos. “Después de varios in-
formes de los servicios sociales que explicaban sus 
problemas y de entrevistarse con él, la jueza decidió 
que J. F. también era una víctima”, explica el director 
del centro de Assís.

Desde Arrels también consideran que en algunos 
casos las vidas de los sin techo pueden correr pe-
ligro. Hace unos días atendieron un caso en el que 
uno había suscrito un seguro de vida y accidentes. 
“Desconocemos por qué y quién es el beneficiario 
ni los documentos que le hayan podido obligar a fir-
mar, pero podemos imaginar, y eso son palabras ma-
yores”, alertó el presidente de la Fundación, Ferran 
Busquets.

“No creemos que sea un solo grupo sino varios. El 
nivel de organización es alto. Quedan en bares deter-
minados, hay mucha gente implicada en cada caso”, 
concluye Ruiz tras escuchar los testimonios. Por lo 
pronto, Arrels llevará a la Fiscalía los casos de los que 
tiene conocimiento para que se inicie una investiga-
ción.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/02/catalunya/1414957340_892797.html
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La Vanguardia (04/11/2014)
Redacció

La Fundació Arrels ha presentat una de-núncia a la 
Fiscalia de Barcelona sobre l’ús d’almenys una dotze-
na de persones sense llar com a testaferros per come-
tre fraus económics. 

En mi comunicat, l’oenagé considera l’estafa “molt 
greu” en donar-se una situado d’abús contra persones 
“en una situado molt vulnerable”. Se-gons consta en 
la denúncia de l’entitat, els dotze afectats han rebut 
notificacions “on se’ls reclamen impostos im-pagats 
d’empreses en les quals figuren com a adminis-tra-
dors, per denegació de prestacions de la Seguretat 
Social per constar deutes d’impagament de la taxa 
d’au-tónoms i per procediments judicials en els quals 
se’ls reclamen pagaments”. Arrels denuncia el que 
considera una “práctica habitual”: l’acostament a in-
digents amb la clara intenció d’enganyar-los, oferint-
los diners o regáis a canvi de firmar do-cuments on 
són nomenats administradors d’empreses. 

Aixó els comporta “proble-mes per accedir a pres-
tacions socials o la seva inclu-sió en llistes de moro-
sos” que dificulten les seves, ja d’entrada, precáries 
condi-cions de vida, segons Ferran Busquets, direc-
tor de la fundació. Segons la seva opinió, la majoria 
de les persones enganyades “no están capaci-tades 
per entendre el que firmen” perqué, tal com asse-
nyala, pateixen trastoms psi-cológics o problemes de 
dro-goaddicció i alcoholisme. Busquets no entén que 
algún notari “hagi pogut acceptar firmar documents 
amb persones que diuen coses inconne-xes”. La Fun-
dació Arrels va comencar a detectar aquest tipus de 
casos fa vora dos anys i en va informar a 1’Agencia 
Tributaria i l’Insti-tut Nacional de la Seguretat Social.

Arrels denuncia a la Fiscalía una dotzena d’estafes 
a sensesostre
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La Fundació Arrels denunció ayer ante la Fiscalía de 
Barcelona casos de supuestos engaños y fraudes a
personas sin techo y atendidos por la entidad por 
pobreza y afectados por alcoholismo y drogadic-
ción.

En dos años, la entidad ha detectado 12 casos de 
sintecho que reciben notificaciones de la Agencia 
Tributaria donde les reclaman el pago de impuestos
de empresas donde constan como administradores.

20 Minutos (04/11/2014)
Redacción

Engaños y fraudes a sintecho
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El Periódico (04/11/2014)
Redacció

La fundació Arrels, una entitat social dedicada a 
l’aten ·ció de per son es sen se casa, va den u n ciar 
ahir davan t la Fiscalia de Barcelon a 12 casos de su-
posats enganys i fraus comesos contra persones sen 
sesostre, ateses per l’oenagé, a les quals s’hauria utilit 
zat coma testaferros d’empreses amb importants deu 
tes econòmics amb Hisenda, la Seguretat Social o al-
gun proveïdor .

«Els dos últims anys, hem detectat que alguns dels n 
ostres usuaris, persones que fa poc vivien al carrer o 
patien problemes severs d’addiccions, rebien notifica 
cions de l’Agència Tributària en què se’ls reclamava el 
pagament d’impostos d’empreses on constaven com  
administradors», va explicar ahir Beatriz Fernández, 
advocada d’Arrels i promotora de la denúncia davant 
la fiscalia. En altres casos, varela parla lletrada, «a les 
persones ateses els han estat denegades prestacions 
de la Seguretat Social perquè no havien pagat l’iva 
com a autònoms».

Que aflorin altres casos
L’objectiu de la denúncia és que «la fscalia investigui 
si hi ha més persones afectades», va indicar Fernán-
dez, que està convençuda que «els 12 casos que ha 
tractat Arrels no seran els únics, ja que hi ha indicis 
que es podria tractar d’una pràctica habitual». S’ha de
tenir en compte, va subratllar , que les per son es-
presumptament estafades van ser localitzades «quan 
estaven passant els pitjors moments de la seva vida, 
dormint al carrer i amb problemes amb l’alcohol o 
les drogues, per això gairebé cap d’elles sap exacta-
ment què va passar».
Alguns dels damnifcats han pogut donar noms, però 
sense més referències. Altres, només recorden que 

els van pagar una nit en una pensió o un cafè amb 
llet a canvi de firmar uns papers. «Al que li van donar 
més, li van donar 50 euros», va assenyalar l’advocada 
d ’Arrels. «Ésclar que han estat víctimes i que no se’ls 
ha de responsabilitzar pel que ha passat», va reiterar.
Això significa, a més, que ara aquestes persones «es-
tan tenint problemes per accedir a prestacions socials 
o figuren en llistes de morosos, circumstància que els 
afegeix en cara més dificultats per millorar la seva 
vida», va afirmar, per la seva part, el director d’Arrels, 
Ferran Bu squets. Per a l’entitat , els afectats –els que 
espuguin conèixer a partir d’ara, arran d’aquesta de-
núncia– viu en una situació d’indefensió total i sen-
se l’empara de cap organització que pugui detectar 
aquests enganys.

Dotze vagabunds van ser enganyats per ser testaferros d’empreses moroses

Arrels destapa una xarxa de frau a indigents



-69-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa de paper

La Fundació Arrels, una entitat amb seu al Raval però 
que atén persones sense sostre de tot Barcelona, va 
denunciar ahir a la fiscalia de Barcelona que dotze 
persones sense llar i amb problemes de salut mental, 
alcoholisme o altres tipus d’addiccions han estat uti-
litzades per cometre estafes. Es tracta de dotze casos
que l’entitat coneix perfectament perquè són perso-
nes ateses per Arrels. La sospita, però, és que n’hi ha 
molts més.

Tal com va avançar El Punt Avui el 21 d’octubre, un 
àpat calent, una beguda o quatre xavos són l’esquer 
que utilitzen delinqüents sense escrúpols per cap-
tar persones que viuen al carrer perquè donin el seu 
consentiment i convertir-los en administradors únics 
d’empreses, amb els quals fan negocis o estafes i no 
paguen impostos. Així, el pas d’anar a la fiscalia és 
per denunciar aquests casos concrets, però alhora 
“denunciar que és una pràctica habitual acostar-se a 
persones que viuen al carrer per intentar enganyar-les 
i cometre frau amb elles”, va explicar ahir Arrels.

La situació és molt greu perquè “aquestes persones 
poden tenir problemes per accedir a prestacions so-
cials o figurar en llistes de morosos, i això significa 
que tindran encara més dificultats per millorar la seva 
vida”, subratlla el director d’Arrels, Ferran Busquets.

De fet, Arrels –i també altres entitats com ara el Cen-
tre d’Acollida Assís detecta que un dels seus usua-
ris està implicat en una estafa per una notificació de 
l’Agència Tributària on se li reclamen impostos im-
pagats d’empreses de les quals consta com a admi-

nistrador o bé perquè se li denega una prestació de la 
Seguretat Social perquè consten deutes per impaga-
ment d’autònoms. En la documentació presentada a 
fiscalia, també hi consten procediments judicials de 
reclamació de quantitats.

“Són persones que viuen en una situació d’indefensió
total”, denuncia Busquets. Un dels interrogants és 
quants sense sostre més deuen viure situacions si-
milars als dotze casos denunciats però no tenen el 
suport de cap entitat social perquè els pugui ajudar. 
Arrels va començar a detectar aquestes situacions fa 
dos anys i el juliol del 2013 va posarho en coneixe-
ment de l’Agència Tributària i la Seguretat Social.

El Punt Avui (04/11/2014)
Sónia Pau

L’entitat denuncia una dotzena de casos d’enganys aprofitant la vulnerabilitat de per-
sones que viuen al carrer acanvi d’un àpat calent o pocs diners els utilitzen de testa-
ferros per fer estafes

Arrels duu a la fiscalia l’ús dels sense sostre per 
cometre fraus

Més de 800 persones viuen als carrers de Barcelona, segons les 
últimes dades - Oriol Duran
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Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/800682-la-fiscalia-investiga-estafes-fiscals-a-sense-sostre.html

Un fiscal especialitzat en delictes econòmics inves-
tigarà finalment la denúncia que Arrels Fundació va 
comunicar a la fiscalia de Barcelona, en la qual li ad-
juntava el cas de dotze persones sense llar que ha-
vien estat estafades per desconeguts per tal d’usar-los 
com a administradors d’empreses o testaferros i així 
estalviar-se de pagar a Hisenda.

Ferran Busquets, director d’Arrels, va detallar que no 
és cap pràctica nova, però que, davant el creixement 
de casos i els deutes que Hisenda reclama a aquestes 
persones, van decidir fer el pas i denunciar-ho . El 
fiscal va obrir dilluns passat el que s’anomena dili-
gències d’investigació, que són secretes, i té sis mesos 
per dirimir si els fets denunciats són constitutius de 
delicte, Si és així, presentarà denúncia al jutjat. El més 
difícil d’aquest cas és trobar els suposats estafadors. 
No obstant això, Arrels en la denúncia incloïa noms 
d’empreses, i l’Agència Tributària, que no desconeix 
aquesta pràctica, hi podria trobar algun denominador 
comú.

Obert també al matí
L’any passat, Arrels va atendre 1.354 persones sense 
llar, 474 de les quals van arribar-hi per primer cop. 
En la mesura de les seves possibilitats, l’entitat inten-
ta innovar i ampliar els serveis. Des d’ahir, el centre 
obert, que només obria a les tardes, també funciona 
de deu a una del migdia. “La intenció és evitar les 
hores de fred al carrer”, indica Busquets. Tot i que es 
planteja com a operació Hivern, per poc que puguin 
obriran també al matí tot l’any.

El Punt Avui (02/12/2014)
M.Piulachs - S.Pau

Arrels denuncia dotze casos de sense llar convertits en testaferros - L’entitat amplia 
l’horari del centre obert al Raval

La fiscalia investiga estafes fiscals a sense sostre

Arrels Fundació obre també aquest hivern el seu centre obert al 
Raval de Barcelona als matins Foto: R.Ramos /Arxiu.
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Les persones sense llar també són, cada vegada 
més, víctimes d’estafes. Segons va denunciar el mes 
passat Arrels Fundació en un comunicat, “és una 
pràctica habitual acostar-se a persones que viuen al 
carrer per intentar enganyar-les i cometre frau amb 
elles”. Ferran Busquets, director de l’entitat, alerta-
va que aquestes persones “podrien tenir problemes 
per accedir a prestacions socials o figurar en llistes 
de morosos i tenir encara més dificultats per millo-
rar la seva vida”.

Arrels ha detectat en els últims mesos fins a una dot-
zena de casos de persones sense llar que han patit 
estafes “quan vivien al carrer, amb problemes de sa-
lut mental i d’alcoholisme o un altre tipus d’addició, 
i que actualment tenen pocs recursos econòmics 
o cap”. Els responsables dels enganys s’aprofiten, 
precisament, del fet que aquestes persones estan vi-
vint una situació vulnerable, cosa que els responsa-
bles d’Arrels Fundació consideren “molt greu”.

L’entitat ha detectat aquestes situacions per les no-
tificacions de l’Agència Tributària que reclamen 
impostos impagats d’empreses en què aquestes 
persones consten com a administradores, per la de-
negació de prestacions de la Seguretat Social perquè 
les persones tenen deutes corresponents a la quota 
d’autònoms i per procediments judicials de recla-
mació d’altres deutes. En aquests casos les persones 
sense llar havien sigut utilitzades com a testaferros 
sense saber-ho.

“Aquestes persones viuen una situació d’indefensió 
total, i encara hi podria haver moltes més persones 
afectades però sense l’empara de cap organització 
que pugui detectar aquests enganys i fraus i solu-

cionar-los”, alertava Arrels Fundació. A banda dels 
dotze casos concrets detectats, diverses persones 
sense llar vinculades a aquesta entitat asseguren que, 
quan vivien al carrer, havien conegut altres persones 
que explicaven que s’havien trobat en situacions si-
milars.

Denúncia per 12 casos
Aquest fenomen no és nou, però el degoteig de nous 
casos ha portat Arrels Fundació a prendre mesures. 
El juliol de l’any passat ja es va posar en contacte 
amb l’Agència Tributària i l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, però no va aconseguir cap avenç 
significatiu. El mes passat va decidir fer un pas més 
i presentar una denúncia davant de la Fiscalia de 
Barcelona. En la denúncia, aportava documentació 
sobre els 12 casos concrets detectats en els últims 
mesos.

Aquesta denúncia ja ha donat els primers resultats, 
perquè, pocs dies després de rebre-la, la Fiscalia de 
Barcelona ja va obrir una investigació sobre aquestes 
situacions. El ministeri públic té ara sis mesos per 
decidir si porta aquests diversos casos al jutjat. Al 
marge de l’evolució d’aquests dotze casos concrets, 
l’objectiu principal d’Arrels Fundació era donar vi-
sibilitat a aquest problema. Els afectats reclamen 
“que no torni a passar mai més, que no s’enganyi 
persones que ja ho estan passant prou malament 
amb el sol fet de viure al carrer”.

Ara (14/12/2014)
Auri Garcia Morera

La fiscalia obre una investigació per una denúncia d’Arrels

Les persones sense llar, també víctimes d’estafes

Enllaç: http://www.ara.cat/societat/persones-llar-tambe-victimes-destafes_0_1266473427.html
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Antonio Vicente Aranda vivía tirado en la calle pero 
un día se despertó con una deuda de cinco millones 
de euros y una lluvia de empresas a su
nombre. En su búsqueda diaria de chatarra nunca 
imaginó que figuraba como administrador de siete 
empresas, y que, sin saberlo, era un hombre
importante como esos que salen en las páginas sal-
món de los periódicos.

Lástima que las sociedades no fuesen más que una 
tapadera para cometer fraude fiscal y él, un indigen-
te con patrimonio ficticio de millonario. Su
vida se convirtió entonces en una sucesión de pa-
garés, de reclamaciones de Hacienda y de citaciones 
en los juzgados.

Paradojas de la vida, Antonio debía millones cuan-
do nunca había tenido nada. En la tela de araña de 
la existencia de este barcelonés, de 47 años,
se rompieron todos los hilos. Y acabó en la calle. 
Pero cuando pensaba que había tocado fondo y que 
nada podía ir peor, las cosas fueron a peor. La di-
chosa Ley de Murphy.

Firmó unos papeles a cambio de 200 euros que 
nunca recibió y acabó de administrador único de 
varias compañías. Desde entonces, va cargando
con una pesada mochila repleta de deudas que no le 
pertenecen. «Yo ya no me fío ni de la chaqueta que 
me pongo», se lamenta.

El Mundo (17/12/2014)
Ana del Barrio

La Fundación Arrels denuncia ante la Fiscalía 12 casos de estafas a personas sin ho-
gar 

Indigentes con patrimonio de millonarios

Vídeo: Giulio M. Piantadosi Foto: Santi Cogolludo
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La Fundación Arrels ha formalizado ante la Fiscalía 
de Barcelona una denuncia por doce casos de per-
sonas sin hogar que viven en la calles de la capital 
catalana y que han sido engañadas, estafadas o usa-
das como testaferros por una red que comete fraudes 
fiscales.

Según ha informado la Fundación Arrels, que se de-
dica a atender a personas sin hogar, se trata de perso-
nas que fueron víctimas de las estafas cuando vivían 
en la calle, con problemas de salud mental y de alco-
holismo u otro tipo de adicción, y que, en la actua-
lidad, cuentan con pocos o ningún tipo de recursos 
económicos.

Según consta en la denuncia, la fundación detectó 
estas situaciones por notificaciones de la Agencia 
Tributaria que reclaman a las personas ‘sin techo’ 
impuestos impagados de empresas en las que estas 
personas constan como administradores o por dene-
garles prestaciones de la Seguridad Social porque les 
constan deudas por impago de autónomos, cuando 
no lo son.

Algunas de las personas que viven en la calle también 
han recibido procedimientos judiciales de reclama-
ción de cantidades, entre otros casos, tal y como re-
coge la documentación presentada a Fiscalía.
Una práctica habitual

Según el director de la Fundación Arrels, Ferran Bus-
quets, el objetivo de esta denuncia es “poner sobre la 
mesa la situación de las 12 personas afectadas pero, 
sobre todo, denunciar que es una práctica habitual 
acercarse a personas que viven en la calle para inten-

tar engañarlas y cometer fraude con ellas”.

“Esto significa que estas personas podrían tener pro-
blemas para acceder a prestaciones sociales o figu-
rar en listas de morosos, y tener aún más dificultades 
para mejorar su vida”, ha denunciado Busquets.

Para el director de Arrels, “estas personas viven una 
situación de indefensión total y aún podría haber más 
personas afectadas, pero sin el amparo de ninguna 
organización que pueda detectar estos engaños y 
fraudes, es difícil solventarlos”.

Arrels empezó a detectar estos casos hace dos años 
y, en julio de 2013, puso la situación en conocimiento 
de la Agencia Tributaria y del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social.

Ahora, la denuncia la ha interpuesto ante la Fiscalía 
“por la situación especialmente vulnerable de estas 
personas”.

De momento, las estafas se han detectado en una do-
cena de personas, aunque otras personas sin hogar 
vinculadas a Arrels han expresado que cuando vivían 
en la calle habían conocido este tipo de situaciones.

Como han explicado las doce personas engañadas 
que presentan su caso a la Fiscalía, el objetivo de la 
denuncia es “que no vuelva a pasar nunca más, que 
no se engañe a personas que ya lo están pasando mal 
viviendo en la calle”.

El Mundo (17/12/2014)
Efe

Mendigos usados como testaferros

Enllaç: http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/11/04/5458ca4bca4741dd598b457a.html
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]Metalarte, empresa de lámparas del grupo Feliu de 
la Penya, ha realizado un proyecto con el diseñador
Curro Claret en colaboración con Camper y las 
fundaciones Arrels de Barcelona y San Martín de 
Porres en Madrid. Se trata de la lámpara Shoelaces, 
realizada con cordones de zapato y que se presenta-
rá en el próximo Palo Alto Market

Enllaç: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/06/25/pagina-63/94689177/pdf.html?search=curro%20claret

Nuevo proyecto con Curro Claret y Camper

La Vanguardia (27/11/2014)
Redacción
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Enllaç: https://www.flickr.com/photos/21534489@N03/sets/72157649067036300/

Cròniques gràfiques del Miquel Fuster amb re-
flexions de l’autor sobre diversos problemes dels 
col.lectius més vulnerables  de Barcelona. 
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El País (14/01/2014)
Jordi Mumbrú

Enllaç: http://canal.esplai.org/repositori/file/00-2014/Gener/20140114/20140114-aseos-el-pais.pdf?utm_source=Recull Premsa

El debate sobre los lavabos gratuitos parece eter-
no en Barcelona. Incluso cuesta esclarecer cuántos 
hay en la actualidad. En su cálculo, el Ayuntamiento 
cuenta los chiringuitos que hay en los parques y en 
las playas. que por ley tienen que dejar entrar a todo 
el mundo. En total hay 104 lavabos en parques y 117 
en las playas. Estos son gratuitos, menos alguna ex-
cepción en el Park Gücll y la Sagrada Familia, pero 
tienen un horario muy restringido y muchos ciudada-
nos desconocen que los pueden utilizar.

El Ayuntamiento añade a la suma 1.000 lavabos pú-
blicos más repartidos en bibliotecas, mercados mu-
nicipales, centros cívicos y otros edificios públicos 
(como delegaciones de Hacienda). En estos casos, el 
horario también es restringido. En Ciutat Vella hay 
lavabos con horarios en la plaza dels Ángels y en la 
plaza del Teatre y dos más abiertos 24 horas en Pla 
de Palau y la plaza de Sant Agusti Vell.

Una ciudad sin baños
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Els voluntaris d’Arrels Fundació ens hem sentit 
dolguts davant l’entrevista d’Olga Merino a Carlos 
D. del 13 de gener. Molts de nosaltres fa anys que 
col·laborem amb aquesta entitat i mai hem observat 
la situació que s’exposa, al contrari, sempre s’ha tin-
gut molta sensibilitat en el tracte amb les persones. 
Encara que s’ha de precisar que a Arrels es prioritza 
l’atenció a les persones sense sostre que ja estan molt 
cronificades. També volem aclarir que tots, treballa-
dors i voluntaris, estalviem al màxim tots els recursos 
econòmics. La convidem a venir al centre perquè vegi 
com es treballa, i a revisar la comptabilitat, amb tota 
transparència. Considerem que el titular Viuen com 
a ducs a costa de la caritat és del tot fals i fa molt de 
mal tant a la nostra entitat com a totes les oenagés, en 
un moment en què cada vegada més persones depe-
nen de la solidaritat de la ciutadania.

El Periódico (24/01/2014)
Neus Anglada

Voluntaris d’Arrels

Rèplica
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El Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a la con-
clusión de que multar a las personas sin techo no sir-
ve para mucho, así que las sanciones que tramita la 
Guardia Urbana, se quedan en un cajón. “Antes nos 
llegaban decenas de multas a la semana y ahora solo 
llegan 4 o 5 al mes”, celebra Ferran Busquets, res-
ponsable de la Fundación Arrels, una de las entidades 
que más esfuerzos destina a los sin techo.

Las cifras de la entidad, que es la más representativa 
de Barcelona, no dejan espacio para la duda. En 2011 
llegaron a su buzón 1.056 multas para las personas 
que están empadronadas en la fundación, es decir, 
que no tienen donde dormir. En 2012 la cifra bajó 
hasta las 208 sanciones y en 2013 se quedó en 82. 
“Teníamos una voluntaria que lo único que hacía en 
todo el día era introducir las multas en la base de 
datos”, recuerda Busquets. El total de personas sin 
recursos sancionadas por la Guardia Urbana tiene 
que ser mayor, ya que Arrels no representa a todas 
las personas sin techo, pero sus cifras son muy sig-
nificativas. Solo durante el año pasado atendió a más 
de 1.300 personas. Según su experiencia, “es casi im-
posible que se lleguen a cobrar estas multas y además 
crean un problema para el afectado ya que sabe que 
si logra salir de su situación actual tendrá que afron-
tarlas”

En enero de 2012, la Síndica de Barcelona, María 
Assumpció Vilà, ya criticó la política de sanciones 
contra este colectivo y aseguró que tienen una reper-
cusión “negativa y que en muchos casos solo buscan 
tener un efecto intimidador sin tener en cuenta la fal-
ta de alternativas”.

Algunas de las personas sin hogar llegaron a acumular 
decenas de multas por importes imposibles de afron-
tar. Estos casos provocaron las quejas de ICV-EUiA, 

que en el primer pleno tras la denuncia de la Síndica 
pidió que se dejara de sancionar a las personas sin 
recursos. Su propuesta no logró suficientes apoyos, 
pero el primer teniente de alcalde de Barcelona, Joa-
quim Forn, se comprometió en el pleno a revisar el 
redactado de la ordenanza de civismo en lo punto 
que prohíbe dormir en la calle.

Sin hacer ruido y sin modificar ni una sola coma del 
redactado, los cambios se han aplicado. “Fue positivo 
que lanzáramos el aviso”, valora la Síndica. “Es un 
cambio positivo, porque está claro que multar a per-
sonas sin ingresos no sirve de nada. Nadie está en la 
calle por su voluntad”, continuó.

Pero ni Busquets ni Vilà consideran que el conflicto 
de las multas esté solucionado. Desde su punto de 
vista, ha llegado la hora de cambiar la ordenanza. “Ya 
hace ocho años de la aprobación de la ordenanza de 
civismo y creo que estamos todos de acuerdo en que 
las cosas han cambiado mucho. Es el momento de 
revisarla”, advierte Vilà.

La ordenanza de civismo, que regula el espacio públi-
co, se aprobó en 2006 a propuesta del PSC y con los 
votos a favor de CiU y ERC. El texto provocó mu-

El País (27/01/2014)
Jordi Mumbrú

Las sanciones se desploman de más de mil a solo unas decenas en dos años

Barcelona renuncia a multar a los ‘sin techo’ por 
la ineficacia de la medida

Sin techos’ en las proximidades de la Estación de Sants.
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chas críticas ya que abría la posibilidad de sancionar, 
entre otras actividades, la mendicidad y la prostitu-
ción. En 2005, antes de la aprobación de esta orde-
nanza, las sanciones que llegaban al buzón de Arrels 
eran solo 17. Busquets explicó que la multa que más 
les llegaba era por dormir en la vía pública, orinar o 
beber alcohol, aunque también por hacer un uso in-
apropiado del mobiliario urbano o por vender cosas. 
“Me parece fantástico que me multen a mí por orinar 
o beber alcohol en la vía pública, pero no tiene senti-
do que sancionen a una persona que vive en la calle”, 
consideró Busquets.

El cambio de ley ahorraría además mucha burocra-
cia, según Busquets. Actualmente, el procedimiento 
es que la Guardia Urbana sigue multando en aplica-
ción de la ordenanza de civismo y son los servicios 
sociales los que avisan de que las personas sancio-
nadas no tienen recursos. A partir de esta gestión se 
retira la multa. Fuentes municipales explicaron que 
las sanciones se retiran “a cambio de que la personas 
multadas realicen planes de trabajo” y añadieron que 
esta negociación facilita el trabajo de los asistentes 
sociales, como moneda de cambio para convencerles 
de que acepten los recursos públicos.

“Me preocupa qué pasa con las personas que no tie-
nen ninguna entidad detrás que les haga la gestión”, 
advirtió Busquets. Por culpa de la crisis, el número de 
personas que viven en la calle se ha disparado un 43% 
en los últimos cinco años. Actualmente, hay unas 500 
personas durmiendo en campamentos más o menos 
organizados y unas 870 más en la calle y unas 1.500 
durmiendo en albergues o hostales subvencionados 
por las Administraciones.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/26/catalunya/1390761369_808185.html
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Els números no tenen ànima. És fàcil posar cara i 
ulls a deu persones que passen gana. Però i a cent? I 
a mil? Penseu, per exemple, en aquesta xifra tan asèp-
tica: 8.043. Costa d’imaginar el 8 amb dolor cervical 
i lumbar, el 0 amb depressió i ansietat, el4 menjant 
només entrepans i el 3 amb més de tres trastorns de 
salut crònics. El Parlament va sol·licitar fa 13 anys a 
la Generalitat una estimació sobre el nombre de per-
sones sense sostre a Catalunya, un col·lectiu on tots 
aquests mals i mancances són freqüents. El resultat 
va ser un higiènic 8.043, i tot això va ser el 2001, 
abans de la crisi que va convertir les execucions hipo-
tecàries en execucions. Des d’aleshores, el problema 
ha crescut exponencialment.

Un estudi de referència, Qui dorm al carrer?, de Pe-
dro Cabrera, María José Rubio i Jaume Blasco, calcu-
lava que la ciutat de Barcelona tenia el 2008 un total 
de 1.878 sensesostre. Persones sense casa, en diuen 
alguns, tot i que la casa és una altra cosa (“les habita-
cions caldejades, el dinar calent i els rostres amics”, 
com va dir Primo Levi). La llum és l’absència de fos-
cor, però la salut no és només l’absència de malalties. 
L’ONU afirma que el dreta un habitatge i una feina 
dignes són indissolubles del dret a la salut. I si la salut 
no és només l’absència
de malalties, els sensesostre no són només els qui 
dormen al ras. També els que viuen en pisos
massificats, barraques, albergs o refugis. La Xar-
xa d’Atenció aPersones sense Llar, impulsada per 
l’Ajuntament de Barcelona i integrada per 26 entitats 
i associacions molt respectades, com ara la fundació 
Arrels, calcula que els sensesostre de la ciutat ja són 
uns 3.000. És l’altra cara d’aquesta ciutat dels prodi-
gis, que de vegades sembla estar encantada d’haver- 
se conegut, que discuteix si els visitants adinerats han 
de trobar

o no les botigues tancades el diumenge i que assisteix 
sense parpellejar a congressos amb entrades
d’entre 749 i 4.999 euros. Ho heu llegit bé: 4.999 
euros costava el passi platinum del Mobile World 
Congress. La majoria dels participants en aquest altre 
esdeveniment de cada nit a Barcelona, el Homeless 
World Congress, dormen en albergs o residències 
temporals, dependents de recursos públics o privats. 
Això, els més afortunats. L’increment de
places ha estat notable durant els últims anys, però 
és com provar de buidar el mar amb galledes d’aigua: 
unes 900 persones pernocten diàriament al ras.

Algunes associacions afirmen que els sensesostre en-
cara són majoritàriament espanyols. D’altres assegu-
ren que ja no tenen aquest trist honor. Dues de cada 
tres persones que atenen organitzacions
benèfiques com el centre d’acolliment Assís són es-
trangeres. Nascuts aquí o no, és fàcil veure’ls. Tots 
enarboren una única bandera, la de la pobresa. 
Entre cartrons, en cotxes abandonats, portals, parcs, 
barraques i en campaments on es reuneixen i es pro-
tegeixen grups de fins a 12 integrants, com l’estació 
de Sants, el parc de la Ciutadella i el Parc de Recerca 

La Vanguardia (09/03/2014)
Domingo Marchena - Laura Guerrero

La Unió Europea va dir que “abans del 2015” posaria fi al drama dels sensesostre; el 
repte és una broma de mal gust en ciutats com Barcelona.

Els 3.000 cops

Els rostres de la pobresa.
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Biomèdica, al costat de l’hospital del Mar. També hi 
ha cada vegada més sensesostre en dormitoris au-
tomàtics. Diverses entitats han ordenat que els cai-
xers més afectats estiguin tancats a la nit. La misèria 
de debò no té res aveure amb visions idealitzades, 
com les que van donar alguns autors vuitcentistes 
dels clochards de París. Hi ha caixers
que exigeixen una neteja extra l’endemà al matí. Però 
és hivern i fa fred, què es pot fer? L’ordre de tanca-
ment queda en mans dels empleats. Molts exigeixen 
l’anonimat abans de reconèixer que miren capauna 
altra banda, “almenys mentre no ens ho
exigeixin taxativament”. En un caixer prop de Sant 
Martí fins i tot deixen que tres centre europeus con-
nectin a la xarxa elèctrica un radiodespertador. Su-
cursals d’un mateix banc i separades per tot just uns 
carrers poden optar per decisions oposades. En una 
de l’Eixample es llegeix: “Per motius tècnics, aquest 
caixer romandrà temporalment fora de servei fora 
de l’horari d’obertura al públic”. Crida l’atenció que 
es repeteixi dues vegades la mateixa paraula. Fora, 
fora. Al carrer. “Allà hi dormia un home”, confirma 
el vigilant d’un bar de cambreres proper. No gaire 
lluny, tres persones s’aixopluguen en un caixer de la 
mateixa entitat. Tres persones en un caixer no és res 
insòlit, com saben els veïns de la rambla Guipúscoa
o de la Gran Via. Hi ha una munió d’escenes tristes 
en aquest viatge al final de la nit, com reflecteixen les 
fotos d’aquestes pàgines. Indigents malalts.
Amb crosses o, pitjor encara, en cadira de rodes. Qui 
sap quants. Almenys un, paraplègic, a la Barceloneta i 
un altre, a qui falta una cama, a la Sagrera.

Al carrer Urgell es refugia un senyor d’uns 60 anys. 
Per raons que no va voler explicar, durant unes nits 
especialment desagradables tota la roba d’abric que 
portava va consistir en un jersei espellifat, uns panta-
lons curts i uns mitjons de futbol. Reposava (parlar 
de dormir en aquestes circumstàncies és una crueltat) 
arrupit sobre un cartró, sense mantes. A la
porta de la merceria María, al carrer València, canto-
nada Vilamarí, un home ha improvisat un llit amb un 
sofà recuperat de les escombraries. A l’aparador es 
llegeix una oferta: “Pijames, 9,95. Camises de dor-

mir, 8,95”. En un caixer minúscul, molt a prop de la 
plaça Espanya, hi ha algú que descansa. En recordar 
aquest habitacle, d’1,5metres per 1,5 metres, sempre 
il·luminat i tan petit que no deixa estirar les
cames, cobra sentit el comentari d’un expert: “Al ca-
rrer gairebé ningú no dorm més de sis hores al dia. I 
ho fan a intervals i encondicions ambientals, tèrmi-
ques i de seguretat penoses que afavoreixen molt poc 
el descans”.

El 22 d’abril del 2008 el Parlament Europeu va adop-
tar la resolució P6TA(2008)0163, en què es compro-
metia a eradicar la xacra dels sensesostre “abans del 
2015”. Aquesta promesa sembla avui un
mal acudit. Falta menys d’un any i el cas de Barcelo-
na no és excepcional: a la UE hi ha almenys 410.000 
persones que dormen al carrer. I amb problemes 
greus d’allotjament, moltíssimes més.

No, els números no en tenen, d’ànima, i a mésamés 
de vegades maregen. Adir veritat, aquest article es 
va gestar amb la sospita que els 3.000 sensesostre de 
Barcelona potser eren una dada benèvolament exage-
rada per moure a la solidaritat. Ara, després de des-
cobrir que estudis municipals avalen la xifra, el dubte 
és si seran només 3.000. L’últim recompte oficial és 
del 2013 i les estadístiques no sempre serveixen en 
aquest terreny pantanós, amb més preguntes que res-
postes. Vicenç Ferrer, el nostre sant laic més gran, ho 
va resumir molt bé quan va dir que “la pobresa no 
s’ha d’entendre, sinó que s’ha de resoldre”.

Enllaç: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2014/03/09/pagina-50/93603047/pdf.html?search=arrels%20fundacio
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Ferran Busquets Arrels Fundació.
-Les polítiques antipobresa haurien de ser les 
més riques -.

Les polítiques contra la pobresa són les més pobres i 
haurien de ser les més riques de totes, perquè estem 
parlan de drets bàsics. 

Que es fixin en països com Holanda, Portugal 
o la Gran Bretanya, que estan a prop o en camí 
d’aconseguir que ningú dormi al carrer.

Les entitats socials consideren insuficients les polítiques socials, insten a dedicar més 
recursos i emplacen el Parlament a un acord  a favor dels vulnerables.

Invertiu contra la pobresa!

El Periódico (12/03/2014)
Toni Sust

Ferran Busquets director d’Arrels Fundació.
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Germán Martín va viure al carrer durant més de 15 
anys, i va aconseguir sortir-ne ara fa cinc anys gràcies 
al suport de la Fundació Arrels. “Vaig acabar en molt 
males condicions, i sort que em van recollir, perquè si 
no ara no seria aquí parlant amb tu”, explica amb un 
posat molt seriós. En aquell moment, afegeix, tenia 
problemes de salut molt greus, i està convençut que 
sense l’ajuda de la Fundació Arrels avui ja no seria 
viu.

La seva vida es va començar a torçar amb la crisi 
econòmica que va castigar Espanya durant la dècada 
dels noranta. Martín, que treballava en el sector de 
la construcció, es va quedar a l’atur i va entrar en 
una espiral negativa que el va acabar portant al carrer. 
“Em vaig casar, em vaig separar, es va morir la meva 
dona, i llavors van venir els problemes de nervis i 
depressió i els problemes amb la beguda”, recorda, 
sense amagar que era alcohòlic.

Quan va arribar a la Fundació Arrels, fa cinc anys, 
Martín va començar un llarg procés en què va supe-
rar els problemes de salut, l’addicció a l’alcohol i tam-
bé la falta d’habitatge. El punt culminant del camí va 
arribar fa poc més d’un any, quan va accedir a un pis 
individual. “Estic jo sol, amb la meva dutxa, la meva 
rentadora i la meva habitació, per a mi sol”, explica 
satisfet, subratllant que és el seu primer habitatge in-
dividual en tot aquest temps.

Els inconvenients del sistema
Martín dóna la raó al director d’Arrels pel que fa 
als inconvenients de l’actual sistema d’atenció a les 
persones sense llar. “Als albergs i pisos compartits 
sempre hi ha discussions, perquè hi ha fins a nou 
persones juntes, i cadascú és d’una manera”, explica. 
Aquest és un dels motius que fan que les persones 

sense llar siguin reticents al sistema: “Potser n’hi ha 
un que no et cau bé, veus que et posaran amb ell, i 
decideixes que passes d’anar-hi. Arriba un punt que, 
si pots, prefereixes viure al carrer. És així”.

El problema més greu, però, no és la convivència, 
sinó la inestabilitat. “De tots els llocs que he vist, 
l’únic que és una mica fix és aquest”, diu en referèn-
cia a Arrels. Abans d’arribar a aquesta entitat, Martín 
havia estat “entrant i sortint d’albergs i pensions”. 
Assegura que, moltes vegades, “quan veuen que t’has 
recuperat una mica t’envien altre cop al carrer per-
què hi entri algú altre”. I això, afegeix, “fa que tinguis 
menys ganes d’anar-hi”. “Jo necessitava més temps”, 
lamenta.

Necessitat de suport constant
Martín té clar que poder accedir a un pis individual 
sense haver de seguir el procés gradual que ha viscut 
durant diversos anys “hauria estat molt millor”. Tot i 
això, també és conscient que, en situacions extremes 
com la que passava ell quan va arribar a la Fundació 
Arrels, és imprescindible tenir suport constant. 

Ara (05/04/2014)
Auri García Morera

“Arriba un punt que, si pots, prefereixes seguir al 
carrer”

Germán Martín, que va viure al carrer durant més de 15 anys, 
a la seu de la Fundació Arrels.
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“Necessites saber que tens gent al teu costat que 
t’està donant suport i que t’ajuden”, explica agraït 
amb la tasca de l’entitat. “Si t’ajuden a recuperar-te, 
pots estar sol en un pis, però si no, no”, sentencia.

En el seu cas, de fet, reconeix que haver tingut un 
pis propi des del primer dia potser no hauria estat 
una bona idea. Tal com expliquen els responsables 
d’Arrels i l’Ajuntament de Barcelona, el housing first 

no serveix per a tothom en qualsevol moment. “Jo 
en aquell moment tenia el cap en un altre lloc, i, si 
hagués estat sol, no hauria anat al metge quan toca-
va, ja et dic jo que no ho hauria fet”, explica sense 
embuts Martín. Ara, en canvi, no li fa por assumir 
responsabilitats. Sap que, amb gairebé 64 anys, ja no 
trobarà una feina abans de la jubilació. Com a volun-
tari d’Arrels, però, ell és l’encarregat de repartir el 
correu intern de l’entitat.

Enllaç: http://www.ara.cat/premium/societat/Arriba-pots-prefereixes-seguir-carrer_0_1114688598.html



-88-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa de paper

La crisis económica y las dificultades para acceder a 
una vivienda han dibujado un paisaje urbano con al-
bergues a rebosar. Así lo ha denunciado esta mañana 
la Mesa del Tercer Sector en el informe Crisis, empo-
brecimiento y gente sin hogar. “El cojín familiar para 
resistir la crisis se ha erosionado notablemente.La 
familia y las redes de relación social de proximidad 
han perdido buena parte de su capacidad de reacción 
solidaria”, han explicado las entidades sociales. Según 
cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) re-
cogidas por el Tercer Sector, 4.888 indigentes catala-
nes fueron asistidos en centros de atención a gente 
sin hogar en 2012. Solo en la ciudad de Barcelona, 
la Red de Atención a personas sin hogar de Barcelo-
na (XAPSLL, en sus siglas en catalán), ha certificado 
que el número de gente sin techo se ha incrementado 
un 42% desde 2008.

La encuesta a personas sin hogar del INE ha revela-
do que la crisis es el desencadenante que aboca a la 
mayoría de las personas sin hogar a vivir en la calle. 
El número de sin techo que atribuyen su situación 
a la pérdida de empleo se ha incrementado cerca de 
un 55% con respecto a 2005. Asimismo, las personas 
sin hogar que llevan más de un año buscando trabajo 
han aumentado un 132% en siete años y los que tie-
nen como única fuente de ingresos una renta mínima 
de inserción, alrededor de un 200%.

Así, ante el aumento de indigentes derivado de la si-
tuación económica, las entidades sociales han hecho 
hincapié en la necesidad de “desestigmatizar” al co-
lectivo. Si bien es cierto que a las personas que se 
ven abocadas a vivir en la calle les han fallado otras 
estructuras de protección social – como el llama-
do “cojín familiar”-, la Mesa ha denunciado que la 
indigencia es un problema de acceso a la vivienda: 

“Aunque es cierto que la situación encarnada por las 
personas que pernoctan en el espacio público requie-
re el fallo de muchos más elementos de protección 
social que el propio acceso a la vivienda, un ciclo vital 
marcado por la imposibilidad de disponer de una vi-
vienda digna conduce con toda probabilidad a pade-
cer exclusión en otras dimensiones de las relaciones 
humanas”.

En el informe, elaborado por el politólogo Albert Sa-
les, las entidades sociales han denunciado también “la 
falta de estudios que permitan conocer la dimensión 
real del problema para poder organizar y planificar 
respuestas adecuadas”. La Mesa del Tercer Sector 
ha instado a las Administraciones a actuar desde un 
ámbito “supramunicipal” para ayudar a la gente sin 
hogar: “Hay que atacar el problema a través de me-
didas estructurales y coordinadas entre las diferentes 
administraciones públicas y las entidades sociales”. 
Además, la Mesa ha agradecido el papel coordinado 
de ayuntamientos y organizaciones humanitarias, que 
han conseguido que “en estos últimos años , el nú-
mero de personas sin hogar no haya crecido de forma 
significativa”.

“Cualquier personas que viva en la calle está sufrien-
do y eso no lo podemos permitir”, ha insistido Ferran 
Busquets, el presidente de la Fundación Arrels –que 
asiste a gente sin techo en Barcelona- en un coloquio 
posterior a la presentación del informe. Busquets ha 
reclamado, además, más inversión en políticas y for-
mación para hacer frente a la problemática de la gente 
sin hogar. La indigencia, concluyen las entidades so-
ciales, “constituye la cara más visible de una exclusión 
muy extensa que requiere una profunda reflexión so-
bre los modelos de atención social y sobre el rol de 
las instituciones en la lucha contra la pobreza”.

El País Catalunya (08/04/2014)
Jessica Mouzo Quintáns

La Mesa del Tercer Sector culpa del incremento de gente sin hogar a las restricciones 
de acceso a una vivienda

Unos 5.000 ‘sin techo’ fueron atendidos en alber-
gues catalanes en 2012

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/08/catalunya/1396959227_742758.html
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Cataluña se tiñe de rojo para desplegar un manto de 
solidaridad que huele a rosas. Aprovechando la em-
blemática festividad de Sant Jordi, entidades y colec-
tivos sociales se lanzan hoy a la calle para recaudar 
fondos en favor de los más desfavorecidos. Con la 
icónica rosa de Sant Jordi y los libros como protago-
nistas, la lucha contra la pobreza y la soledad de los 
ancianos acaparan el 23 de abril más solidario.

“Cada día tendría que ser Sant Jordi”, reza la cam-
paña de la organización Amics de la Gent Gran. Es 
el deseo que representa a los ancianos que atiende la 
entidad, puesto en boca de Vicenta, de 100 años, y 
Conxita, de 93, las dos protagonistas de la iniciativa 
Rosas contra el olvido, para combatir la marginación 
y la soledad de las personas mayores.

La entidad humanitaria ha puesto a la venta más de 
30.000 rosas de fieltro y tela, confeccionadas por el 
centro de reisercción de mujeres amARTE (de la 
Fundación Pare Manel), para expandir su equipo de 
voluntariado por más zonas de Cataluña y sufragar 
los programas de acompañamiento a gente mayor 
enferma y de “vacaciones amigas” para más ancianos 
este verano. También Cruz Roja se ha volcado con 
los más mayores y repartirá rosas solidarias en una 
docena de puntos por toda Barcelona.

La recaudación de las rosas solidarias irá destinada a 
la campaña navideña de la entidad para que la gen-
te mayor en situación de vulnerabilidad no pase las 
próximas fiestas en soledad.

Por su parte, Cáritas Diocesana ha elegido los jar-
dines del señorial Palau Robert, en pleno Paseo de 
Gràcia de Barcelona, para poner a la venta sus “rosas 
con corazón”.

Desde el otro lado del mundo, en la India, llegan 
también las rosas de organza de la fundación Vicente 
Ferrer. Mujeres dálit (la étnia más infravalorada y re-
legada por el hinduismo) con discapacidad han con-
feccionado las rosas de la fundación para generar in-
gresos que contribuyan a aumentar sus posibilidades 
económicas. Además, en el marco de la festividad de 
Sant Jordi, la entidad humanitaria ha puesto a la ven-
ta bolígrafos, broches, puntos de libro y el libro del 
escritor gallego Manuel Rivas Vicente Ferrer: rumbo 
a las estrellas.

Los libros solidarios también se han hecho un hueco 
en el Sant Jordi más social y numerosas entidades se 
han unido al movimiento altruista a golpe de letras. 
En forma de piezas de segunda mano a precios po-
pulares, entidades como Femarec —que trabaja con 
disminuidos psiquicos y mentales— o Servei Solida-
ri —que lucha por la inclusión social de colectivos 
vulnerables— recaudarán fondos para financiar pro-
yectos de inserción laboral de personas con enferme-
dades mentales o cursos de alfabetización a personas 
recién llegadas.

El País (23/04/2014)
Jessica Mouzo Quintáns

La lucha contra la pobreza y la soledad de los ancianos, presentes el 23 de abril

Rosas solidarias para la Diada

Miembros de Amics de la Gent Gran preparan la diada de 
Sant Jordi. - Albert García
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Por un módico precio (8 euros), la Fundación Arrels, 
que asiste a personas sin hogar en Barcelona, pon-
drá a la venta Con cartones por la calle, un libro en 
el que Enrique Richard, uno de sus voluntarios más 
veteranos, recopila sus vivencias de más de 10 años 
atendiendo a los sin techo de la capital catalana.

Además, en la fundación Cerc@, libros donde el pre-
cio los pone el comprador, y talleres y espectáculos 
abiertos de la Fudación Salut i familia redondean un 
Sant Jordi que sonríe con rosas y páginas de solidari-
dad a la cara más amarga de la sociedad.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/23/catalunya/1398208053_856409.html
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Enllaç: http://cdn.20minutos.es/edicionimpresa/barcelona/14/04/BARC_24_04_14.pdf?1398299401

Missatges d’amor, de llibertat, catalanistes, però so-
bretot de solidaritat i de caire reivindicatiu i de lluita 
social van omplir ahir el Mur de la Paraula, una gran 
tela instal·lada per 20minutos per tal que ciutadans, 
polítics i entitats deixessin escrits els seus pensaments 
i desitjos de Sant Jordi. Com a rerefons, la mort de 
Gabriel García Márquez, que va motivar alguns dels 
escrits més sentits i un dibuix d’homenatge.

Tots els caps dels grups municipals van deixar les se-
ves dedicatòries al mur, elaborat amb la col·laboració
d’El Triangle i el suport d’Havanna. Tots els missat-
ges apel·laven a la tradició de la Diada i el seu esperit 
integrador, de concòrdia i convivència. L’alcalde de 
Barcelona, Xavier Trias, va expressar el seu desig que 
Sant Jordi sigui «cada dia més solidari». Entitats com 
la Taula del Tercer Sector Social o Arrels van de-
manar més justícia social.

Les cites que feien referència a l’amor i a Gabo van 
ser les més nombroses. N’hi va haver en sis idiomes. 
Al Mur hi va quedar reflectida, en forma de comenta-
ris de suport, la protesta dels treballadors de l’FNAC, 
en una jornada en què una cinquantena d’escriptors 
no van signar llibres al centre comercial en solida-
ritat amb els vaguistes.

Durant la Diada va lluir el sol i la riuada de gent per 
les Rambles va ser multitudinària. L’escriptor suec Jo-
nas Jonasson va repetir enguany entre els més venuts 
en català, amb L’analfabeta que va salvar un país, jun-
tament amb La frontera invisible, de Kilian Jornet. 
En castellà, Las tres bodas de Manolita, d’Almudena 
Grandes, i La gran desmemoria’, de Pilar Urbano, 
van ser les autores més venudes. 

Però, els llibres de García Márquez, amb 100 años de 
soledad exhaurit, van ser, també, els més venuts, pocs 
dies després de la seva mort, juntament amb els que 
giren entorn el 1714.

El Gremi de Llibreters calcula que es van vendre 1,8 
milions de llibres, amb 18,3 milions facturats, igual 
que l’any passat. En canvi, les vendes de roses van 
caureun 5%, amb 5,7 milions de flors.

20 Minutos (24/04/2014)
Redacció

Lectors, entitats i polítics municipals escriuen dedicatòries socials, literàries, romàn-
tiques i amb al·lusions al catalanisme. 

Missatges reivindicatius i solidaris al Mur de la 
Paraula de Sant Jordi
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A la rambla del Raval de Barcelona les roses tenen 
una olor ben especial, perquè són fetes de sabó, o 
d’una particular textura, perquè són de pelfa, o de mil 
colors, perquè són de paper. N’hi ha també de sucre, 
dolces dolces. “Ens desmarquem una mica perquè de 
roses hi ha molta gent que en ven per tots els racons 
de la ciutat. Nosaltres també en tenim, però duren 
per sempre”, comentava mentre atenia possibles 
compradors una de les àvies de la parada del Casal 
del Barri Folch i Torres.

La seva proposta per aquest Sant Jordi eren les ro-
ses no només de pelfa, sinó també de paper maixé. 
Una parada veïna deixava ben clar que allà l’acció 
era ben diferent de la de les Rambles, només a pocs 
metres: “Aquí no firmem llibres, però t’assessorem 
sobre emprenedoria, itineraris acadèmics, habitatges 
compartits...”. El Centre d’Informació i Assessora-
ment Juvenil (CIAJ) era una de les entitats que ahir 
van muntar parada a la rambla del Raval, al costat 
de centres educatius i associacions de comerciants i 
veïns. Res d’escriptors mediàtics ni famosos. Fa uns 
anys que la Fundació Tot Raval aprofita aquesta dia-
da per fer visible l’enorme activitat cultural que hi ha 
al barri.

“És una bona oportunitat per acostar l’educació als 
joves”, explicava la secretària de la Lliga de Dones
Minhaj, Adeeba Asghar, que compartia parada amb 
el Centre d’Estudis Africans i Interculturals. Al costat 
dels llibres, safates amb diferents varietats de menjar 
pakistanès. “En teníem més, però se’ns ha acabat”, 
es disculpava l’Adeeba; mentrestant, les que no para-
ven de treballar eren dues noies que feien precisos ta-
tuatges de henna. Sabons naturals, saquets d’espígol, 
punts de llibre, nines amb material reciclat... Els ta-
llers de les entitats del barri han funcionat a tot drap
les últimes setmanes per tenir per Sant Jordi uns in-

gressos extres molt importants en temps d’estretors
econòmiques.

Mil i una opcions 
Algú parlava ahir d’un esclat de solidaritat amb olor 
de roses, i és que en qualsevol cantonada, enmig de 
les Rambles i del passeig de Gràcia, hi havia volunta-
ris d’entitats venent roses, llibres o mil i un detalls per 
regalar. Amics de la Gent Gran va posar a la venda 
30.000 roses de feltre i roba –Roses contra l’oblit– 
per finançar programes pensats per evitar que la gent 
gran se senti sola. La Fundació Arrels continua amb 
les samarretes de la campanya Ningú dormint al ca-
rrer i Ires (Institut de Reinserció Social) va vendre 
roses en col·laboració amb l’hotel Majestic per reco-
llir fons per al projecte Aferra’t, destinat a evitar la 
transmissió de la pobresa de pares a fills.

El Punt Avui (24/04/2014)
Sònia Pau

La rambla del Raval es transforma en un aparador de la vida cultural i social del barri. 
Entitats de gent gran, de suport a persones sense sostre i a famílies vulnerables apro-
fiten Sant Jordi per tenir uns ingressos extres.

Olor de roses solidàries
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També roses, però fetes de ganxet, de vidre, de pa-
per o amb cremalleres, oferien els voluntaris de la 
xarxa social solidària Barcelonactua. Eren obres de 
mesos de feina al Bactalelret del Raval, un taller de 
manualitats en què participen persones en situació 
de vulnerabilitat i que reben ajudes alimentàries de 
l’entitat. “Competència? Es tracta de treballar i po-
sar-hi imaginació, perquè som molts els que volem 
vendre –reconeixia un voluntari–. Però, tot i la si-
tuació econòmica, la gent és molt solidària. No ens 
cansarem de dir-ho”.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/735285-olor-de-roses-solidaries.html?cca=1
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Quina millor manera de celebrar el primer aniversari 
d’una botiga que inaugurar-ne una altra? La Fundació 
Futur, un projecte d’economia social que dóna fei-
na a persones en risc d’exclusió perquè assoleixin la 
seva integració social i laboral, va inaugurar dijous al 
vespre el seu segon establiment Menja Futur, aquest 
cop a Sants. Aquesta mateixa setmana ha fet un any 
que va obrir la primera, al carrer Tallers, a través de 
la qual s’han distribuït 5.836 menús socials, a través 
d’acords amb Càritas, Avis Món, Sant Joan de Déu, 
Arrels Fundació i els serveis socials de l’Ajuntament 
de Barcelona.

L’activitat d’aquestes botigues és doble: per una ban-
da, són establiments de menjar preparat a preus as-
sequibles oberts al públic –s’han venut uns 50.000 
plats en un any– i, per l’altra, proporcionen menús 
a persones en situació d’exclusió a través del tiquet 
Futur, un menú subvencionat de 2,95 euros. Sempre 
s’hi accedeix a través dels serveis socials o d’una en-
titat. “Amb cada deu menús que venem en podem 
finançar un de social”, explica el director de la funda-
ció, Eduard Vicente. Precisament, per donar relleu a 
aquest vessant social s’ha creat una targeta de fidelit-
zació per als clients amb la qual, quan han comprat 
nou menús –de 4 euros–, el desè surt gratuït i es pot 
consumir o bé cedir-lo a una entitat social.

Amb l’experiència de la botiga del carrer Tallers, Vi-
cente calcula que a la del carrer Creu Coberta també 
se superaran els 5.000 menús socials a l’any. “Era una 
experiència molt nova. Ja hem vist que funciona i que 
és una bona eina per cobrir d’una manera molt digna 
les necessitats alimentàries de persones sense recur-
sos”, subratlla. Anar a buscar el menjar preparat a la 

botiga dóna més autonomia a unes persones que, si 
no fos així, haurien d’acudir a un menjador social. A 
més, en els casos de les persones amb problemes de 
mobilitat, el menjar se’ls porta cada dia a casa.

El Punt Avui (31/05/2014)
Sònia Pau

L’establiment de Menja Futur a Ciutat Vella distribueix 5.836 menús socials i ven 
50.000 plats preparats en un any

Segona botiga de menjar social de la Fundació 
Futur

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/747398-segona-botiga-de-menjar-social-de-la-fundacio-
futur.html?cca=1

La segona botiga del projecte social Menja Futur es va inaugu-
rar dijous al vespre al carrer Creu Coberta, al districte de Sants 
Foto: Juanma Ramos.
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No són les punxes metàl·liques de cinc centímetres 
que blocs d’apartaments i establiments comercials de 
Londres han instal·lat per impedir que persones sen-
se sostre es refugiïn en racons a l’exterior de l’edifici,
però a ciutats com Barcelona hi ha desenes d’exemples 
d’elements col·locats amb el mateix objectiu. “Tan 
cruel com el cas de Londres no és, però en tot Barce-
lona trobem pilones i construccions de ferro que po-
sen les persones al nivell dels animals”, es lamenta el
director del Centre d’Acollida Assís, Jesús Ruiz.

A la Fundació Arrels, que acompanya persones sen-
se llar amb allotjament, alimentació i atenció social 
i sanitària, tenen una llista de diverses mesures que 
es fan servir per allunyar els sense sostre: des de les 
clàssiques boles de formigó a l’entrada de garatges 
quan queda un racó entre la porta i la paret per eli-
minar qualsevol espai on estirar-se, passant per les 
construccions de ferro amb la mateixa funció, fins als 
ampits de finestres inclinats. “Em sembla una falta
de responsabilitat ciutadana –diu el director d’Arrels,
Ferran Busquets –.Algú que creu que té un probl ma, 
el resol provocant-ne un de molt més greu a algú al-
tre que l’única cosa que busca és un refugi on dor-
mir.” Busquets també explica un cas de Girona: una 
persona acostumava a passar les nits a sota d’una es-
tàtua fins que s’hi han posat uns barrots que li ho im-
pedeixen. “Segurament jo m’hi fixo perquè em toca 
de prop, però molta gent ni ho veu. Qui ho fa ha de 
pensar que és una dificultat afegida per a algú que ja 
en té moltes, de dificultats.”

Mobiliari urbà
En la mateixa línia, Ruiz, director d’Assís, una entitat
per la qual cada dia passen 140 persones sense llar, 
subratlla que el mobiliari urbà fa uns anys que es dis-
senya per evitar que algú s’hi pugui posar còmode 

per dormir-hi. En moltes zones de Barcelona no hi 
ha bancs, sinó seients individuals, o bé als bancs es 
col·loquen reposabraços, de tal manera que és im-
possible estirar-s’hi. I això, recorda, acompanyat 
d’ordenances de civisme que han fet que una sola 
persona sense llar hagi acumulat multes per valor de 
mil euros en un sol dia. “Les punxes i les pilones al 
racó de l’entrada del garatge són la punta de l’iceberg 
en una societat en què no volem entendre la pobresa 
o en passem”, resumeix Busquets. Les dificultats per 
accedir a la sanitat i l’enduriment dels requisits per 
cobrar prestacions com la renda mínima d’inserció 
(RMI) són altres actuacions que

Rio ‘neteja’ de pobres les zones turístiques pel 
mundial
Els visitants de Rio de Janeiro aquests dies del mun-
dial de futbol no veuran persones dormint al carrer. 
I no és que no n’hi hagi, sinó que les autoritats mu-
nicipals han fet una operació neteja, que és habitual a 
les grans ciutats que organitzen grans esdeveniments.
Les entitats socials calculen que a Rio de Janeiro hi 
ha unes 5.600 persones que dormen habitualment al
carrer, tot i que ara no se’n vegin. La coordinadora de
l’àrea de Tutela Col·lectiva de Defensa de la Ciutada-
nia de la fiscalia d’estat de Rio, Patricia de Couto Vi-
llela, ha denunciat que gairebé 500 persones sense llar 
han estat traslladades a una nau industrial sense con-
dicions adequades per viure-hi al barri de Paciência.

“S’han barrejat en un mateix espai des de malalts 
de tuberculosi i VIH fins a persones amb trastorn 
mental”, ha denunciat Villela. Des de finals de maig 
funciona un equip format per la secretaria de Desen-
volupament Social de l’Ajuntament i la policia que re-
cullen els sense sostre amb una furgoneta i els traslla-
den a una de les naus habilitades als afores. En la que

El Punt Avui (16/06/2014)
Sònia Pau

Ferros al racó de l’entrada dels pàrquings i bancs individuals als parcs eviten que nin-
gú s’hi refugiï per dormir.

Sense sostre? No, gràcies
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ha motivat la denúncia de la fiscalia, que és a 63 qui-
lòmetres del centre urbà, hi arriben persones reco-
llides de Copacabana, Maracanã, Centro i Lapa, els 
barris més turístics de la ciutat. han estigmatitzat els 
collectius vulnerables en els últims anys.

I, tornant als sense sostre, Busquets i Ruiz recorden
que les entitats financeres posen els caixers a la faça-
na o bé en tanquen les portes de nit. Fa un parell 
d’anys, Aena va tancar de nit els accessos a l’aeroport
del Prat per restringir l’entrada únicament als viatgers 
i des de fa uns mesos els lavabos de l’estació de Sants, 
que utilitzaven i ha fet que fins i tot algun polític s’hi 
hagi pronunciat en contra. Se’n poden veure a París 
i a Nova York. Així mateix, a la font de la Puerta 
del Sol de Madrid s’ha col·locat una mena de corona 
d’espines. I encara hi ha sistemes més sofisticats: a 

San Francisco, per exemple, a les portes de l’auditori
Bill Graham, des de les onze de la nit i fins a les set 
del matí, uns altaveus emeten un constant soroll 
d’arrossegament de cadenes i d’esclat de motocicletes
per impedir que ningú hi pugui descansar. moltes 
persones que viuen al carrer, són de pagament. “La 
pobresa, i ha fet que fins i tot algun polític s’hi hagi 
pronunciat en contra. Se’n poden veure a París i a 
Nova York. Així mateix, a la font de la Puerta del 
Sol de Madrid s’ha col·locat una mena de corona 
d’espines. I encara hi ha sistemes més sofisticats: a 
San Francisco, per exemple, a les portes de l’auditori 
Bill Graham, des de les onze de la nit i fins a les set 
del matí, uns altaveus emeten un constant soroll 
d’arrossegament de cadenes i d’esclat de motocicletes
per impedir que ningú hi pugui descansar.

Uns ferros al costat de l’entrada d’un pàrquing de l’Eixample eviten que ningú s’hi pugui estirar. Al costat, dos pàrquings amb 
obstacles i seients individuals en lloc de bancs.
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La qüestió era canviar la lògica. Servir-se del noble 
art del retrat, històricament símbol de posició social, 
assumpte de reis i presidents –encara ressona l’eco 
de la polèmica pels gairebé 100.000 euros gastats pel
Congrés en el retrat de José Bono–, per visibilitzar la 
cara més incòmoda de Barcelona: les 3.000 persones 
sense llar que deambulen pels carrers, segons xifres 
de la Fundació Arrels, l’organització de referència en 
el treball amb aquest col·lectiu.

Des d’avui fins al 30 de novembre, el projecte Retrats 
Sense Sostre exhibeix 13 retrats de 13 de barcelonins
sense llar en 13 espais diferents repartits per la ciutat. 
«Cada obra es troba en un lloc especial per al seu pro-
tagonista. El retrat de William, que era mariner, és a 
Casa Calicó, una botiga d’articles de pesca a la plaça 
de les Olles», explica Albert Soler, ideòleg i coordi-
nador del projecte, impulsat per la Xarxa d’Atenció 
a les Persones Sense Llar, de la qual formen part 
33 entitats socials que treballen amb el col·lectiu i 
l’Ajuntament de Barcelona. Soler insisteix que es 
tracta d’un projecte «cultural», per humanitzar i fer 
visible la realitat d’aquestes persones. «El simbolisme 
del retrat el converteix en una metàfora potent per 
reclamar que tots som iguals i, per tant, hauríem de 
tenir els mateixos drets», prossegueix el coordinador 
de la iniciativa, que ha comptat amb la col·laboració, 
a més a més de 20 persones sense llar i 14 artistes, 
de 26 investigadors socials de la Universitat de Bar-
celona, encarregats d’elaborar les històries de vida 
d’aquestes persones. L’estudi etnogràfic –les his-
tòries que hi ha al darrere d’aquests homes i dones, 
d’aquests retrats repartits per la ciutat– dut a terme 
per aquests investigadors, coordinats per l’antropòleg
Manuel Delgado, es presentarà en un acte acadèmic 
a la Facultat de Geografia i Història de la UB els 
dies 25 i 26 d’aquest mes. Es poden llegir també a 
la pàgina web del projecte (www.retratssensesos tre.

org) i escoltar-se al Convent de Sant Agustí, en una 
instal·lació sonora, amb la veu dels seus generosos 
protagonistes.

Miquel Fuster 15 anys al carrer
«Vull guanyar-me la vida tornant a pintar»
La cara de Miquel Fuster no és desconeguda. Després 
de passar 15 anys vivint al carrer, aquest artista bar-
celoní no només va decidir acollirse als programes de 
reinserció de la Fundació Arrels, sinó que s’ha con-
vertit en una de les cares més visibles de l’associació, 
puntal en el treball amb els sense sostre a la ciutat. 
«Sóc professional del còmic i pintor, i he passat 15 
anys de la meva vida al carrer. Vull tornar a guanyar-
me la vida pintant i espero que aquest blog m’hi
ajudi», es presenta Fuster al seu blog (miquelfuster.
com). 

Nascut a Barcelona el 1944, Fuster –les faccions del 
qual expliquen sense necessitat de cap paraula què és 
viure tres lustres al ras– no es treu mai la característi-
ca gorra de visera amb què es cobreix el cap, regala-
da, com la resta de la roba que porta. Amb la gorra,
és clar, s’ha dibuixat a l’autoretrat amb què participa a 
Retrats Sense Sostre. El fet de ser artista fa el seu cas 
especial. Ell no és només el retratat, sinó que n’és a la 
vegada el pinels personatges tor. La seva obra, en oli 

El Periódico (13/11/2014)
Helena López

Les cares i les històries de 13 persones sense llar s’exhibeixen des d’avui en 13 punts 
de Barcelona - El projecte ‘Retrats Sense Sostre’ mostra a través de l’art el rostre més 
dur de la ciutat

Retrats dels invisibles



-98-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa de paper

sobre tela, està exposada des d’avui a Casa Piera, la 
botiga especialitzada en materials per a pintura artís-
tica, al carrer del Cardenal Casañas, a Ciutat Vella, on 
Fuster sempre ha comprat les pintures. Ahir ensen-
yava la seva obra satisfet de participar en l’exposició
al costat d’artistes com Benjamí Tous, Matilde Grau
o Jaume Montserrat.

Fuster va començar a dibuixar còmics als anys 60 per 
a països com el Regne Unit i Suècia –«es guanyava
prou, sobretot tenint en compte el canvi de divisa de
l’època». Però la mala gestió dels diners –explica–, 
sumada a un desengany amorós, un incendi al seu 
pis i la crisi del còmic, el va portar al carrer, on va 
viure 15 anys. Les dures experiències que hi va viure 
–«te’n vas dels albergs perquè allà hi ha normes, cues 
i baralles amb gent que està tan fotuda com tu»– les 
ha retratat al llibre titulat 15 años en la calle i les ex-
plica en xerrades en col·legis, instituts i universitats, 
organitzades per la Fundació Arrels amb l’objectiu 
de sensibilitzar la població sobre la realitat que hi ha 
darrere d’aquestes persones. Persones.

Elena Fabregat un any a Can Planes
«Vaig tornar després que morís la gata i tot»
El seu nom és català, però l’accent, dolç, argentí. Ele-
na Fabregat va néixer a Barcelona el 1941, però va 
emigrar a Buenos Aires als 10 anys. Els seus pares 
fugien de la dictadura franquista. Allà va treballar 
com a executiva de comptes d’una famosa agència 
de publicitat i va dirigir durant 15 anys una producto-
ra audiovisual al costat del seu marit fins que aquest 
va morir i va tancar l’empresa. Després de la mort 
també de la seva mare, la seva germana «i fins i tot 
de la gata», va tornar a Barcelona, mig segle després, 

buscant les arrels. «Vaig arribar amb 68 anys i amb di-
ners, després de vendre-ho tot, però no els vaig saber 
gestionar bé», explica. Aquest mal càlcul dels preus a 
la capital catalana, sumat al canvi de valor de pesos a 
euros, va fer que es quedés al carrer als 72 anys, sola, 
a la ciutat on havia viatjat «per retrobar-hi la felicitat 
de la infància».

Fa un any que viu al centre d’acollida residencial de 
Can Planes, al districte de Sant Martí, equipament 
municipal per acollir persones sense llar. «Viure allà 
no és fàcil. La majoria són homes i hi ha molt mas-
clisme», explica la dona, una de les protagonistes de 
Retrats Sense Sostre.

El seu retrat, obra de l’artista Pepa Poch, està exposat 
a la Sala Tàndem (Enric Granados, 86). «Quan la vaig 
veure, em vaig quedar amb el seu somriure, té alguna 
cosa de Gioconda», apuntava ahir l’artista durant la 
presentació de l’obra. Era la primera vegada que Fa-
bregat la veia, i per aquest somriure de Monna Lisa 
a què es referia Poch, a primera vista era difícil saber
si aquesta dona amable, educada i carinyosa, de mele-
na llarga i platejada, es veia identificada en l’oli firmat
per Poch. «Sí que m’agrada, sí. M’hi reconec», aclaria
dubtes.

A més de protagonitzar un dels 12 retrats de la part
artística del projecte, Fabregat participa també en 
l’apartat audiovisual. Ha estat una de les persones 
sense llar residents a Can Planes que han participat en 
l’elaboració de les entrevistes i en el rodatge del do-
cumental sobre el projecte, elaborat amb l’associació
Càmeres i Acció, que s’estrenarà el 27 de novembre a
la Filmoteca.
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Anna Maria 10 anys al carrer
«L’alcohol en té gran part de la culpa»
L’Anna Maria somriu, però té la mirada trista. Si hi ha
un adjectiu que la defineix al cap de poc de conèixer-
la és agraïda. Només té bones paraules per parlar de 
Benjamí Tous –l’artista encarregat de retratar-la–, per 
parlar d’Asier –el voluntari del projecte que li va pre-
sentar Tous– i per parlar de Mariàngels, la treballa-
dora que la va ajudar a sortir del carrer, on va viure 
durant una dècada, del 2002 al 2013. «Em fa ràbia no 
recordar el seu cognom perquè em va ajudar moltís-
sim. Va ser un àngel per a mi», explicava ahir la dona 
al vestíbul de Can Ricart, al Raval, on s’exposa el seu 
retrat fins al 30 de novembre. Com per a gairebé tots, 
a l’Anna Maria li va costar molt sortir del carrer. «Te-
nia el meu company amb mi, i ell em tirava molt, és 
clar», explica la dona, que insisteix que gran part de 
la culpa que hi hagi tantes persones al carrer la tenen
la droga i l’alcohol. «Sobretot l’alcohol, que és una
droga acceptada i és a tot arreu », explica la dona.

Finalment, va fer cas del seu àngel i es va traslladar a 
un pis compartit d’una de les fundacions de la Xarxa
d’Atenció a les Persones Sense Llar, alhora que va ini-
ciar un procés de desintoxicació en un centre de Sant 
Boi. Ara viu en un pis compartit amb  dos companys 
al Poble-sec. «Vaig començar a treballar al centre als 
matins, rentant la roba d’altres persones sense sostre. 
La meva vida va canviar en tot. A més, al sortir del 
carrer jo, el meu company també va entrar en raó 
i ara també està en un altre pis compartit», explica 
emocionada.

El lloc on s’exposa l’enorme oli –130 per 130 centí-
metres– i 15 dibuixos més de la dona no va ser esco-
llit per casualitat. El Raval té un gran protagonisme 
en l’obra, ja que pels seus carrers és on l’Anna Maria 
–nascuda a Terrassa fa 55 anys– va viure durant els 
10 anys més difícils de la seva vida. «Vam quedarn 
cada setmana durant tres mesos en els espais que ella
m’anava explicant. La connexió va ser total. He après
a trencar prejudicis que arrossegava i a mirar aquestes
persones amb uns altres ulls», explica Tous després 
d’abraçar-la

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2014/Novembre/20141113/20141113retratsPERIODICO.pdf?utm_
source=Recull%20Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&
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Dotze persones sense xxxllar, cadascuna amb la seva 
història, configuren els dotze retrats que es poden 
veure fins al 30 de novembre en dotze espais de la 
ciutat. Aquest és, a grans trets, “Retrats sense sostre”, 
un projecte cultural que mira directament a la cara 
dos dels temes socials més sensibles: l’exclusió social 
i el dret a l’habitatge. 

“Fa un parell o tres d’anys, quan
vaig venir a viure al barri del Raval de Barcelona, em 
va sobtar la gran quantitat de persones que dormia al 
carrer –explica Albert Soler, impulsor del projecte–. 
Vaig fer-me voluntari de la Xarxa d’Atenció a Per-
sones sense Llar i vaig començar a gestar el projecte
per tal de, en col·laboració amb la Xarxa, mostrar 
aquesta realitat que sovint resulta invisible”.

Els mateixos drets
Soler parteix de la idea que l’art és un mecanisme 
d’expressió i un element transformador, “i a partir 
del retrat –que sempreha estat un símbol de posició 
social, doncs es retratava a la reialesa, la noblesa, el 
clero...–, poso a les persones en un mateix nivell per 
reclamar que tots som iguals i hauríem de tenir els 
mateixos drets”. 

L’art, la recerca i la comunicació han estat els instru-
ments utilitzats per donar a conèixer les històries que 
hi ha al darrere de cada persona sense llar. Una part 
del projecte es basa en les obres realitzades per dotze 
artistes de disciplines molt diverses, com la pintora 
Pepa Poch, l’escriptor Martí Sales o el dibuixant Ben-
jamí Tous. El resultat del projecte es pot veure fins 
al 30 de novembre en diferents espais de Barcelona; 
“cada retrat ha trobat el seu lloc a la ciutat d’acord 
amb la història que explica”, remarca Soler, tot afe-
gint: “I cada retrat ha permès que una persona sense
sostre se senti protagonista i adquireixi confiança”.

El projecte també s’endinsa en la recerca de la mà 
d’estudiants del màster oficial d’Antropologia i Et-
nografia de la Universitat de Barcelona, els quals van 
recollir les històries de vida de cada participant. El 
resultat d’aquesta tasca es podrà conèixer els dies 25 i
26 de novembre, a la facultat de Geografia i Història 
de la UB, on es presentarà “Vides excloses. El mèto-
de biogràfic en els estudis de marginació social”. I 
el 27 de novembre s’estrenarà a la Filmoteca el do-
cumental del projecte Mirades: Retrats Sense Sostre, 
que narra tant les vivències dels participants com les 
dels artistes. La mostra acabarà el 30 de novembre, 
coincidint amb el Dia de les Persones sense Llar, amb 
un acte a Nou Barris.

La Vanguardia (22/11/2014)
Gemma Martí

Dotze artistes expliquen amb diferents llenguatges la història de dotze persones sen-
se llar

La veu dels sense sostre

L’Elena Fabregat amb el seu retrat a darrera i el Miquel Fuster 
subjectant el seu autoretrat
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L’ARA acompanya els voluntaris d’Arrels Fundació en el recompte nocturn de les 
persones que viuen al carrer

Una nit amb els sensesostre

“Aquest carrer està regat i no hi haurà ningú”; “En 
aquest no hi ha entrades de pàrquing ni porteries, 
serà difícil”; “Al Raval hi ha massa xivarri perquè la 
gent pugui dormir”. No necessita consells, coneix bé 
el terreny i l’encerta sempre. L’Ángel, que va passar
15 anys al carrer i ara és voluntari d’Arrels Funda-
ció, dóna indicacions als membres del seu equip, que 
pentinen el carrer amb un objectiu clar: comptar i si-
tuar al plànol totes les persones sense llar que es tro-
bin al seu pas. Una operació que dimarts a la nit van 
fer 63 persones –en equips de cinc o sis– als barris 
de la ciutat on hi ha més persones al carrer: el Raval,
Sants, Fort Pienc i el Poblenou. Es tracta del se-
gon recompte de persones sense sostre organitzat 
per Arrels Fundació –el primer es va fer al maig–. 
L’ARA va acompanyar un dels equips de voluntaris 
de l’entitat.

“L’objectiu és saber si augmenten o disminueixen 
les persones que estan dormint al carrer”, explica el-
coordinador de l’equip de carrer de l’entitat, Miquel 
Julià. Veure persones als caixers, a les porteries o pro-
tegintse del fred de la nit amb quatre cartrons és una 
imatge habitual a Barcelona. I, tot i que no en tenen 
evidències recents, les entitats socials creuen que es 
tracta d’un fenomen creixent. “Sobretot les persones 
que estan en una fase de pobresa inicial. Cada cop 
detectem més gent que fa poc temps que és al ca-
rrer”, puntualitza Julià. Fa referència a les víctimes 
de la crisi, dels desnonaments, de l’atur o a la caiguda 
lliure de la renda familiar. 

L’últim recompte que la Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar va fer a Barcelona és del 2011, i va regis-
trar 838 sensesostre, un 32,18% més que el resultat 
que es va obtenir amb la mateixa iniciativa el 2008 
(634). Arrels Fundació calcula que actualment ja hi 
ha unes 900 persones que pernocten al carrer i, per 

comprovar-ho, s’ha proposat programar recomptes-
propis cada sis mesos.

L’experiència de viure al carrer 
El recompte d’aquest dimarts va ser especialment im-
portant, ja que el del maig s’havia fet massa d’hora (a
les 22 hores) i es van trobar una mica menys de 100 
persones al carrer. Aquest cop els equips van co-
mençar a la mitjanit. “Ells són els experts”, explica 
l’Anna Maria, una voluntària, abans de sortir a pen-
tinar el Raval. Una de les tres persones que assenyala
és l’Imma, una altra voluntària, de 43 anys, que havia 
sigut usuària d’Arrels. “Jo aquí ja sé com va tot”, diu, 
rient. Fa 21 anys que l’entitat la va treure definitiva-
ment del carrer, on va viure intermitentment des dels 
17. Ara viu amb el seu company, l’Antonio –també a
l’equip de recompte–, en un pis que la fundació els 
va facilitar a Torre Baró. D’allà no volen marxar, so-
bretot quan recorden les nits al carrer. Pallisses, ro-
batoris i molt fred eren el pa de cada dia. “El dia 
que trobaves una porteria per dormir era la glòria!”, 
exclama l’Imma.

Un cop al carrer, la que lidera és la Mariona, volun-
tària de l’entitat, d’idees clares i fusta de líder. “Al 
Macba hi hem d’anar a última hora. O hi anem a par-
tir de la una o no hi trobarem a ningú”, diu mentre 
assenyala el mapa de la zona. Reconeix que la situació 
al barri de Ciutat Vella ha canviat molt en pocs anys.
“L’Ajuntament ha fet molta pressió als grups dels 
sensesostre perquè abandonin la zona”, assegura. I 
afegeix: “Abans el que es podia veure cada nit a la 
plaça dels Àngels era realment colpidor”.

Encara avui és una zona de refugi de les persones 
sense llar. El grup arriba davant de la plaça dels Àn-
gels i marca al mapa 5 persones dormint a terra en-
tre cartrons, carrets d’anar a comprar, cadires i man-

Ara (23/11/2014)
Marc Toro
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tes. Tot de possessions que, tal com afirma l’Ángel, 
potser són tan efímeres com la nit: “Quan dorms, 
t’ho roben tot. Fins i tot et roben els calçotets sense
treure’t els pantalons”, ironitza amb una naturalitat 
que impressiona. L’equip de l’Ángel i la Mariona 
conclou la nit amb 12 persones sense llar detectades 
a la seva zona. Al conjunt del Raval els voluntaris 
en troben 52. Sumats als de Fort Pienc (54), Sants 
(37) i el Poblenou (13), el recompte acaba amb 156 
sensesostre, una cinquantena més que al maig. Julià 
insisteix, però, que els diferents horaris i estacions de 
l’any condicionen els resultats: “Fins que no fem tres
o quatre edicions del recompte no podrem veure una 
evolució real”.

Objectiu: arribar a tota la ciutat
A falta de poder definir una tendència clara, la fun-
dació se centra ara a ampliar el seu equip de carrer, 
format per 26 voluntaris i 4 persones en formació, 
que surten durant el dia a donar suport a les perso-
nes que no tenen llar. “Volem arribar a tota la ciutat i 
fer-ho amb més freqüència del que ho fem”, explica 
Julià, que creu que l’ideal seria comptar amb unes 80 
o 100 persones. Sap que aconseguir-ho no serà fàcil, 
ja que els voluntaris han de passar per un període de 
formació i entendre la filosofia d’Arrels, el seu “idea-
ri”: “Si creus que l’objectiu és treure la gent del carrer 
estàs perdut”. Arrels va engegarel Nadal del 2012 la 
campanya Ningú dormint al carrer, un objectiu
que s’havia d’assolir el 2015. La Mariona, que fa set 
anys que forma part de l’equip de carrer, és realista: 
“No s’aconseguirà”. Però ella, d’idees clares, hi con-
tinuarà treballant.

“Quan arribes aquí ho has perdut tot, et queda la 
roba, la bossa i la vida”
El director d’Arrels Fundació, Ferran Busquets, ex-
plica els esforços que està fent l’entitat davant la falta
de recursos per fer front al nombre creixent de per-
sones que dormen al carrer. Deixa clar que, més enllà 
dels diners, l’atenció als més vulnerables de la societat 
és una qüestió de voluntat política. 

Quin és l’objectiu del recompte depersones que 
dormen al carrer?
Ens agradaria tenir més detalls de la realitat al carrer, 
i creiem que és possible. No es poden donar xifres si

abans no se’n fa un estudi detallat. La majoria de les 
dades disponibles es basen en estimacions. L’Institut
Nacional d’Estadística (INE) publicava fa poc unes 
xifres que indicaven el nombre de persones sense 
sostre de l’Estat en funció de les places als centres 
d’acollida de cada comunitat. Catalunya era de les que
tenia més persones sense llar, quan realment és on hi 
ha més gent en contacte amb entitats.

I un cop es disposi de dades fiables?
El nostre objectiu no és treure les persones del carrer, 
sinó estar al seu costat per intentar que recuperin la 
confiança que han perdut. Pensa que quan arribes al 
carrer ho has perdut tot. Només et queda la roba, la 
bossa i la vida. La gent veu vulnerats els seus drets a 
la intimitat, la seguretat i la salut. El carrer mata.

La vostra feina és especialment important ara 
que arriba el fred.
Exacte. Tot i que l’Ajuntament de Barcelona activarà 
com cada any l’operació fred per atendre els sense-
sostre, Arrels obrirà les seves instal·lacions al matí 
durant els mesos d’hivern. Durant l’any, cada tarda 
acollim entre 100 i 150 persones.

Una de les últimes solucions que heu plan-
tejat per als sensesostre és oferir-los un pis ja 
d’entrada.
Portem un any o dos estudiant el que es coneix com 
a housing first, un model molt estès en la majoria de 
països europeus. De fet, ja tenim casos d’usuaris als 
quals hem facilitat un pis, tot i que encara hem de 
reestructurar els nostres equips per donar una aten-
ció més global als afectats. Pensa que, més enllà del 
pis, el més important és el suport i acompanyament 
que fan els voluntaris.

¿Teniu pisos disponibles per tirar endavant la 
iniciativa?
Aquest és un dels problemes, ja que ens arriben amb 
comptagotes. Actualment en tenim 30, on s’allotgen
unes 170 persones, i és difícil que augmentin en 
aquests moments.

¿I a nivell econòmic la fundació té assegurada la 
supervivència?
Sí, però ens veiem davant la impossibilitat d’augmentar 
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l’atenció. El començament de l’any va ser molt dur. 
L’Ajuntament ens ha donat bastant suport i el nom-
bre de donants no ha baixat, però necessitem molt 
més. Ens falten diners, pisos, recursos, voluntaris...

En el context de crisi actual, ¿és possible acabar 
amb la pobresa?
Si es vol, es pot. És una qüestió de prioritats. La po-
bresa es pot solucionar a curt i llarg termini, però cal
apostar i posar-s’hi. I no tot són diners, de vegades es 
tracta de polítiques, recursos o fins i tot qüestions de 
gestió. En el moment en què tenim pisos buits i gent 
al carrer, hi ha alguna cosa que no quadra.
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Des de l’any 1987, Arrels Fundació ha acompan-
yat més de 8.600 persones sense llar per aconseguir 
una vida el més autònoma possible. Avui dia comp-
ten amb el suport d’unes cinquanta persones con-
tractades, més de 300 persones voluntàries i gairebé 
4.000 donants que fan possible dur a terme diferents 
programes d’actuació. Aquesta fundació privada va 
néixer com a resposta a les inquietuds d’un grup de 
voluntaris que veien de prop els greus problemes del 
col·lectiu dels «sense sostre» a Barcelona.

«Arrels té un objectiu, una missió, fonamental: que 
ningú no hagi de dormir al carrer! Aquesta missió 
passa per atendre les persones que es troben en una 
situació més complicada al carrer, oferint-los allotja-
ment, alimentació i atenció social i sanitària. Arrels 
també dóna molta importància a sensibilitzar la ciu-
tadania sobre aquest fenomen i les seves causes i 
conseqüències. Igualment, considerem vital incidir 
políticament per tal que aquesta problemàtica se so-
lucioni des de l’arrel», explica Ferran Busquets, direc-
tor d’Arrels Fundació.

Cara i creu
En aquests vint-i-set anys de vida de l’entitat, Bus-
quets fa un balanç «positiu i negatiu alhora». «Indub-
tablement positiu —assegura— pels més de vuit mil 
homes i dones que han pogut transformar la seva 
vida, gràcies a la seva pròpia empenta i al suport i 
esforç dels treballadors i voluntaris de l’organització.
Positiu també perquè durant aquests anys hem pogut 
conèixer i innovar en múltiples aspectes i compartir 
els resultats amb altres entitats i amb les pròpies ad-
ministracions.»

Això no obstant, el director d’Arrels Fundació con-
sidera que «després de vint-i-set anys de treball, hem 
de fer forçosament un balanç negatiu.

Continua havent-hi gent que es veu abocada a viu-
re al carrer i sembla que es tracta d’una tendència 
a l’alça, fruit d’una mala planificació en èpoques de 
creixement i de la crisi en què estem immersos des 
de fa uns anys».

Arrels Fundació té la seu al barri barceloní del Raval, 
on disposa del Centre Obert, un espai d’accés lliure 
que funciona les tardes de dilluns a dissabte i ofereix 
servei de dutxes, consigna, rober i dispensació far-
macològica. També gestiona la Llar Pere Barnés, un 
equipament d’estada temporal per a persones sense 
llar amb un estat de salut fràgil, i La Troballa, un taller 
preocupacional. Un equip de voluntaris i un treballa-
dor recorren els carrers de la ciutat i visiten les perso-
nes sense sostre, acompanyant-les i donant resposta 
a les necessitats que puguin plantejar, com ara anar al 
metge, a l’hospital o buscar un allotjament.

Ferran Busquets informa que «aquest Nadal qualse-
vol persona o empresa pot fer les seves postals na-
dalenques a través de www.homelessfonts.org. Es 
tracta d’una web on hi ha la lletra de la Loraine, el 
Guillermo, el Lluís o el Francisco, persones que han 
viscut al carrer i que han cedit la seva lletra per crear 
tipografies que es poden usar. És un projecte carre-
gat d’emoció i d’autenticitat, i tots els beneficis es 
destinen a les persones ateses a l’entitat».

Catalunya Cristiana (21/12/2014)
Miquel Àngel Codina

Aquesta fundació privada treballa per atendre les persones sense llar

La tasca humanitària d’Arrels Fundació

Juan Lemus/Arrels Fundació
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Canvi de perfil
És indubtable que en els darrers temps el perfil de la 
persona que dorm al carrer ha canviat. «Abans —afir-
ma Busquets— trobàvem al carrer majoritàriament
homes sols, d’edat avançada i amb problemes evi-
dents de trastorn mental i/o addiccions. Des de fa 
uns quants anys, les persones són més joves, hi ha 
més dones i el temps que porten al carrer és inferior, 
tot i que eldesarrelament i el deteriorament són molt 
profunds.»

La comesa que duen a terme els voluntaris és essen-
cial per a la bona marxa de l’entitat. «Els prop de 
340 voluntaris que actualment donen suport a Arrels 
desenvolupen múltiples tasques i assumeixen diver-
ses responsabilitats. La majoria destina el seu temps 
a l’atenció a les persones: sortir cada dia per conèixer
persones que dormen al carrer i oferir-los acompan-
yament i atenció, acompanyar-los al metge o a dife-
rents gestions, atendre els serveis higiènics, el rober o 
la consigna», comenta el director d’Arrels Fundació.

Segons Ferran Busquets, «cal destacar també el paper 
dels voluntaris que visiten les persones que estan a 
l’hospital o en una residència, així com les persones 
que asseguren les vint-iquatre hores de funcionament 
de la Llar Pere Barnés i de tots els pisos de què dispo-
sa l’entitat. En paral·lel, moltsvoluntaris desenvolu-
pen tasques de sensibilització a infants i joves; d’altres 
treballen en les àrees d’informàtica, de manteniment 
i d’administració. De fet, l’equip directiu està format 
per tres voluntaris i properament també hi haurà una 
persona atesa».

Recentment Arrels Fundació ha denunciat davant de 
la Fiscalia Provincial de Barcelona una sèrie d’estafes
a persones sense llar. «Vam presentar a la Fiscalia —
constata Busquets— el cas d’onze persones de les 
quals hem pogut documentar que havien signat pa-
pers i documents a canvi d’algun import petit de di-
ners. Els enganys i fraus consisteixen en el fet que a 
alguns els han fet propietaris d’empreses, a d’altres els 
han carregat el finançament de cotxes de luxe o, fins 
i tot, un cas en què li van fer signar una assegurança 
de vida. Ho hem pogut saber perquè des de fa temps 
han rebut notificacions d’hisenda, Seguretat Social o 
altres on els reclamaven responsabilitats de diferents
tipus, i això ens va fer sospitar. Aquest fet comporta 
endarreriments o talls en les seves prestacions o pen-
sions.»
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L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Fa-
cultat de Filosofia de Catalunya van entregar el passat 
dijous a la Fundació Arrels el Reconeixement Em-
manuel Mounier. L’acte, que va tenir lloc a la Sala 
Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona,  va 
comptar amb la conferència-col·loqui del Dr. Josep 
Lluís Vázquez Borau, que va parlar de “La Fraternitat 
fruit de l’Esperit”.

Aquest reconeixement, que s’atorga cada any, 
s’entrega a aquelles persones o institucions que 
destaquin per actituds i activitats que expressin les 
qualitats més apreciades de la persona humana, tan 
en l’àmbit intel·lectual com pràctic, en l’horitzó del 
pensament personalista, sota les característiques del 
compromís amb el creixement de l’ésser humà i amb 
l’avançament comunitari vers un món més just i ha-
bitable. 

Motius de pes
De les qualitats valorades per a l’atorgament del Re-
coneixement Mounier a la Fundació Arrels, les dues 
entitats organitzadores han tingut en compte “el seu 
compromís amb les persones sense llar, amb la ferma 
voluntat de preservar llur dignitat i procés de perso-
nalització. També posen en relleu que  durant aquest 
llarg trajecte de 25 anys, la fundació ha destacat per 
mostrar els valors de la dignitat de les persones ateses 
i l’acompanyament respectuós amb la seva persona-
lització i autonomia.

Fundació Arrels  
Aquesta institució ofereix atenció integral, allotja-
ment, alimentació i atenció social i sanitària, a les per-
sones sense llar, a fi que, malgrat la situació d’exclusió 
social, esdevinguin el més autònoms possible. Els 
objectius d’aquesta organització responen al projecte 
d’eixamplar els seus serveis a les persones sense llar; 
augmentar el nombre de voluntaris col·laboradors i 
llocs d’atenció; alhora que pretén sensibilitzar la ciu-
tadania sobre la realitat injusta de les persones sen-
se sostre, aportant esforços i propostes en pro de la 
transformació de la societat en el camí de més soli-
daritat.   

Per aconseguir resultats en els seus objectius i mit-
jançant els seus valors, la Fundació Arrels té com a 
criteris d’actuació incidir en les polítiques socials i en 
la millora de les lleis de l’estat, així com mostra la seva 
ferma voluntat de col·laborar amb l’administració 
pública i amb les institucions civils agermanades en 
els objectius comuns contra la pobresa i l’exclusió, i 
en pro de la salut integral de les persones.

Enllaç: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6209

Arquebisbat bcn (11/05/2014)
Redacció

El guardó és un reconeixement “al seu compromís amb les persones sense llar, amb 
la ferma voluntat de preservar llur dignitat i procés de personalització”

Fundació Arrels, premi Mounier 2014

Ferran Busquets (director d’Arrels Fundació) recollint el premi.
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Avui s’han donat a conèixer els guanyadors dels Pre-
mis Time Out Barcelona 2014, que han estan triats 
per votació popular a partir d’una terna de finalistes 
seleccionats per la redacció de la revista.

El Premi Time Out Barcelona, que decideix la re-
dacció de la publicació, és per a Sílvia Pérez Cruz 
i Raül Fernandez, un tàndem prodigiós que el 2014 
ha publicat ‘granada’, un dels millors discs de la dè-
cada. Hem volgut destacar el seu talent i esforç, que 
han fet d’aquesta associació musical un dels projectes 
més intensos i fructífers de Barcelona.

Els premis volen reconèixer els projectes més inte-
ressants i compromesos de la ciutat, els bars i res-
taurants que han destacat al 2014 i les iniciatives més 
innovadores. Aquí teniu un llistat amb tots els pre-
miats:

Millor Creador 
Josep Pedrals, amb 35 anys, un dels genis de la poesia 
catalana actual.
Finalistes: Joan Colomo i Eulàlia Ayguadé

Millor Restaurant
Can Boneta, un restaurant que respecta la cuina ca-
talana i alhora l’actualitza per satisfer les panxes del 
segle XXI.
Finalistes: La Venta i el Matís Bar

Millor Plat 
L’arròs amb ànec i salsa del restaurant peruà Ceviche 
103.
Finalistes: L’ajoblanco amb tonyina de la Floreta i el 
mole amb verdures de l’Hoja Santa

Millor Bar
Cassette, que compagina barra, cuina i una oferta 
musical amb excel·lència.
Finalistes: Bodega d’en Rafel i El 68

Millor Local Nocturn
Heliogàbal, el bar de Gràcia que s’ha convertit en el 
vòrtex de l’escena musical independent barcelonina.
Finalistes: 23 Robadors i Klavier

Millor Obra
La pel·lícula ‘10.000 km‘, de Carlos Marqués-Marcet, 
la prova de què amb pocs diners es pot fer cinema 
de qualitat.
Finalistes: ‘Y el cielo era una bestia’ de Robert-Juan 
Cantavella i ‘Victòria d’Enric V‘ de La Kompanyia 
del Teatre Lliure

Millor Projecte
Phenomena, per les sessions de ‘blockbusters’ que 
organitza des del 2010 i la imminent inauguració de 
sala pròpia.
Finalistes: Van Van i Ventú

Millor Iniciativa Ciutadana
Arrels Fundació, que lluiten per aconseguir que cap 
persona dormi al carrer.
Finalistes: FAVB i Tanquem els CIEs

TimeOut (10/12/2014)
Redacció

Premis Time Out Barcelona 2014: els guanyadors

Enllaç: http://blogs.timeout.cat/barcelona/2014/12/10/premis-time-out-barcelona-2014-els-guanyadors/
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Després de 28 anys ajudant les persones sense llar, 
la fundació Arrels està estudiant ara com aplicar a 
Barcelona un nou model d’atenció social que supo-
sa un trencament total amb el protocol seguit fins 
ara. Es tracta del HousingFirst, un programa que té 
com a punt de partida dotar a la persona que deixa 
el carrer d’un habitatge individual, permanent i ade-
quat a les seves necessitats. Aquest model, aplicat als 
Estats Units des de fa una vintena d’anys per l’ONG 
Pathways to Housing i recentment importat a Euro-
pa, millora la qualitat de vida i la salut dels benefi-
ciaris, i redueix la despesa de les entitats socials i les 
administracions.

Fins ara, el procediment habitual que segueix una 
persona que porta anys dormint al ras és molt pa-
ternalista i no tothom l’accepta. Primer es passa del 
carrer a l’alberg, de l’alberg a l’allotjament temporal i, 
finalment com a premia un pis –gairebé sempre com-
partit- de forma permanent. Aquest difícil camí de 
reconstrucció personal pot allargar-se durant molts 
anys, suposa una important despesa econòmica i 
no sempre funciona, ja que moltes vegades l’afectat 
arrossega problemes d’alcoholisme o mentals que 
fan encara més difícil la seva reinserció social.

En els vint anys d’aplicació a la ciutat de Nova York, 
el model HousingFirst ha demostrat ser la iniciativa 
més efectiva per recuperar persones amb una situació 
d’abandonament cronificada. Al tenir un habitatge 
propi, la persona se sent més autònoma i s’estabilitza, 
necessita menys atenció sanitària i és capaç d’establir 
vincles emocionals i,fins i tot,de trobar una feina amb 
més facilitat. Les tres condicions exigides per entrar 
en aquest programa són aportar el 30% dels ingres-

sos com a lloguer, respectar la convivència veïnal i 
acceptar la visita de l’equip de suport un cop a la se-
tmana.

Des de l’any 2011, la Comissió Europea està promo-
vent la implantació d’aquest model en algunes ciutats 
europees al considerar-lo un “element clau de les es-
tratègies integrades per atendre a les persones sense 
llar”. Ciutats com Amsterdam, Copenhagen, Lisboa, 
Budapest i Glasgow ja es beneficien dels ajuts comu-
nitaris per aplicar-lo mentre que altres països euro-
peus, com Alemanya, França, Irlanda i Bèlgica, estan 
desenvolupant experiències similars pel seu compte. 
En el cas d’Espanya, no es coneix cap iniciativa sem-
blant.

A Barcelona hi ha unes 900 persones vivint al carrer, 
segons dades d’Arrels. D’aquestes, 300 ho fan des de 
fa molts anys i es troben en una situació vital molt 
deteriorada. Segons l’entitat, aquest és precisament 
el perfil que es podria beneficiar del HousingFirst. 
Fets els càlculs, surt que allotjar-los en aquest tipus 
d’habitatge costaria uns 3 milions d’euros, uns 10.000 

Eldiario.es (05/04/2014)
Cristina Palomar

L’ONG estudia com aplicar a Barcelona el ‘HousingFirst’, un sistema que prioritza 
l’habitatge permanent, millora la qualitat de vida de les persones i disminueix les 
despeses socials

La Fundació Arrels aposta per proporcionar habi-
tatge permanent als sense sostre

Un home amb dos matalassos a un carrer de Ciutat Vella, a 
Barcelona. / Edu Bayer
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euros per persona i any. Amb aquests diners es paga-
ria el lloguer, els subministres i l’equip de suport.

Arrels treballa des de fa mesos per aplicar aquest 
nou model i el desembre passat va viatjar a Lisboa 
per conèixer de primera mà la iniciativa Casas Pri-
meiro. Tanmateix, els reptes a superar no són fàcils 
començant pel canvi de mentalitat que han de fer les 
entitats socials, els recursos disponibles i els preus 
dels habitatges. Per al director d’Arrels, Ferran Bus-
quets, està clar que la iniciativa funciona i que s’ha 
de fer. “És un model basat en el dret a un habitatge 
digne, aquest és el primer pas, i suposa un gran estalvi 
no només per a la nostra fundació, sinó per a tota 
la societat perquè es redueixen els equips de profes-
sionals, les urgències hospitalàries i els ingressos a la 
presó”, remarca.

Busquets destaca el bon grau d’acceptació que el 
HousingFirst ha tingut entre els equips de professio-
nals i voluntaris que treballen a Arrels. “Ens havíem 
donat de marge aquest 2014 per explicar el projecte, 
però tot ha anat molt més ràpid i tothom el veu molt 
beneficiós”, explica. Superat el primer escull, ara que-
da abordar com aconseguir els recursos suficients per 
disposar d’una bossa de pisos en condicions. “Això 
serà més complicat i ens fa veure el projecte a mig 
termini ”, admet el director d’Arrels. En qualsevol 
cas, la seva aposta no passa només pels pisos socials, 
sinó per prioritzar el mercat privat. “Volem evitar els 
guetos”, conclou.

Enllaç: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Fundacio-Arrels-proporcionar-habitatge-permanent_0_246026178.html
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Arrels Fundació està ultimant la implantació a Bar-
celona del sistema nord-americà ‘Housing first’ --en 
anglès, primer habitatge--, a través del qual se centren 
tots els esforços econòmics i assistencials a garantir 
una llar individual a les persones ‘sense sostre’, fet 
que permet estalviar costos i dignificar l’atenció.

Segons ha explicat a Europa Press el director d’Arrels 
Fundació, Ferran Busquets, aquest sistema es basa a 
facilitar l’accés dels ‘sense sostre’ a pisos perquè vis-
quin sols i puguin recuperar la seva confiança, amb 
l’objectiu principal que abandonin el carrer “per sem-
pre”.

D’aquesta manera, l’habitatge deixa de considerar-se 
com un premi per als que compleixen certes condi-
cions i es comprometen a seguir un pla de treball, 
“per passar a oferir directament una llar, sense condi-
cions, perquè és un dret humà bàsic”.

El ‘Housing first’ va néixer fa 20 anys als Estats Units 
de la mà de l’organització Pathways to Housing, que 
des d’aleshores ha ajudat que més de 3.000 ‘sense sos-
tre’ tinguin una llar individual: “La seva eficàcia està 
més que demostrada, no només als Estats Units, sinó 
a la resta de llocs en els quals s’ha exportat aquest 
projecte”.

Amsterdam, Glasgow, Dublín, Hèlsinki, Viena, Co-
penhaguen i Lisboa són algunes de les ciutats euro-
pees on ja funciona amb èxit el ‘Housing first’ com 
una nova forma d’atendre a les persones sense llar, 
i els professionals d’Arrels estan “molt convençuts” 
que també funcionarà a Barcelona.

De fet, un grup de professionals de la fundació ha 
viatjat durant un any a moltes d’aquestes localitats 
per comprovar el funcionament d’aquest sistema i 
veure les possibilitats de materializar-lo a la capital 
catalana, una experiència que els ha reforçat per a 
poder-ho aplicar amb “les màximes garanties”.

Efectivitat del 90%
Aquest model d’atenció ha tingut una efectivitat del 
90% als llocs en els quals s’ha aplicat, i suposa un 
“canvi brutal de paradigma”, tenint en compte que 
l’accés a un pis es tracta actualment de l’última de les 
opcions que se li ofereix al col·lectiu.

Fins ara, una persona ‘sense sostre’ passa del carrer 
a un alberg i, si demostra bon comportament, pot 
anar a un allotjament temporal per més tard acabar 
accedint a un pis, un procés llarg que pot frustrar-se 
en qualsevol moment: “Amb el ‘Housing first’ això ja 
no és així i el primer que se li ofereix a la persona és 
una llar”.

El punt de partida d’aquest innovadors sistema 
d’atenció és l’accés directe a un habitatge “digne, 
permanent, individual i adequat a les necessitats”, en 
què la persona pot reprendre el seu projecte vital, re-
cuperar la seva confiança i tenir l’atenció d’un equip 
professional.

Ara bé, per formar part del sistema d’atenció ‘Hou-
sing first’ les persones han de complir tres condi-
cions: aportar el 30% dels seus ingressos en concepte 
de lloguer --si no disposa de recursos pot ajudar amb 
tasques de voluntariat--, respectar la bona convivèn-
cia veïnal i acceptar una vegada a la setmana, com a 
mínim, la visita de l’equip de suport d’Arrels.

Busca 150 pisos i 150.000 euros perquè visquin sols i accelerin la seva reinserció

Arrels ultima la implantació a Barcelona del pro-
jecte per als ‘sense sostre’ Housing First

Aldia.cat (05/04/2014)
Europa Press
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Dormir al carrer
Actualment dormen als carrers de Barcelona unes 
900 persones, de les quals 300 “ho fan des de fa molt 
temps, es troben en una situació de desprotecció cro-
nificada i han desenvolupat addiccions i problemes 
de salut mental”, un col·lectiu especialment vulnera-
ble en què Arrels centra els seus esforços.

Donar un habitatge a aquestes 300 persones costaria 
al voltant de tres milions d’euros --uns 10.000 euros 
per persona i any--, tot i que Arrels necessitaria la 
meitat de pisos per iniciar el ‘Housing first”: “Ens 
fan falta uns 150 pisos i 150.000 euros per posar en 
marxa el projecte abans que acabi l’any”.

Al marge de les administracions, qualsevol persona 
pot participar en aquest projecte mitjançant dona-
cions econòmiques i immobiliàries, i també aquells 
ciutadans que estiguin disposats a llogar un habitatge 
a la fundació a un preu social per poder-la destinar al 
‘Housing first’.

Enllaç: http://www.aldia.cat/gent/noticia-arrels-ultima-implantacio-barcelona-projecte-per-als-sense-sostre-housing-
first-20140406173831.html
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La Vanguardia (20/08/2014)
Redacción
Barcelona. (Agencias).- El Ayuntamiento de Barce-
lona implantará el sistema estadounidense Housing 
First [Primero la Vivienda] para atender a las perso-
nas sin techo, basado en centrar todos los esfuerzos 
económicos y asistenciales en garantizar un hogar 
“desde el primer momento” en que se detecta un 
caso en la ciudad, lo que permite ahorrar costes y 
dignificar la atención.

La veterana entidad Arrels, de referencia en Barce-
lona, defiende desde hace tiempo este modelo por 
su eficacia en lograr cambios progresivos en la vida 
de las personas atendidas y también por la reducción 
de costes que supone. Arrels calcula que aplicar este 
modelo costaría unos 10.000 euros anuales y consi-
dera que las personas beneficiarias se sentirían mu-
cho más seguras al evitarles pasar de un centro a otro. 

Lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la 
teniente de alcalde de Calidad de Vida, Maite Fandos, 
que ha concretado que la iniciativa se pondrá en mar-
cha en octubre con un plan piloto para 60 personas 
-10 plazas las gestionará el consistorio y 50 una enti-
dad a elegir en concurso público-. El sistema facilita 
el acceso de los ‘sin techo’ a pisos para que vivan so-
los de forma autónoma y “puedan recuperar su con-
fianza” a través de un proceso de apoyo económico 
y social, con el objetivo último de que abandonen la 
calle para siempre.

De este modo, la vivienda deja de considerarse un 
premio para aquellos ‘sin techo’ que cumplen con-
diciones y que se comprometen a seguir un plan de 
trabajo, para pasar a ser “el primer paso de un plan de 
atención integral”, ha dicho la directora de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento, Glòria Figuerola.

Aplicado en varias ciudades de Europa
El Housing First surgió hace 20 años en Estados 
Unidos en la organización Pathways to Housing, 
que desde entonces ha ayudado a que más de 3.000 
‘sin techo’ tengan un hogar propio, y otras ciudades 
como Amsterdam, Glasgow, Dublín, Helsinki, Vie-
na, Copenhague también lo han aplicado tras com-
probar su éxito.

Figuerola ha concretado que este sistema dignifica la 
atención, pero también permite ahorrar, teniendo en 
cuenta que una plaza residencial en un piso o alber-
gue cuesta hasta 71 euros al día, en función de la en-
tidad que la gestiona, mientras que el Housing First 
supone una inversión de 53 euros en la fase inicial de 
la intervención, en la que el usuario no puede contri-
buir al alquiler. En la segunda fase, cuando el usuario 
ya cuenta con un plan de inserción social y laboral, 
el coste se reduce a una media de 48 euros diarios: 
“Muchas entidades han corroborado que se trata de 
un sistema que funciona muy bien y que permite a 
las personas adquirir confianza y recuperar su vida”.

Un 13% menos de ‘sin techo’
Fandos ha explicado que en el último año se ha re-
ducido un 13% la cifra de ‘sin techo’ en Barcelona, 

‘Housing First’, que se implantará a partir de octubre, garantiza un hogar “desde el 
primer momento” y sin condiciones

Barcelona importará de EE.UU. un sistema de 
atención a ‘sin techo’

Imagen de una persona sin hogar en un banco en el barrrio del 
Poble Sec de Barcelona. Raquel Mateos
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hasta las 712 personas que había en junio y las 818 
del mes de mayo, lo que ha atribuido al aumento del 
27% de las plazas en los servicios que atienden a este 
colectivo, algo que “se seguirá haciendo” en parale-
lo a la implantación del Housing First. No obstan-
te, Fandos ha matizado que esta caída del 13% “no 
quiere decir que haya menos personas sin casa, sino 
que están atendidas por los servicios municipales y 
las entidades”.

Durante una visita al centro de acogida residencial 
Can Planas, en el distrito de Sant Martí de Barcelo-
na, Fandos ha reivindicado la labor municipal en la 
atención de personas sin hogar y alta vulnerabilidad 
social. Así, ha recordado que desde 2011 -año en que 
CiU entró en el gobierno de la ciudad- han aumen-
tado un 27,4% el número de plazas para atender las 
necesidades de las personas sin hogar de Barcelona, 
que hoy cuenta con una red de 2.953 plazas distribui-
das en distintos centros -en 2011 había 2.318-.

También han descendido los usuarios de los come-
dores sociales (10.653 el pasado año frente a 10.423 
del anterior), aunque se sirvieron 108.476 comidas 
más debido a la menor rotación de las personas que 
utilizan este servicio, mientras que de enero a junio 
los comedores sociales sirvieron 259.228 comidas. 
Las plazas disponibles de este servicio crecieron un 
39%, pasando de las 1.106 de 2011 a las 1.541 actua-
les, mientras que las plazas de alojamiento también 
crecieron en el mismo período un 25%. 
Los servicios de higiene municipales experimentaron 
en 2013 una ocupación del 80% de las 140 plazas 
diarias de las que se disponen, atendiendo el año pa-
sado a 2.500 personas (23 menos que en 2012). Los 
servicios de alojamiento atendieron a 3.537 personas 
el año pasado, 261 más que el año anterior, y las per-
noctaciones fueron 268.109 frente a las 253.554 de 
2012. Por otro lado, las ayudas económicas para per-
sonas sin techo han aumentado un 38,9% respecto 
2011, pasando de 97.000 a 133.785 euros, y hasta el 
mes de junio el ayuntamiento ha otorgado 74.902,51 
euros.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20140820/54413868892/barcelona-importara-eeuu-sin-techo.html
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Housing First, canvi de paradigma per als senses-
llar i per als professionals

Posar la persona al centre de l’atenció ha esdevingut 
gairebé un mantra que, en l’àmbit dels serveis socials, 
fa força temps que sentim i reivindiquem. Però quan-
tes vegades no ens trobem encara mirant d’encaixar 
demandes i necessitats amb catàlegs de serveis i pres-
tacions predefinits i quadriculats?

El model de treball amb persones sense llar anome-
nat housing first,-primer la casa- que dóna la volta 
al plantejament aplicat fins ara de “primer el tracta-
ment” –i el compliment d’una sèrie de requisits i exi-
gències— per començar proporcionant un habitatge 
individual a partir del qual treballar la resta d’aspectes, 
planteja una ocasió perfecta per posar a prova el tan 
desitjat enfocament centrat en la persona atesa.

Els resultats obtinguts a diversos països on s’està 
aplicant des de fa anys –començant pels Estats Units 
a la dècada del 1990 i continuant per Canadà, Regne 
Unit, França, Holanda Portugal...— fan que el nou 
model arribi a casa nostra amb tots els indicadors a 
favor. A més de tenir un cost inferior als programes 
amb albergs i altres tipus d’allotjament i de suposar 
importants estalvis en altres tipus d’atencions, prin-
cipalment sanitàries, el factor clau és que la millora 
de la situació de les persones ateses és espectacular 
en tots els sentits: autonomia, salut, higiene, nutrició, 
hàbits de son, relacions amb la família, integració so-
cial...

L’evidència de les experiències de França i Portugal 
presentades a la jornada Housing First fa uns dies 
a Barcelona, organitzada per Arrels Fundació i el 
Departament de Treball Social i Serveis Socials de 
la Universitat de Barcelona, va ser aclaparadora. El 

canvi de paradigma i la revolució que suposa són ob-
vis pel que fa a les persones sense llar, que tal com 
va afirmar un dels testimonis aportats en primera 
persona –alcohòlica i toxicòmana, avui treballadora 
referent al projecte Un Chez-Soi d’Abord de Paris— 
“recuperen l’esperança i poden materialitzar els seus 
somnis”; però aquest canvi revolucionari radica en 
bona part en la innovació que representa també per 
als professionals.

L’element multidisciplinari i el trencament de les ba-
rreres entre els diferents perfils que formen part dels 
equips d’atenció (metges, infermeres, educadors i tre-
balladors socials, psicòlegs...) contribueixen a la nova 
mentalitat i la nova mirada que planteja el housing 
first: no es tracta d’aportar coneixements segmentats 
des de diferents disciplines per cobrir necessitats di-
verses, sinó d’escoltar, respectar i fer equip amb la 
persona atesa. Sense presses, sense pretendre en-
caixar els processos evolutius de cadascú en els parà-
metres i les respostes que estipula el servei. El focus 
es posa en generar confiança i respectar sempre les 
decisions de la persona per treballar les potencialitats 
individuals a través del vincle.

Per als professionals és una oportunitat d’innovar, 
experimentar i combinar la intervenció amb la recer-
ca, però sobretot representa un enriquiment de les 
nostres capacitats i una ocasió per posar en pràctica 
el nou model centrat en la persona. Amb resultats 
tangibles i amb la possibilitat de retornar la dignitat 
al col·lectiu més vulnerable, estigmatitzat i exclòs de 
la nostra societat.

Social.cat (04/12/2014)
Lucia Guerrero

Enllaç: http://www.social.cat/opinio/housing-first-canvi-de-paradigma-per-als-sensesllar-i-per-als-professionals
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When you walk by a homeless person on the si-
dewalk holding a cardboard sign, you might see an 
anonymous face struggling to survive. When the 
team at the Arrels Foundation see those people, 
however, they see artists.

Coupled with the brainpower at Cyranos McCann 
advertising agency, the Barcelona-based homeless 
center launched HomelessFonts.org. The website 
features fonts created using the handwriting of  lo-
cal homeless people, ready for purchase by marke-
ters aiming to personalize their brands, according 
to Osocio.

Revenue raised through HomelessFonts goes 
toward the foundation, which offers accommoda-
tion, food, social programs and health care to those 
it services. Last year, the organization worked with 
1,354 people -- nearly half  of  Barcelona’s 3,000 ho-
meless.

“Each human being’s handwriting is unique,” the 
video explains. “Yet the homeless write signs that 
no one wants to see. The same thing that helped 
them beg in the street could now help them to leave 
it behind.”

So far, 10 individuals are featured on the website, 
and five of  their fonts are for sale.

Loraine Halgabary, who is originally from London, 
has a typeface for purchase on HomelessFonts.org. 
In a video highlighting her story, Halgabary said her 
passport was stolen and used for something illegal 
while she was in Barcelona on vacation. Stranded 
in a foreign country unable to access any resources 
at home, she began sleeping in a warehouse. The 
video shows Halgabary happily holding a bottle of  
wine with her font on it in front of  an entire display 
of  identical product.

The team at the Arrels Foundation aren’t the only 
ones who see the artistic potential in the most vul-
nerable among us. Willie Baronet, an advertising 
professor, began buying signs held by homeless 
people on the streets in 1993 and, after years of  
contemplating what to do with them, produced an 
art exhibit to build awareness for the homelessness 
crisis. (See slideshow below).

Visit HomelessFonts.org to learn more about their 
mission.

Huffingtonpost.com (11/06/2014)
Robbie Couch

Handwriting From Homeless People’s Signs Turned 
Into Fonts, Earning Them Food

Enllaç: http://www.huffingtonpost.com/2014/06/11/homeless-fonts_n_5485693.html?utm_hp_ref=tw
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Arrels Fundació, en colaboración con la agencia de 
publicidad The Cyranos McCann, ha presentado hoy 
Homelessfonts.org, la primera página web que per-
mite comprar tipografías realizadas por personas sin 
hogar, a partir de los mensajes que escriben en los 
cartones con los que piden ayuda.

La iniciativa, según la fundación dedicada a ayudar a 
personas que viven en la calle, pretende “dignificar la 
vida de las personas sin techo y sensibilizar sobre esta 
problemática, que cada vez afecta a más personas”.

“Homelessfonts.org nace como una acción innova-
dora que une la vertiente artística con el compromi-
so social. Es una manera creativa de poner sobre la 
mesa y de transformar la visión que se tiene sobre la 
problemática de las personas sin hogar”, ha declara-
do el director de Arrels Fundació, Ferran Busquets.

Según Busquets, la letra con la que las personas sin 
hogar escriben los mensajes en los cartones con los 
que piden ayuda forma una tipografía que les hace 
visibles en las calle y que constituye una potente he-
rramienta de sensibilización.

La idea es que personas a título individual y empresas 
puedan adquirir estas tipografías a través de la web 
Homelessfonts.org, y que las utilicen en diferentes 
ámbitos, como sus redes sociales y su identidad cor-
porativa, ya sea en su publicidad, papelería o packa-
ging.

A través de distintos talleres, los participantes realiza-
ron ejercicios tipográficos que después fueron digi-
talizados y convertidos en fuentes utilizables gracias 
a la colaboración de expertos y profesionales en el 
ámbito del diseño.

Por el momento, han participado en la iniciativa una 
decena de personas sin hogar.

Los ingresos recaudados se destinarán a financiar la 
labor de la oenegé en Barcelona a favor de las perso-
nas sin hogar.

En el 2013, Arrels atendió a 1.354 personas. Actual-
mente, en Barcelona hay unas 3.000 personas sin te-
cho, 900 de las cuales viven directamente en la calle.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/arrels-vende-caligrafia-que-usan-los-sintecho-sus-cartones-3296285

El Periódico (11/06/2014)
Rosa M.Sanz

Los ingresos se destinarán a financiar la labor de la oenegé en Barcelona

Arrels vende la caligrafía que usan personas sin 
techo en sus cartones
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20 Minutos (11/06/2014)
Redacción
La Fundación Arrels, en colaboración con la agencia 
de publicidad The Cyranos McCann, ha presentado 
este miércoles Homelessfonts.org, la primera página 
web que permite comprar tipografías realizadas por 
personas sin hogar, a partir de los mensajes que es-
criben en los cartones con los que piden ayuda. La 
iniciativa, según la fundación dedicada a ayudar a per-
sonas que viven en la calle, pretende “dignificar la 
vida de las personas sin techo y sensibilizar sobre esta 
problemática, que cada vez afecta a más personas”. 
“Homelessfonts.org nace como una acción innova-
dora que une la vertiente artística con el compromi-
so social. Es una manera creativa de poner sobre la 
mesa y de transformar la visión que se tiene sobre la 
problemática de las personas sin hogar”, ha declara-
do el director de Arrels Fundación, Ferran Busquets. 

Mayor visibilidad de los problemas de vivir en 
la calle 
Según Busquets, la letra con la que las personas sin 
hogar escriben los mensajes en los cartones con los 
que piden ayuda forma una tipografía que les hace 
visibles en las calle y que constituye una potente he-
rramienta de sensibilización. La idea es que personas 
a título individual y empresas puedan adquirir estas 
tipografías a través de la web Homelessfonts.org, y 
que las utilicen en diferentes ámbitos, como sus redes 
sociales y su identidad corporativa, ya sea en su publi-
cidad, papelería o packaging.

A través de distintos talleres, los participantes realiza-
ron ejercicios tipográficos que después fueron digi-
talizados y convertidos en fuentes utilizables gracias 
a la colaboración de expertos y profesionales en el 
ámbito del diseño. Estas tipografías se recogen en la 
página Homelessfonts.org, donde los usuarios, ade-
más, pueden descubrir la historia de sus creadores y 
las aplicaciones en las que se ha usado esa letra. 

Una decena de participantes 
Por el momento, han participado en la iniciativa una 
decena de personas sin hogar. “Nunca había pensa-
do que mi caligrafía pudiera tener algún valor”, ha 
afirmado Loraine, una de las participantes en la ini-
ciativa. “Gracias al proyecto, he descubierto que mi 
letra es lo suficientemente bonita como para que una 
marca como Valonga se interese por ella y la utilice 
en sus productos”, ha añadido. “Todas las marcas y 
diseñadores que apuesten por el uso de tipografías 
dispondrán de un sello de calidad para identificar el 
proyecto y así evidenciar su compromiso social”, ha 
explicado Marta Grasa, directora de cuentas de la 
agencia The Cyranos McCann. En este contexto, el 
proyecto Homelessfonts.org también ha contado con 
el apoyo de la productora Oxígeno, que ha producido 
un documental sobre la iniciativa, y diseñadores y ex-
pertos que han colaborado de manera desinteresada. 
Los ingresos recaudados a través de Homelessfonts.
org se destinarán a financiar la labor de la Fundación 
Arrels en Barcelona a favor de las personas sin ho-
gar. En 2013, Arrels atendió a 1.354 personas, 436 de 
las cuales duermen cada día en la calle. La fundación 
acompaña a las personas sin hogar en su camino ha-
cia la autonomía, les ofrece alojamiento, alimentación 
y atención social y sanitaria. Actualmente, en Barce-
lona hay unas 3.000 personas sin hogar, 900 de las 
cuales viven directamente en la calle.

Venden con fines sociales la caligrafía que usan 
los ‘sin techo’ en los cartones para pedir ayuda

Enllaç: http://www.20minutos.es/noticia/2164867/0/venta-online/caligrafia-sin-techo/barcelona-fundacion-arrels/
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A Spanish NGO and an advertising agency have tea-
med up to create typefaces based on the handwriting 
of  homeless people. The handwritten carboard signs 
that help desperate people to beg on the street may 
be the very thing that helps them leave it.

Samples of  handwriting are photographed and clea-
ned up in a studio and then transformed into com-
mercially available fonts.

Individuals and companies can buy the different 
fonts through Homelessfonts.org. The proceeds will 
be used to finance the work of  the Arrels foundation 
for homeless people in Barcelona

“I never thought my typeface could be worth an-
ything,” said Loraine, one of  the participants in the 
scheme. “Thanks to this project, I’ve discovered that 
my writing is nice enough for a brand like Valonga 
to take an interest in it and use it on their products.”

In 2013, Arrels worked with 1,354 people, 436 of  
whom actually sleep in the street. The foundation 
supports homeless people on their way to indepen-

dence, by offering accommodation, food and social 
and health care. There are currently about 3,000 ho-
meless people in Barcelona, 900 of  whom actually 
live in the street.

Ibtimes.co.uk (11/06/2014)
David Sim

Homeless Fonts: Typefaces Based on Handwri-
ting of  People Living on the Streets of  Barcelona

Francisco holds a cardboard sign reading: ‘We all need a little 
help sometimes.’homelessfonts / Arrels

A sample of  handwriting is photographed in the studio.home-
lessfonts / Arrels

Loraine looks at Valonga products which use her handwriting 
font.homelessfonts / Arrels

Individuals and companies can buy the different fonts through 
Homelessfonts.orghomelessfonts / Arrels
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Enllaç: http://www.ibtimes.co.uk/homeless-fonts-typefaces-based-handwriting-people-living-streets-barcelona-1452239

Miquel said: “A girl once had a graphologist look at my writing. 
She said it was the writing of  a madman and a genius.”

homelessfonts / Arrels homelessfonts / Arrels

Portraits of  three of  the participants in the homelessfonts.org 
project: Luis, Gemma and Francisco.
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Merca2.0.com (12/06/2014)
Redacción

España.- Son los autores de esos cartones que nadie 
quiere leer cuando pasa por la calle y cuya particu-
lar tipografía podrá ahora adquirirse como parte de 
la iniciativa Homelessfonts.org, que ha desarrollado 
la fundación española Arrels junto a la agencia The 
Cyranos McCann.

Más notas relacionadas:

• Personas sin hogar de Estocolmo, aceptan tarjetas 
de crédito

• Van por el mundo real y sin miramientos: Amazon 
y Google

• Inversión sin estrategia, riesgos del marketing en 
el 2014

En esta web, tanto particulares como empresas, pue-
den comprar las diferentes tipografías que han sido 
plasmadas por personas sin hogar, después de parti-
cipar en un taller de Arrels, organización que se en-
carga de ayudar a quienes no tienen techo en Bar-
celona y que a través de la venta de estas fuentes, se 
ayudan en su financiamiento.

Las mismas pueden ser utilizadas para personalizar 
redes sociales, incluirlas como parte de la identidad 
corporativa de la empresa, y por supuesto, para anun-
cios y packaging.

En la web pueden encontrarse también las historias 
de numerosas personas sin hogar que han contribui-
do en este proyecto, las cuales forman parte de las 
cerca del colectivo de 3.000 que en Barcelona se en-
cuentran en estas circunstancias.

Enllaç: http://www.merca20.com/una-organizacion-que-vende-tipografias-hechas-por-personas-sin-hogar/

Una organización que vende tipografías hechas 
por personas sin hogar
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Enllaç: https://www.marketingonline.nl/artikel/te-koop-lettertypen-gemaakt-door-daklozen

Het zijn handschriften die waarschijnlijk maar weinig 
mensen (wilen) zien: die op kartonnen borden van 
daklozen.

Consumenten en bedrijven kunnen verschillende 
fonts kopen, gebaseerd op het handschrift van een 
dakloze, en ze op meerdere manieren gebruiken: op 
sociale netwerken, bedrijfsuitingen, reclame, briefpa-
pier, verpakkingen.

Het idee is bedacht door het Spaanse reclamebureau 
The Cyranos McCann in samenwerking met dakloze-
norganisatie The Spanish Arrels foundation.

Osocio schrijft dat het het design persoonlijker ma-
akt omdat er een verhaal achter het lettertype zit.  
Het maakt daklozen meer zichtbaar en hun hands-
chrift wordt eindelijk gezien.

Op Homelessfonts.org kun je de verhalen van de 
daklozen zien. Op dit moment doen er tien mensen 
mee. 

Het geld dat wordt opgehaald met de verkoop van de 
lettertypen zal worden gebruikt door de Arrels foun-
dation om de daklozen in Barcelona te helpen.

Je kunt de fonts aanschaffen via Homelessfonts.org.

Te koop: lettertypen gemaakt door daklozen

Marketingonline.nl (12/06/2014)
Kari-Anne Fygi
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Barcelona. (EFE).- La Fundación Arrels, en cola-
boración con la agencia de publicidad The Cyranos 
McCann, ha presentado hoy Homelessfonts.org, la 
primera página web que permite comprar tipogra-
fías realizadas por personas sin hogar, a partir de los 
mensajes que escriben en los cartones con los que 
piden ayuda.

La iniciativa, según la fundación dedicada a ayudar a 
personas que viven en la calle, pretende “dignificar la 
vida de las personas sin techo y sensibilizar sobre esta 
problemática, que cada vez afecta a más personas”.

“Homelessfonts.org nace como una acción innova-
dora que une la vertiente artística con el compromi-
so social. Es una manera creativa de poner sobre la 
mesa y de transformar la visión que se tiene sobre la 
problemática de las personas sin hogar”, ha declara-
do el director de Arrels Fundación, Ferran Busquets.

Según Busquets, la letra con la que las personas sin 
hogar escriben los mensajes en los cartones con los 
que piden ayuda forma una tipografía que les hace 
visibles en las calle y que constituye una potente he-
rramienta de sensibilización.

La idea es que personas a título individual y empresas 
puedan adquirir estas tipografías a través de la web 
Homelessfonts.org, y que las utilicen en diferentes 
ámbitos, como sus redes sociales y su identidad cor-
porativa, ya sea en su publicidad, papelería o packa-
ging.

A través de distintos talleres, los participantes realiza-
ron ejercicios tipográficos que después fueron digi-
talizados y convertidos en fuentes utilizables gracias 
a la colaboración de expertos y profesionales en el 
ámbito del diseño.

Estas tipografías se recogen en la página Home-
lessfonts.org, donde los usuarios, además, pueden 
descubrir la historia de sus creadores y las aplicacio-
nes en las que se ha usado esa letra.

Por el momento, han participado en la iniciativa una 
decena de personas sin hogar. “Nunca había pensa-
do que mi caligrafía pudiera tener algún valor”, ha 
afirmado Loraine, una de las participantes en la ini-
ciativa. “Gracias al proyecto, he descubierto que mi 
letra es lo suficientemente bonita como para que una 
marca como Valonga se interese por ella y la utilice 
en sus productos”, ha añadido.

La Fundación pretende “dignificar la vida de las personas sin techo y sensibilizar so-
bre esta problemática, que cada vez afecta a más personas” | Los ingresos recauda-
dos a través de Homelessfonts.org se destinarán a financiar la labor de la Fundación 
Arrels en Barcelona a favor de las personas sin hogar.

Arrels vende la caligrafía que usan los sintecho en 
sus cartones

La Vanguardia (12/06/2014)
Efe

Arrels ha recogido 
las letras de varios 
indigentes para 
crear tipografías y 
venderlas con fines 
benéficos home-
lessfonts.org
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“Todas las marcas y diseñadores que apuesten por 
el uso de tipografías Homelessfonts.org dispondrán 
de un sello de calidad para identificar el proyecto y 
así evidenciar su compromiso social”, ha explicado 
Marta Grasa, directora de cuentas de la agencia The 
Cyranos McCann.

En este contexto, el proyecto Homelessfonts.org 
también ha contado con el apoyo de la productora 
Oxígeno, que ha producido un documental sobre la 
iniciativa, y diseñadores y expertos que han colabora-
do de manera desinteresada.

Los ingresos recaudados a través de Homelessfonts.
org se destinarán a financiar la labor de la Fundación 
Arrels en Barcelona a favor de las personas sin hogar.
En 2013, Arrels atendió a 1.354 personas, 436 de las 
cuales duermen cada día en la calle.

La fundación acompaña a las personas sin hogar en 
su camino hacia la autonomía, les ofrece alojamiento, 
alimentación y atención social y sanitaria.
Actualmente, en Barcelona hay unas 3.000 personas 
sin hogar, 900 de las cuales viven directamente en la 
calle.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/vida/20140611/54408890492/arrels-vende-caligrafia-sintecho.html#.U5laO8uRQNI.twitter

HOMELESSFONTS - La Fundació Arrels pone a la venta la 
letra que los sintecho usan en sus cartones con fines benéficos
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“Homeless Fonts”: dai cartelli dei barboni ai fonts 
per pc, un progetto sociale nato a Barcellona

Mentre politici, banchieri ed imprenditori senza scru-
poli si riuniscono al Bilderberg per discutere su come 
migliorare (leggi fottere, ndr) il mondo, mentre tutti 
pensiamo di avere problemi esistenziali e paranoie 
varie, mentre ci permettiamo di essere tristi sorse-
ggiando caffé, mangiucchiando croissant e leggiuc-
chiando le notizie del cazzo dei quotidiani italiani, 
mentre c’interessa tanto questo mondiale di calcio 
2014, mentre spendono bilioni per dei ventenni che 
non sono minimamente consapevoli della respon-
sabilità che hanno e delle cose utili che potrebbero 
fare quando scendono in campo, mentre andiamo in 
vacanza, mentre camminiamo e ci lamentiamo dei 
barboni che puzzano, mentre scrivo queste righe e 
piango, mentre sento che mi fa schifo più della metà 
della popolazione mondiale, mentre andiamo ogni 
giorno a fare la spesa al supermercato a comprare 
schifezze, mentre ci facciamo una o due docce al 
giorno, lavandoci con altre schifezze, mentre guidia-
mo e bruciamo petrolio, mentre contribuiamo a dis-
truggere il pianeta e quello che c’interessa è parlare di 
politica al bar, mentre volenti o nolenti continuiamo 
ogni giorno a girare nella ruota di questo aborto che 
chiamiamo sistema… mentre succede tutto questo, 
tanti di noi fanno anche cose buone, cose concrete 
per aiutare davvero.

I fondi raccolti attraverso gli acquisti dei caratteri di 
Homelessfonts.org vengono destinati a finanziare i 
lavori della Fundación Arrels di Barcellona, a favore 
dei senzatetto.

Buenobuonogood.com (12/06/2014)
Matteo Vitiello 

Enllaç: http://buenobuonogood.com/2014/06/12/nessuno-dormendo-per-strada-la-storia-di-homelessfonts-org-video/
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Enllaç: http://www.reasonwhy.es/actualidad/grafica/se-pone-la-venta-la-tipografia-de-los-homeless

La Fundación Arrels, en colaboración con la agencia 
The Cyranos McCann, ha lanzado Homelessfonts.
org, la primera página web que permite comprar ti-
pografías realizadas por personas sin hogar.

Porque la letra dice mucho de tu personalidad y tam-
bién de la de los homeless que escriben mensajes de 
ayuda sobre trozos de cartón. 

Gracias a esta campaña de publicidad, personas a tí-
tulo individual y empresas pueden adquirir estas tipo-
grafías a través de la web Homelessfonts.org e inte-
grarlas en diferentes ámbitos como sus redes sociales 
o su identidad corporativa, ya sea en publicidad, pa-
pelería, packaging…

“Nunca había pensado que mi tipografía pudiera tener algún 
valor”, declara Loraine, una de las participantes en la inicia-
tiva. “Gracias al proyecto, he descubierto que mi letra es lo su-
ficientemente bonita como para que una marca como Valonga 
se interese por ella y la utilice en sus productos”.

Los ingresos recaudados a través de Homelessfonts.
org se destinarán a financiar la labor de la Fundación 
Arrels en Barcelona a favor de las personas sin hogar.

La letra dice mucho de tu personalidad. También de los homeless que escriben men-
sajes de ayuda sobre un trozo de cartón. Una campaña de publicidad les ha dado la 
oportunidad de convertir su escritura en una tipografía comercializable.
Reasonwhy.es (12/06/2014)
Redacción

Se pone a la venta la tipografía de los homeless
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Enllaç: http://www.merca20.com/una-organizacion-que-vende-tipografias-hechas-por-personas-sin-hogar/

España.- Son los autores de esos cartones que nadie 
quiere leer cuando pasa por la calle y cuya particu-
lar tipografía podrá ahora adquirirse como parte de 
la iniciativa Homelessfonts.org, que ha desarrollado 
la fundación española Arrels junto a la agencia The 
Cyranos McCann.

En esta web, tanto particulares como empresas, pue-
den comprar las diferentes tipografías que han sido 
plasmadas por personas sin hogar, después de parti-
cipar en un taller de Arrels, organización que se en-
carga de ayudar a quienes no tienen techo en Bar-
celona y que a través de la venta de estas fuentes, se 
ayudan en su financiamiento.

Las mismas pueden ser utilizadas para personalizar 
redes sociales, incluirlas como parte de la identidad 
corporativa de la empresa, y por supuesto, para anun-
cios y packaging.

En la web pueden encontrarse también las historias 
de numerosas personas sin hogar que han contribui-
do en este proyecto, las cuales forman parte de las 
cerca del colectivo de 3.000 que en Barcelona se en-
cuentran en estas circunstancias.

Una organización que vende tipografías hechas 
por personas sin hogar

Merca20.com (13/06/2014)
Redacción
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La Fundació Arrels ha posat en marxa una novedosa 
iniciativa, el “homelessfonts” per ajudar les persones 
que viuen al carrer. 900 persones viuen al carrer a 
Barcelona.

Un grup de persones que no tenen habitatge han 
cedit la seva cal·ligrafia pel projecte “homelessfonts.
org”. Viuen al carrer o acollits per l’entitat. La seva 
lletra, única, s’ha convertit en una possible via per 
sortir-se’n. En col·laboració amb l’agència de publici-
tat The Cyranos McCann, han digitalitzat i convertit 
la seva lletra personal en una tipografia com l’Arial, 
la Verdana o la Times New Roman. Ferran Busquets, 
el director de l’entitat, ha explicat el doble benefici de 
la iniciativa al programa “A vivir que son dos días”, 
de la Cadena SER: “Pot proporcionar ingressos a 
la fundació i les persones quan s’adonen que tenen 
molt valor per aportar, per ells això és una satisfacció 
enorme, que per nosaltres és el més important”.

La seva cal·ligrafia pot acabar a l’etiqueta d’una am-
polla d’aigua o en un cartell que anunciï un concert. 
Es tracta que una empresa o un particular compri 
la lletra. A més, amb l’adquisició d’aquesta tipografia 
és possible conèixer la vida i la trajectòria dels seus 
autors, com en Luis Serra un home que després de 4 
anys fent feines mal pagades va acabar vivint al ca-
rrer. O la Gemma una noia de 37 anys que també 
passa moltes temporades malvivint sense un sostre 
on refugiar-se. Assegura que “viure al carrer no és 
gens agradable, veure passar una persona que s’acaba 
de dutxar fa que desitgis coses que d’altres no li do-
nen ni importància”, explica a la pàgina web de Ho-
melessfonts.org. Afegeix que dormir al carrer, però, 
“és la millor manera de conèixer els éssers humans”.

La Fundació Arrels treballa des de 1987 a Barcelona. 
L’any passat van atendre 1.354 persones, de les quals 
436 viuen al carrer. Es calcula que a la capital catala-
na hi ha 3.000 persones sense habitatge, de les quals 
900 dormen a la via pública o a l’interior d’un portal 
o caixer.

Cadenaser.com (14/06/2014)
Anna Punsí

La Fundació Arrels ha creat una tipografia a partir de la lletra que els més necessitats 
escriuen als cartrons per demanar caritat. La idea és que empreses o particulars la 
comprin

Una lletra per treure els sense sostre del carrer

Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2014/06/14/radio_barcelona/1402699445_850215.html

Imatge de la pàgina homelessfonts.org on es pot comprar la 
tipografia / Homelessfonts
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If  you have left home this week, odds are you will 
have seen a homeless person with a sign. You proba-
bly ignored it.

A Spanish NGO and an advertising agency have now 
decided to commercialize these signs – what sounds 
horrible is actually a beautiful project:

Homelessfonts.org has turned the handwriting of  
ten homeless people into computer typefaces. Any-
body can buy these fonts and use them on websites, 
posters or anything else – just like Arial or Times-
NewRoman.

Some of  the fonts are really beautiful and would look 
good on store windows, products or logos, however 
I’m wondering whether the stigma of  homelessness 
will stop companies from using the fonts. After all, 
most companies won’t want to be associated with 
homelessness.

The proceeds from the sale of  the fonts will go 
towards funding the work of  the NGO behind the 
project, but for me this is not about money. I think 
the project achieves two things:

• It restores confidence and dignity. Through the 
process of  typesetting their handwriting, the pro-
ject shows the homeless creators that they are ca-
pable of  creating something of  beauty and value.  
Considering that few things are as personal and 
individual as our handwriting, I think this is huge.

• The project raises awareness for homelessness. 
It’s easy to think of  “the homeless” as an anon-

ymous group of  people without seeing them as 
individuals. By showing them as creators and by 
providing the story of  each author with each font, 
the project manages to change how we see (these) 
homeless people. What I don’t like about these mi-
ni-portraits is that they are a little too euphemistic 
and faultless. Apparently, none of  the authors has 
a drug or alcohol problem or is at least partly res-
ponsible for being on the street – a little bit more 
frank honesty and less glossing over would have 
been good.

Homelessfonts: typefaces with a human face

Sm4good.com (14/06/2014)
Timo Luege

Enllaç: http://sm4good.com/2014/06/14/homelessfonts-typefaces-human-face/
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Xarxanet.org (15/06/2014)
Arrels Fundació
La lletra de persones que han viscut al carrer con-
vertida en tipografies que persones a títol indivi-
dual i empreses poden adquirir i utilitzar en els seus 
projectes. Aquesta és la idea de HomelessFonts.org, 
un portal impulsat per Arrels, en col·laboració amb 
ll’agència de publicitat The CyranosMacCann.
“Aquesta és una campanya que utilitza la lletra de 
persones que han viscut al carrer, les majúscules, 
les minúscules o frases que la gent escriu. Esperem 
que interessi”. Qui parla és la Loraine, una de les 10 
persones que han viscut al carrer i que participen al 
projecte HomelessFonts.org. A través d’aquest web, 
persones a títol individual i empreses petites i grans 
poden adquirir tipografies fetes per persones sense 
llar per fer-les servir en els seus projectes.

La iniciativa la posem en marxa des d’Arrels Funda-
ció, en col·laboració amb l’agència de publicitat The 
CyranosMacCann, amb l’objectiu de dignificar d’una 
manera diferent la vida de les persones sense llar. “És 
una manera creativa de posar sobre la taula i de trans-
formar la visió que es té sobre la problemàtica de 
les persones sense llar”, explica el director d’Arrels, 
Ferran Busquets.
Per fer realitat el projecte es van realitzar diferents ta-
llers on les persones participants van plasmar la seva 
lletra manuscrita que, després, s’ha digitalitzat amb el 
suport de dissenyadors i experts col·laboradors. Una 
d’aquestes tipografies és la de la Loraine, la lletra de la 
qual ja ha estat utilitzada per una empresa.

Una altra de les tipografies que recull el projecte és 
la del Guillermo, que explica: “Quan escrius en un 

cartró, no és una cosa maca, perquè estàs transme-
tent una cosa que et fa mal”, com és viure al carrer. 
“El pitjor que m’ha passat vivint al carrer és saber 
que m’han fet fora de la societat a la qual pertany”, 
continua el Guillermo.

Hi ha vàries maneres d’adquirir les tipografies re-
collides a HomelessFonts.org, segons si la persona 
interessada és un particular o un grup o empresa. 
Les tipografies es poden utilitzar en els materials 
d’identitat corporativa (papereria, packaging, pàgina 
web, etc) i també es poden fer servir en les xarxes 
socials, descarregant una app de pagament.

La lletra de persones que han viscut al carrer convertida en tipografies que es poden 
adquirir. Aquesta és la idea de HomelessFonts.org, un nou portal web impulsat per 
Arrels Fundació.

HomelessFonts.org, tipografies que criden #nin-
gudormintalcarrer

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/homelessfontsorg-tipografies-que-criden-ningudormintalcarrer?utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=241
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Homeless Fonts is a new project by Arrels Founda-
tion in order to help people who live in the streets. 
The idea is that every company needs fonts for its 
logo and for its advertising campaigns. So Arrels 
Foundation created a workshop where homeless 
men and women put their handwriting into fonts for 
branding use. A cool project to help those who really 
need help and have only their handwriting to convin-
ce you. Stay tuned with Arrels Foundation and the 
Homeless Fonts project at homelessfonts.org.

Whitezine.com (16/06/2014)
Thomas

Arrels Foundation – Homeless Fonts

Enllaç: http://www.whitezine.com/en/inspiration/arrels-foundation-homeless-fonts.html
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Enllaç: http://www.social.cat/noticia/homelessfonts.org-una-tipografia-ideada-per-persones-que-han-viscut-al-carrer

Social.cat (17/06/2014)
Redacció
La lletra de persones que han viscut al carrer conver-
tida en una tipografia que les empresos o persones a 
títol individual poden adquirir i utilitzar per dissen-
yar els seus propis projectes. HomelessFont.org és 
una idea d’Arrels Fundació amb la col·laboració de 
l’agència de publicitat The CyranosMacCann.

Segons els impulsors, aquest projecte “és una manera 
creativa de posar sobre la taula i de transformar la 
visió que es té sobre la problemàtca de les persones 
sense llar”. Arrels Fundació va realitzar diferents ta-
llers a través dels quals les persones participants van 
plasmar la seva lletra, aquesta després ha estat digita-
litzada amb el suport d’alguns dissenyadors. 
 

A la pàgina web del projecte es recullen alguns vídeos 
amb el testimoni de persones que formen part del 
projecte. ”Quan escrius en un cartró, no és una cosa 
maca, perquè estàs transmetent una cosa que et fa 
mal. El pitjor que m’ha passat vivint al carrer és saber 
que m’han fet fora de la societat a la qual pertany”, 
assegura el Guillermo un dels participants de Home-
lessFonts.org.

Aquest és un projecte d’Arrels Fundació amb la col·laboració d’un agència publici-
tària

HomelessFonts.org, una tipografia ideada per 
persones que han viscut al carrer
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Enllaç: http://www.theguardian.com/society/shortcuts/2014/jun/17/homeless-peoples-handwritten-signs-turned-into-fonts

Writing the cardboard sign you use to beg, says Gui-
llermo, one of  Barcelona’s estimated 3,000 homeless 
people, is just “really shitty. You’re hardly going to 
convey love. You can’t convey anything nice. What 
you’re conveying through the cardboard, through 
your writing, is something that’s really … screwing 
you.”

But the handwriting of  some of  the Catalan capital’s 
rough sleepers is now being put to a wider use than 
helping its individual authors survive: scanned and 
converted into downloadable fonts, it is being sold 
online to raise funds for a foundation that supports 
homeless people in their effort to leave the street be-
hind.

Homelessfonts.org, a joint venture between the 
Arrels Foundation, which works with nearly half  of  
Barcelona’s homeless population, and advertising 
agency The Cyranos McCann, hopes individuals and 
companies will buy the fonts and use them to com-
municate on social media or as part of  their corpora-
te identity on stationery and packaging.

Using the typefaces homeless people themselves use 
to call attention to themselves in the street – from 
rough, energetic and sometimes barely legible scrawls 
to sometimes beautifully executed near-calligraphy – 
is “a creative way to raise awareness and transform 
the popular view of  the homelessness issue,” says 
Ferran Busquets, the foundation’s director.

Five fonts, created by Guillermo, Francisco, Loraine, 
Luis Serra and Gemma, are currently available and 
can be downloaded for a fee of  €19 euros for indi-
viduals and €290 for companies. A video about the 

project shows Loraine’s font on a bottle marketed by 
a Spanish retailer of  wines, olive oil and nuts.

“I have very nice handwriting, so if  you can use it in 
any of  your advertising I’d be very grateful, becau-
se I’m sure the money will come back to be used in 
Arrels,” says London-born Loraine, who ended up 
sleeping rough in Barcelona after coming to the city 
on holiday and having her passport stolen.

Guillermo, who was born in Argentina and describes 
living on the street as “a world of  violence and abu-
se”, says he “can’t pretend to reflect what I am in my 
writing – I can’t write ‘love’ if  I don’t have the pas-
sion. But I have always supported this project … if  
that writing serves to help others, then I’m grateful.”

All money raised from the project, which is now ex-
panding to include the work of  another five home-
less people, will go to the Arrels Foundation, which 
last year worked with more than 1,350 of  Barcelona’s 
homeless, including 436 who regularly sleep on the 
street, trying to help them achieve independence by 
offering accommodation, food and healthcare.

Theguardian.com (17/06/2014)
Jon Henley

A new charity project in Barcelona takes signs made by the city’s rough sleepers and 
turns their handwriting into a downloadable font

The homeless people’s handwritten signs that 
are being turned into fonts

A selection of  cardboard signs made by Barcelona’s rough slee-
pers, which inspired five new fonts, with more to come.
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ECAS (20/06/2014)
Redacció

A través del projecte HomelessFonts.org, Arrels 
Fundació ha convertit la lletra de persones que han 
viscut al carrer en tipografies que les persones a títol 
individual i les empreses poden adquirir i utilitzar en 
els seus projectes. Per tirar endavant el projecte s’han 
realitzat diferents tallers on els participants han plas-
mat la seva lletra manuscrita, que s’ha digitalitzat amb 
el suport de dissenyadors i col·laboradors experts.

Venda de tipografies per ajudar persones sense llar

Enllaç: http://acciosocial.org/butlleti/infoaccions-201497/#noti5
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Público (20/06/2014)
Ricardo M. Alves
Os cartões com apelos escritos em linhas cruas e 
angulares são familiares nas ruas de qualquer centro 
urbano. Agora poderão render aos seus autores mais 
do que esmolas. É essa a ideia por trás de Homeless 
Fonts: dignificar a condição dos sem-abrigo, permi-
tindo-lhes vender o seu trabalho.
 
A iniciativa foi uma parceria da Fundação Arrels, 
que trabalha com os sem-abrigo de Barcelona, e o 
departamento The Cyranos da reconhecida agência 
de publicidade McCann. A eles associaram-se alguns 
ateliers e profissionais de design que assistiram em 
regime voluntário ao processo de scan dos tipos des-
enhados pelos sem-abrigo que aderiram à iniciativa.
 
Ao todo são dez os sem-abrigo que já disponibiliza-
ram os seus tipos no site da Homeless Fonts. No seu 
vídeo de apresentação, Guillermo fala da rua como 
“um sítio de violência e abuso”, e onde desde logo 
a sua letra “não traduz” aquilo que é. “Porque não 
consigo escrever ‘amor’ se não encontrar em mim 
paixão”.
 
Todos os proveitos das vendas dos tipos de letra 
revertem a favor da Fundação Arrels, uma ONG 
baseada em Barcelona que conta com cerca de 250 
voluntários. 80% dos fundos da Arrels destinam-se à 
acção directa, enquanto que o resto se destina a pro-
mover campanhas de sensibilização como esta.

Enllaç: http://p3.publico.pt/cultura/design/12618/fundacao-vende-tipografia-desenhada-por-sem-abrigo

O projecto Homeless Fonts partiu da Fundação Arrels de Barcelona em parceria com 
agência publicitária McCann

Fundação vende tipografia desenhada por sem-
abrigo



-139-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

Homeless Fonts consiste en la creación de tipogra-
fías a partir de la caligrafía de personas sin hogar.  Las 
mismas letras que se escriben cada día sobre cartones 
pidiendo ayuda, ahora se han convertido en la he-
rramienta de la Fundación Arrels para luchar contra 
la pobreza que desgraciadamente nos encontramos 
cada día.

El objetivo de Homeless  Fonts, es ayudar a que la 
gente sin hogar salga de las calles, recaudando fondos 
con la venta de estas tipografías a usuarios y a marcas. 
Los beneficios que se obtienen se destinan a ayudar a 
las personas que viven en la calle.

«Un día pensamos en crear tipografías a partir de las 
letras de las personas que viven en la calle. Quería-
mos conseguir fondos y ayudarles a salir de ellas», 
explican los creadores en la web www.homelessfonts.
org.  En esta misma web se pueden adquirir las tipo-
grafías y conocer a sus autores a través de fotografía 
y a través de sus testimonios. Se puede ver quién hay 
detrás de este proyecto y cómo son las personas que 
han prestando su letra.

Para crear las tipografías se organizó un taller  don-
de los autores de las letras y un grupo de tipógrafos 
colaboradores escribían los abecedarios. Los autores 
completaron una plantilla para obtener todas las le-
tras, los números y los signos. Más adelante, las letras 
manuscritas pasaron por un proceso de digitalización 
hasta convertirse en tipografías. Los tipógrafos se en-
cargaron de convertir las letras al formato digital sin 
perder la personalidad de sus autores. De esta manera 
se obtuvo una colección muy especial de tipografías 

únicas  y personales que reflejan el carácter de cada 
una de esas personas que luchan por salir de la calle

Graffica.info (25/06/2014)
Ana García Montes

Homeless Fonts es una iniciativa en la que se une la solidaridad con el diseño. Esta 
iniciativa es de la Fundación Arrels y se ha llevado a cabo con la colaboración de la 
agencia de publicidad The Cyranos McCann.

Homeless Fonts, tipografías creadas para ayudar 
a las personas sin hogar

Enllaç: http://graffica.info/homeless-fonts/
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Com a venda das fontes para marcas corporativas e 
usuários da internet, a ONG Arrels Fundació preten-
de apoiar projetos para os sem-teto.

A ideia é, a um só tempo, dar novo sentido às ins-
crições características feitas por moradores de rua, 
resgatar pessoas em situação de risco e sensibilizar 
a sociedade sobre um problema que afeta cada vez 
mais gente na Espanha.

Com a colaboração da agência de publicidade The 
Cyranos McCann, designers digitalizaram a caligrafia 
dos sem-teto. As fontes são vendidas no site Home-
lessfonts.org.

Olga García, responsável pelo projeto, explica que a 
campanha foi lançada no dia 8 de junho e já teve 
bons resultados nas redes sociais e nas vendas para 
internautas de vários países, inclusive do Brasil.

Em apenas três semanas, o vídeo no Youtube que 
apresenta a iniciativa teve 100 mil visualizações.

As primeiras fontes já começam a ser usadas em ró-
tulos de alguns produtos, como vinho e azeite.

Cada tipografia vale 19 euros (R$ 57) para uso par-
ticular ou 290 euros (R$ 870) para uso corporativo.

A Fundação Arrels, que há 27 anos ajuda os sem-teto 
de Barcelona, estima que existam 3 mil pessoas sem 
teto na cidade.

Sensibilização
Olga García reforça que, mais do que um incenti-
vo financeiro ao trabalho da fundação, o objetivo da 
campanha é dar visibilidade ao problema. Para ela, 
a grande mensagem que a iniciativa transmite é que 
“essas pessoas não são um pedaço de papelão que 
caminham pela rua”.

“Não se trata apenas de comprar a fonte, mas de 
conhecer a história por trás daquela letra”, explica. 
“Queremos despertar um novo olhar para as pessoas 
sem lar. A letra que antes servia para pedir ajuda ago-
ra serve para ajudar a outras pessoas”, afirma.

Ela conta que uma equipe de voluntários está desen-
volvendo um aplicativo para que as fontes possam 
futuramente ser usadas no Facebook e no Twitter.

Olga afirma que a força das redes sociais na divul-
gação da iniciativa tem sido fundamental. “As redes 
sociais são a chave do êxito desse projeto. Estamos 
muito satisfeitos com a difusão internacional que (o 
projeto) está tendo.”

Experiência
O desenhista aposentado Miquel Fuster Jaca, 70 
anos, morou durante 15 anos nas ruas de Barcelona e 
participa do projeto.

Bbc.co.uk (30/06/2014)
Liana Aguiar

Uma ONG de Barcelona resolveu transformar a caligrafia usada em cartazes feitos 
por moradores de rua da cidade em fontes tipográficas.

#SalaSocial: Caligrafia de sem-teto vira fonte de renda

O desenhista Miquel Fuster Juca é um dos que criararam fontes 
para o projeto

Caligrafia de moradores de rua é digitalizada e posta à venda
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Sua letra é uma das dez fontes já disponibilizadas no 
site. “Quero colaborar para dar visibilidade a esse 
problema e acabar com o estigma dos moradores de 
rua”, conta ‘a BBC Brasil.

Ele lembra que viu a vida desmoronar junto com o 
apartamento em que morava, que se incendiou.

Nas primeiras noites após perder a casa, dormiu em 
uma praça no bairro onde morava. Era um conso-
lo ver caras conhecidas. Com o tempo, afirma que 
sentiu que sua presença já não era mais bem-vinda e 
passou a perambular pela cidade.

Miquel conta que, no tempo em que viveu na rua, 
tornou-se alcoólatra e foi vítima de agressões. Sobre-
vivia dos desenhos que fazia e vendia para turistas e 
transeuntes.
“Na rua, o primeiro sentimento é de incredulidade. 
Depois vem a raiva contra si e contra todos, pois vi-
vemos em um mundo hostil. Logo vem o sentimen-
to de luto pela vida que já não podemos recuperar”, 
descreve Miquel.

Hoje ele vive em um apartamento protegido pela 
fundação e colabora com projetos da entidade. Mi-
nistra palestras sobre sua experiência como sem-teto, 
que pode servir de exemplo para muitas pessoas.

Como quando fazia cartazes, mais uma vez Miquel 
pegou a caneta para escrever. Dessa vez, o que está 
pedindo é que os moradores de rua deixem de ser 
invisíveis.

Enllaç: http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2014/06/140625_salasocial_semteto_caligrafia_bg.shtml?ocid=socialflow_twitter

Francisco Cáceres viveu mais de 50 anos no Brasil, mas virou 
sem-teto na Espanha

"Não se trata apenas de comprar a fonte, mas de conhecer a 
história por trás daquela letra", diz responsável por projeto

Agora, as fontes criadas por ela ilustram os rótulos de garrafas 
de vinho, graças ao projeto

Loraine, nascida em Londres, conta que foi morar nas ruas em 
Barcelona em 2009, após ter o passaporte roubado
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La lletra de persones que han viscut al carrer con-
vertida en tipografies que es poden adquirir. Aquesta 
és la idea de HomelessFonts.org, un nou portal web 
impulsat per Arrels Fundació.

A l’Abast (01/07/2014)
Redacció

HomelessFonts.org, tipografies que criden #nin-
gudormintalcarrer

Enllaç: http://www.voluntariat.org/portals/0/Abast/documents/2014/newsletter13529_372_1404213052.html



-143-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

Enllaç: http://miss-july.com/2014/07/07/homelessfonts/

The same thing that helped them beg in the street, now helps them to leave it behind.

Homelessfonts

Miss-July (07/07/2014)
Redacción
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Barcelonská Nadace Arrels není v katalánské metropoli jediná, která se snaží po-
máhat lidem bez domova. V červnu však spustila ojedinělý projekt, který umožňuje 
bezdomovcům další zapojení do pomoci stejně „postiženým“. A je také zajímavým 
konceptem hledání nových forem financování v tomto neziskovém sektoru.

Originální charitativní projekt: Fonty od bezdomovců

Ve Španělsku připadá na každých 100 tisíc obyvatel 
minimálně 71 lidí bez domova. V Katalánsku má 
vážné problémy s bydlením 37 tisíc lidí, z nichž 11,5 
tisíce je zcela bez domova, a jen v jeho metropoli jsou 
tyto počty následující: zhruba tři tisíce lidí s problé-
my, z nichž asi 900 spí přímo na ulici.

Žádat nestačí
Jednou z místních organizací, která se snaží 
bezdomovcům v Barceloně pomáhat k návratu do 
jakž takž běžného života, je Nadace Arrels. Nedávno 
přišla s unikátním projektem nejen na zajištění vlast-
ního financování pomoci, ale i zapojení těch, kterých 
se pomoc týká.

„Letos se péče a pomoci od nás dočkalo asi 1,4 tisíce 
lidí, z toho zhruba 500 žilo nebo žije přímo na ulici,“ 
popisuje v rozhovoru s LN mluvčí nadace Olga Gar-
cíová. A dodává, že v téměř 70 procentech případů 
se podařilo těmto lidem zlepšit životní situaci – je o 
ně postaráno, mají kde bydlet.
Činnost nadace pokrývají ze čtyřiceti procent veřejné 
prostředky, zbytek musí sehnat od partnerů, dárců, fi-
rem, škol a podobně. „Jenže trend je takový, že pod-
niky darují méně, peníze od státní správy přicházejí 
se zpožděním a jednoduché není ani získávat nové 
individuální dárce,“ podotýká Garcíová s tím, že 
je potřeba na existenci problému bezdomovectví 
neustále upozorňovat a vysvětlovat ji, a tím přimět 
veřejnost k podpoře. „Objevit se v televizi nebo 
prostřednictvím kampaní pouze žádat o příspěvek 
může fungovat, my ale věříme v širší zapojení,“ do-
dává mluvčí nadace, v níž je zaměstnáno 52 lidí. Pra-
cuje pro ni také na 400 dobrovolníků.

Prospěch mají všichni
Za největší problém lidí, kteří nemají střechu nad hla-
vou, Garcíová považuje to, že většinou nejsou vidět: 
„Proto jsme přišli s kampaní, která má dva cíle: zvi-
ditelnit lidi bez domova v pozitivním slova smyslu a 
zvýšit přísun prostředků pro fungování nadace.“ Tak 
vznikl projekt Homelessfonts.

Cedulky s ručně psanými žádostmi o pomoc, které 
někdy bezdomovci používají, jsou velmi vypovídající. 
Jenže jak upozorňuje Guillermo, jeden z barcelons-
kých bezdomovců, jen těžko jimi lze vyjádřit či sdělit 
něco příjemného. „Napadlo nás tyto,žebračenky‘, 
respektive jejich rukopis použít v pozitivním světle, 
jedinečně, a navíc s užitkem – zpracovat je typogra-
ficky,“ přibližuje vznik projektu Garcíová. Nadace s 
nápadem na bezdomovecké fonty oslovila některé z 
těch, kterým pomohla dostat se z ulice a kteří jí nyní 
pomáhají jako dobrovolníci, a jim se zalíbil, hlavně 
jako další forma pomoci.

Lidové Noviny (11/07/2014)
David Kasl

„Někdy potřebujeme všichni trochu pomoci.“ Jeden z pěti fontů 
vznikl z rukopisu bezdomovce Franciska. „Život na ulici je tvr-
dý, ale plný dobrých lidí,“ popisuje Francisco svou zkušenost.
Autor: Arrels Fundació, Česká pozice
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Dosud takto vzniklo pět kompletních fontů (a 
další brzy přibudou), které je možné si stáhnout na 
stránkách Homelessfonts.org – licence pro osobní 
použití stojí 19 eur, pro komerční 290 eur. Veškeré 
příjmy z prodeje jdou na konto Nadace Arrels, respe-
ktive na pomoc čtrnácti stovkám potřebných. „Do-
savadní ohlas předčil naše očekávání – překročil hra-
nice Španělska, volají nám lidé z celého světa,“ říká 
mluvčí Garcíová, která je za projekt odpovědná.

Od 9. června, kdy byla možnost spuštěna, si některý 
z nabízených fontů stáhlo 92 subjektů, v naprosté 
většině šlo o osobní licence. Z firem již na svých pro-
duktech – olivovém oleji a víně – používá bezdomo-
vecký font Loraine například rodinná farma Valon-
ga z Huesky. „Ideálem jsou pro nás tisíce stažení a 
intenzivně na tom pracujeme. Například nám zbývá 
doladit spoustu věcí na webových stránkách projek-
tu,“ dodává Garcíová.

Úspěch přisuzuje zejména tomu, že projekt je 
prospěšný pro všechny, kdo se do něj zapojí: „Když 
se někomu v Barceloně, Austrálii nebo České repu-

blice některý z fontů zalíbí a koupí si ho, máme z 
toho my jako nadace finanční příjem. Zakoupením 
fontu získáte dobrý pocit z daru, za nímž je zároveň 
konkrétní člověk a jeho příběh, s nímž se můžete na 
našich stránkách seznámit. A tím, že font použijete, 
například na vánoční přání, můžete navíc pomoci 
šířit naši myšlenku dál mezi příbuznými, přáteli či zá-
kazníky.“

Enllaç: http://ceskapozice.lidovky.cz/originalni-charitativni-projekt-fonty-od-bezdomovcu-p0v-/tema.
aspx?c=A140709_120334_pozice-tema_kasa

Loraine s produkty rodinné farmy Valonga, která na nich 
využívá font vytvořený z Lorainina rukopisu.
Autor: Arrels Fundació, Česká pozice
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Quizá sea una realidad que nos parece muy ajena por lejana, por impensable, por 
indeseable; sin embargo la mayoría de nosotros se encuentra a la vuelta de una mala 
decisión, de una mala racha o de una profunda crisis económica/sistémica que nos 
niega el trabajo y las oportunidades que otro día tuvimos, para encontrarnos en la 
calle, sin un hogar. 

Homelessfonts: el abecedario como hogar

Culturacolecctiva.com (17/07/2014)
Eduardo Castro Noguera
Son muchas las cifras que se han consultado para este 
artículo, la más redonda –aunque lejana (año 2005)- 
la dan las Naciones Unidas, que, en general y de 
acuerdo con los criterios de cada país para considerar 
a una persona como oficialmente sin hogar: son 200 
millones de personas en el mundo. Más allá de que 
podamos considerar exacta la cifra, convendremos 
en que es escandalosa e inadmisible, que no puede, 
por menos, hacernos pensar que muchas cosas no 
funcionan, que es necesario un cambio en nuestras 
políticas sociales y también que, tras la conciencia, 
sólo cabe la acción.

Y esto es lo que ha hecho la Fundación Arrels, cuya 
principal misión es conseguir que nadie duerma en 
la calle, en colaboración con la agencia de publici-
dad The Cyrano McCann, quienes, desde la ciudad 
de Barcelona (España), han desarrollado el proyecto 
de diseño social

Homelessfonts es un portal que recopila un conjunto 
de tipografías basadas en las caligrafías de personas 
sin hogar, comercializándolas para marcas, diseñado-
res o cualquier persona que desee adquirirlas y hacer 
uso de ellas. Con los fondos obtenidos se financia la 
actividad de la Fundación Arrels, que el pasado año 
atendió a mil 354 personas, de las cuales 436 duer-
men directamente en las calles de Barcelona.

La fundación acompaña a personas sin hogar en su 
camino hacia la autonomía, ofreciéndoles alojamien-
to, alimentación y atención social y sanitaria. Actual-
mente, en Barcelona hay unas tres mil personas sin 
hogar; 900 viven directamente en la calle.

A través de distintos talleres, los participantes realiza-
ron ejercicios tipográficos que después fueron digita-
lizados y convertidos en fuentes usables gracias a la 
colaboración de expertos y profesionales del ámbito 
del diseño. Dichas tipografías se recogen en la página 
Homelessfonts.org. El proyecto sigue buscando co-
laboradores que puedan aportar un donativo o bien 
compartan su conocimiento tipográfico o de diseño 
para proseguir la labor de creación de las fuentes 
pendientes.
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La iniciativa está en marcha y se han conseguido los 
primeros resultados. Por poner un ejemplo, la marca 
de aceite de oliva: Valonga adquirió los derechos de 
la fuente desarrollada por Loraine Halgabary, londi-
nense, trabajadora quien en 2009 se marchó de vaca-
ciones al extranjero donde le robaron el pasaporte. 
Alguien lo usó de manera ilegal dejándola abandona-
da a su suerte y sin poder regresar a su país ni pedir la 
ayuda de nadie, ya que las circunstancias lo impedían. 
De esta forma llegó a las calles de Barcelona: “Nunca 
había pensado que mi tipografía pudiera tener algún 
valor”, dice Loraine. “Gracias al proyecto he descu-
bierto que mi letra es lo suficientemente bonita como 
para que una marca como Valonga se interese por 
ella y la utilice en sus productos”.

En las palabras de Guillermo, argentino, como es 
común a todos los testimonios que se recogen y for-
man parte de la experiencia, se manifiesta la extrema 
dureza de la calle pero también la esperanza pues-
ta en este proyecto, no sólo porque pueda ayudarles 
personalmente sino por la repercusión que el mismo 
pueda tener en otros: “escribir en un cartón es una 
mierda, no puedes transmitir amor, algo bonito, por-
que expresas a través de la escritura algo que te jode”. 
También comenta que lo peor de la experiencia de 
estar en la calle es el sentimiento de exclusión, de in-
visibilidad. Su palabra favorita es “Gracias” y expresa 
su apoyo total al proyecto.

Desde la agencia The Cyranos McCann se preten-
de poner en valor a aquellas empresas, diseñadores 
o particulares que se decidan a emplear las fuentes 
mediante un distintivo que acredite el compromiso 
con el proyecto; en palabras de Marta Grasa, direc-

tora de cuentas: “Todas las marcas y diseñadores que 
apuesten por el uso de tipografías Homelessfonts.org 
dispondrán de un sello de calidad para identificar el 
proyecto y así evidenciar la iniciativa social”.

Las licencias para particulares tienen un precio de 19€ 
(335,86 MXN) y las profesionales de 290€ (5.126,27 
MXN).

Quizá lo más importante de esta iniciativa sea, más 
allá de los beneficios económicos que puedan obte-
nerse, y de acuerdo con las palabras de Olga García, 
directora de comunicación de la Fundación Arrels: 
“ver que hay mucha gente que nota que detrás de 
estas letras hay personas”, o lo que es lo mismo, con-
seguir la visibilidad del problema y de la persona que 
lo sufre. Sirva este artículo para apoyar un proyecto 
que aúna voluntades para ofrecer una oportunidad al 
que no tiene absolutamente nada.

Enllaç: http://culturacolectiva.com/homelessfonts-el-abecedario-como-hogar/
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Tiempo.com (21/07/2014)
Redacción
HomelessFonts.org juntó a varias personas sin hogar 
y las puso a escribir el abecedario, esto con el fin de 
crear catálogo tipográfico para después venderlo, y 
los ingresos los darán a estas personas.

‘Esta campaña utiliza la letra de las personas que vi-
ven en la calle, las mayúsculas, las minúsculas o frases 
que la gente escribe’ comentó Loraine, vagabunda 
que participa en el proyecto.

Para crear este catálogo fue necesario la participación 
de diez vagabundos quienes escribieron letras y nú-
meros para posteriormente verlos impresos en algún 
empaque.

Loraine ya logró su primer empaque pues empresa 
compró su tipografía para publicidad y embalaje, esto 
gracias a HomelessFonts.org.

Con el fin de ayudar a las personas sin hogar, la fundación Arrels, en España, lanzó el 
proyecto HomelessFonts.org en donde usa la caligrafía como tipografía y crear anun-
cios y envases con su letra.

Compañía española vende la caligrafía de vaga-
bundos para ayudarlos

Enllaç: http://www.tiempo.com.mx/_notas/c1873790



-149-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

Enllaç: http://www.huffingtonpost.com/2014/07/30/homelessness-cities-ingenuity_n_5545477.html?ncid=fcbklnkushpmg00000063

Barcelona turns handwriting on cardboards into 
business opportunity.
The team at the Arrels Foundation in Barcelona 
don’t see a lost cause when they pass disenfranchi-
sed folks with cardboard signs on the street — they 
see potential. With the help of  advertising agency 
Cyranos McCann, the nonprofit transforms home-
less people’s handwriting into fonts, and sells the ty-
pefaces to brands. All revenue from sales go toward 
the organization’s mission of  helping Barcelona’s 
roughly 3,000 homeless people.

“Each human being’s handwriting is unique, yet the homeless 
write signs that no one wants to see. The same thing that helped 
them beg in the street could now help them to leave it behind.” 
- Arrels Foundation

10 Cities Worldwide That Are Working To Win 
Their Wars Against Homelessness

Huffingtonpost.com (30/07/2014)
Robbie Couch
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Sokaklarda yaşayan evsiz insanlara yardımcı olmak 
için yaratıcı bir proje hayata geçti. HomelessFonts, ev-
sizlerin el yazısından fontlar yaratıldığı ve markaların 
bu fontları satın almasıyla evsizlere katkı sağlandığı 
yaratıcı bir sosyal sorumluluk projesi olarak dikkat 
çekiyor.

Evsiz insanlara yardım eden kar amacı gütmeyen bir 
organizasyon olan The Arrels Foundation’ın projesi 
HomelessFonts, sokakta yaşayan insanların kartonla-
ra yazdığı yazılardaki el yazılarını markaların projele-
rinde kullanması için birer fonta dönüştürüyor.

Böylelikle evsizlerden birer tasarımcı yaratan proje 
böylelikle iki taşla bir kuş vurmuş oluyor. Markaların 
reklamları, posterleri, paketleri ve hatta e-postalarında 
kullandığı fontları bir tasarımcıdan değil de gerçekten 
yardıma ihtiyaç duyan bir evsizden sağlaması üzeri-
ne kurulu proje hem evsizlere maddi yardım olarak 
dönüyor, hem de markaların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yeni bir yardım modeli oluşturmasıyla dikkat çeken 
bu sosyal sorumluluk projesinden kazanılan gelirler 
ise The Arrels Foundation tarafından desteklenen 
1400 evsize yardım olarak bağışlanacak.

homelessfonts.com adresinden her evsizin hikayesi-
ni ve el yazısının fonta dönüştürülmüş halini; hatta 
bunların çeşitli ürünler üzerinde denenmiş halini 
görebiliyorsunuz. Üstelik açıkçası bunların birçoğu 
nice tasarımcılara taş çıkartır cinsten.

Belki de her gün önünden geçip gittiğimiz ve yardım 
taleplerini yazdıkları kartonlardaki yazılarını fark 
etmediğimiz insanlar böylelikle el yazıları sayesinde 
sokaktaki zor yaşamlarından kurtulabilecekler. Sosyal 
sorumluluğu yaratıcı bir çalışmaya dönüştürmesiyle 
dikkatimizi çeken bu projenin diğer detaylarına bura-
dan ulaşabilirsiniz.

Ozgurhaber.org (06/08/2014)
Redacción

Evsizlerin el yazılarının fonta dönüştüğü yaratıcı 
proje: HomelessFonts

Enllaç: http://www.ozgurhaber.org/evsizlerin-el-yazilarinin-fontu-homelessfonts/
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Popupcity.net (06/08/2014)
Joop de Boer

Homeless haven’t very much tools to ask passers-by 
for help, except for the cardboard sign on which they 
write a short message. The Arrels Foundation — an 
organization that provides sleeping places for the ho-
meless in Barcelona — takes advantage of  the skills 
that are needed to write a clear message on a piece of  
cardboard by transforming the handwriting of  local 
homeless into fonts that can be bought and used for 
campaigns, magazines, and other online and offline 
publications.

For the HOMELESSFONTS project the Arrels 
Foundation teamed up with advertising agency The 
Cyranos McCann. Five fonts — based on the hand-
writing of  Guillermo, Francisco, Loraine, Luis Serra, 
and Gemma — are currently available for download 
on the website. Individuals pay €19 for one font, 
companies are charged €290. This video on Vimeo 
provides a view into the HOMELESSFONTS pro-
ject in general, and the process of  digitizing the 
handwritten texts.

Handwritten cardboard signs that homeless use to ask for help or a donation can 
be seen in cities all over the world. Almost no-one, however, really pays attention to 
them, although some of  them are unexpectedly beautiful. In order to raise money 
for a local charity, HOMELESSFONTS has made the handwriting of  ten homeless 
people in Barcelona available as downloadable fonts.

Homeless Are Making Money With Their Hand-
writing

Enllaç: http://popupcity.net/homeless-are-making-money-with-their-handwriting/
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Uma ONG de Barcelona resolveu transformar a cali-
grafia usada em cartazes feitos por moradores de rua 
da cidade em fontes tipográficas. A ideia da Arrels 
Foundation é comercializar as fontes e usar o dinhei-
ro arrecadado em projetos sociais.

Além de sensibilizar a sociedade espanhola sobre um 
problema que afeta cada vez mais gente no país, a 
Arrels Fundació vai usar o dinheiro arrecadado em 
projetos sociais.

Em parceria com a agência de publicidade The Cyra-
nos McCann, designers digitalizaram a caligrafia dos 
sem-teto. As fontes estão à venda no site Home-
lessFonts.org e custam €19 (R$ 71,50), a licença pes-
soal, e €290 (R$ 1.090), a empresarial.

Em cada design, existe uma história por trás, que re-
presenta a vida de um desses moradores de rua.

A Arrels Foundation oferece hospedagem, alimen-
tação, programas sociais e de saúde para sem-teto. 
No ano passado, a instituição atendeu cerca de 1.300 
pessoas em Barcelona.

Veja mais imagens e assista ao vídeo:

queminova.catracalivre.com (26/08/2014)
Redacción

Projeto usa caligrafias de moradores de rua como 
fonte de renda

Enllaç: https://queminova.catracalivre.com.br/inclui/projeto-usa-caligrafias-de-moradores-de-rua-como-fonte-de-renda/
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La Arrels Foundation di Barcellona ha promosso il 
progetto “Homelessfonts” per aiutare i senzatetto. 
L’iniziativa è di trasformare i cartelli, che appaiono 
sempre più nelle strade europee data la crisi econo-
mica, scritti dai clochard, in font per grafici e pubbli-
citari. In quei scritti spesso traspare la sintesi di storie 
piene di significato e di profonda umanità, troppe 
volte snobbata da quelle persone che intrise di egois-
mo poco guardano e niente vedono.

La fondazione catalana si prende cura di 1.400 home-
less spagnoli ed è loro intenzione di usare la totalità 
dei profitti per aiutarli.

Artslife.com (12/09/2014)
Redacción

“Homelessfonts” per aiutare i senzatetto

Enllaç: http://www.artslife.com/2014/09/12/homelessfonts-per-aiutare-i-senzatetto/
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Monotype Joins Forces with the Arrels Founda-
tion to Raise Awareness and Funds for its Home-
lessfonts Initiative

Monotype Imaging Holdings Inc. (TYPE), a leading 
provider of  typefaces, technology and expertise for 
creative applications and consumer devices, today an-
nounced support for the Arrels Foundation of  Bar-
celona and its Homelessfonts fundraising initiative, a 
project centered around the licensing of  fonts craf-
ted from the handwriting of  people touched directly 
by homelessness. Monotype is offering the initial five 
fonts through its e-commerce sites, with all proceeds 
going to the foundation to help approximately 1,400 
local people affected by homelessness.
The Arrels Foundation, founded in 1987 and dedi-
cated to helping the homeless people of  Barcelona, 
began the Homelessfonts initiative in partnership 
with the advertising agency, The Cyranos McCann. 
The initiative aims to bring some dignity to the li-
ves of  homeless people and raise awareness of  their 
plight by licensing the fonts to brands and agencies 
for use in branding, advertising, corporate messaging 
and social networks. Monotype is now distributing 
the fonts with the goal of  broadening their availabi-
lity worldwide – and bringing additional visibility to 
the cause.

“For homeless people, their own lettering which 
they rely upon to make signs can serve as a powerful 
awareness-raising tool to shed light on their difficult 
situation. All the participants of  the Homelessfonts 
project were homeless, and they know the importan-
ce of  being seen like persons and not like bundles. 
What we like most about this project is that people 
see there is a person behind each typeface,” said Fe-
rran Busquets, director of  the Arrels Foundation.
The fonts are based on the handwriting of  five indi-
viduals who experienced homelessness and agreed to 
participate in the initiative. Their unique styles were 
captured after completing a series of  writing exer-

cises using various sheets of  paper and markers of  
varying thicknesses. The letters were then digitized 
and made into fonts, which are best suited for display 
or headline purposes.

Doug Shaw, president and CEO of  Monotype, said, 
“We believe that typeface designs reflect not only 
a unique look and feel but also stories behind their 
creation – and in this case, bring a level of  hope 
and help to homeless people. We applaud the Arrels 
Foundation for putting a human face on this issue, 
and we’re proud to support it.”

Biographies and videos of  the project’s participants 
and their work, along with further information about 
the initiative, are available at www.homelessfonts.org.

Each of  the five fonts is available from Monotype at 
$49.00/ €49.00, with all proceeds going to the Arrels 
Foundation to support homeless people in Barcelo-
na. The fonts may be licensed from MyFonts, Fonts.
com or Linotype.com.

About the Arrels Foundation
Arrels is an organization which since 1987 has been 
devoted to the attention of  homeless people in the 
city of  Barcelona. We have accompanied through 
all these years more than 8.000 homeless people in 
their path towards autonomy, offering them housing, 
meals, social attention and health care. To do our 
work, we need confidence, time and a lot of  sup-
port. Professionals, volunteers and people attended 
become part of  a team that shares a claim: Nobody 
sleeping on the street!
http://www.arrelsfundacio.org/en/

Broadway.com (16/09/2014)
Redacción
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About Monotype
Monotype is a leading global provider of  typefaces, 
technology and expertise that enable the best user 
experience and ensure brand integrity. Headquarte-
red in Woburn, Mass., Monotype provides customers 
worldwide with typeface solutions for a broad range 
of  creative applications and consumer devices. The 
company’s libraries and e-commerce sites are home 
to many of  the most widely used typefaces – inclu-
ding the Helvetica, Frutiger and Univers families – as 
well as the next generation of  type designs. Further 
information is available at www.monotype.com. Fo-
llow Monotype on Twitter, Instagram, LinkedIn and 
Monotype’s Type Case blog.

Monotype, Helvetica and Frutiger are trademarks 
of  Monotype Imaging Inc. registered in the U.S. Pa-
tent and Trademark Office and may be registered 
in certain jurisdictions. Univers is a trademark of  
Monotype GmbH registered in the U.S. Patent and 
Trademark Office and may be registered in certain 
jurisdictions. All other trademarks are the property 
of  their respective owners. ©2014 Monotype Ima-
ging Holdings Inc. All rights reserved.

Enllaç: http://www.broadwayworld.com/bwwgeeks/article/Monotype-Joins-Forces-with-the-Arrels-Foundation-to-Raise-
Awareness-and-Funds-for-its-Homelessfonts-Initiative-20140916
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A project that turns handwritten letters seen on homeless signs into fonts gets a big 
boost from global typeface provider Monotype.

Homeless handwriting inspires fancy new fonts

Cnet.com (29/09/2014)
Leslie Katz

If  you ever buy Valonga olive oil, take a close look at 
the font on the bottle. It has thick, uneven strokes, 
a distinctly handwritten style, and quite a backstory.

The font was designed by Loraine Elghobari, a par-
ticipant in Homeless Fonts, a project that sells licen-
sed fonts created from the lettering seen on home-
less people’s signs, with the aim of  bringing dignity 
to their lives and raising awareness of  the challenges 
the homeless face. Long before becoming a typeface 
designer, Elghobari worked as a nurse in her home 
country of  England. As a tourist in Spain five years 
ago, she had her passport stolen, the first in a string 
of  misfortunes that left her living on the streets.

When she saw the “Loraine font” in its completed, 
usable version, “I was completely gobsmacked,” the 
60-year-old Elghobari recently said on the phone 
from Barcelona, where she currently lives in a reha-
bilitation facility following surgery for a tumor. “I’ve 
got this font and it’s mine. It’s something that I’ve 
done. It belongs to me.”

The Loraine font, as well as the Guillermo font, the 
Francisco font and other Homeless Fonts, may be 

about to get far broader distribution. Monotype -- a 
global provider of  typefaces whose customers inclu-
de top laser-printer and mobile-phone manufactu-
rers, as well as e-book and operating system vendors 
-- has just started offering the five original Homeless 
Fonts through its e-commerce sites.

All proceeds will go to the Barcelona-based Arrels 
Foundation, which helps set local homeless on the 
path to autonomy by offering housing, health care 
and projects such as Homeless Fonts (last year, 
Arrels worked with 1,354 people, 436 of  whom ac-
tually sleep in the street). Arrels came up with the 
idea for Homeless Fonts with the help of  advertising 
agency The Cyranos McCann.

“What makes the Homeless Fonts stand out is their 
purity and natural energy,” Bill Davis, global font 
product manager at Monotype, told Crave. “These 
fonts capture the emotions, honesty and vitality of  
the handwriting of  the people behind them.”

Indeed, the fonts have an organic quality not seen in 
commonly used fonts. Some are bold and straight-
forward, others flowery. Some have a whimsical, chil-
dlike quality. All have the look of  something hand-
made.

The same lettering used on homeless people’s signs becomes 
fonts in the hands of  Homeless Fonts.

Francisco, the man behind the Francisco font, says the streets 
have taught him how tough life can be. Juan Lemus
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“What is most striking is the human traces you can 
see in the type,” Ferran Busquets, director of  the 
Arrels Foundation, told Crave. “To write on a com-
puter a letter with handwritten type is really a stun-
ning feeling. And the fact that that type is from so-
meone that is usually ‘invisible’ to people gives it an 
extra value.”

The Homeless Fonts sell for prices ranging from 19 
euros (about $24) for a personal license to 290 euros 
(about $368) for a professional license. Among the 
fonts, Davis confesses to having a particular fond-
ness for the Loraine font. “Her handwriting has a 
beautiful rhythm, with clarity and friendliness,” he 
told Crave.

Enllaç: http://www.cnet.com/news/heartfelt-homeless-handwriting-inspires-fancy-fonts/
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Poco a poco continúa levantándose el telón de las 
shortlists del festival El Ojo de Iberoamérica, que se 
celebra desde este miércoles y hasta el viernes en la 
ciudad de Buenos Aires (Argentina).
Las últimas listas cortas en conocerse han sido las 
de Media e Innovación, donde las agencias españolas 
han conseguido emplazar 5 y 4 campañas finalistas 
respectivamente.
La agencia madrileña LOLA, con dos trabajos fi-
nalistas en Media (“Kiss TV videoclips sin música” 
para Kiss TV, y “Saving words” para Scrabble), parte 
como una de las favoritas en la categoría de Media.

Enllaç: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/media-e-innovacion-brindan-a-espana-9-nominacio-
nes-mas-en-elojo2014/

Media e Innovación brindan a España 9 nomina-
ciones más en El Ojo 2014

Marketingdirecto.com (16/11/2014)
Redacción
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Enllaç: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/eventos-y-formacion/espana-se-cuelga-44-metales-en-la-segunda-jornada-
de-elojo2014-y-entre-ellos-esta-su-primer-gran-ojo/

España salió ayer por la noche con una sonrisa de 
oreja de oreja de El Ojo 2014. En la segunda jornada 
de este prestigioso festival publicitario nuestro país 
consiguió alzarse con 44 premios, uno de ello el más 
codiciado en este evento, El Gran Ojo, al que España 
echó el lazo en la sección de Promo con la campaña 
“Pay per laugh”, de The Cyranos McCann para Tea-
treneu.

En esta misma sección, Promo, “Pay per laugh”  fue 
merecedora también de un oro. Completan la nómi-
na de campañas españolas premiadas en Promo (5 en 
total) “Bald finder”, de McCann Madrid para Sesder-
ma (plata), “Donantes de tiempo”, también de Mc-
Cann Madrid, en este caso para Campofrío (plata), 
y “Homeless Fonts”, de The Cyranos McCann para 
Fundació Arrels (plata).

España se cuelga 44 metales en la segunda jorna-
da de El Ojo 2014 y entre ellos está su primer Gran 
Ojo
Marketingdirecto.com (21/11/2014)
Redacción



-160-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

Enllaç: http://eldigital.bcn.cat/postals-de-nadal-escrites-per-persones-sense-sostre_118946.html

Arrels Fundació presenta la web nadalenca home-
lessfonts.org, que permet a particulars i empreses 
crear les seves postals de Nadal amb la lletra de per-
sones que han viscut al carrer. Els interessats poden 
fer un donatiu a la mateixa web, i tots els beneficis es 
destinen a l’atenció de les prop de les 1.000 persones 
sense sostre que atén l’entitat.

Els usuaris que entrin a la web podran crear postals 
amb imatges seves o del mateix web i triar quina ti-
pografia volen utilitzar per redactar el missatge que hi 
anirà imprès. Les tipografies que trobaran els usuaris 
són les del Guillermo, la Loraine, la Gemma, el Lluís 
i el Francisco, persones que han viscut als carrers de 
Barcelona.

Origen local, projecció internacional
Homelessfonts.org va néixer el juny del 2014 gràcies 
a l’impuls d’Arrels Fundació i l’agència de publicitat 
The Cyranos McCann de Barcelona, que col·labora 
de manera voluntària i gratuïta en el desenvolupa-
ment d’aquest projecte. Es tracta d’una col·lecció de 
tipografies fetes amb la lletra manuscrita de persones 
que han viscut al carrer.

El vídeo que explica el projecte ja ha tingut més de 
300.000 visualitzacions i prop de 50.000 entrades al 
Google. Ha tingut una excel·lent acollida internacio-
nal (#homelessfonts), tant pel que fa a la difusió com 
a les descàrregues (EUA, Brasil, Japó, Austràlia, Suè-
cia, França i Xile, entre altres països).

El projecte “Homelessfonts” de l’Arrels Fundació dissenya postals nadalenques soli-
dàries amb tipografies de persones que viuen al carrer.

Postals de nadal escrites per persones sense sostre

Bcn.cat (10/12/2014)
Albert Burjachs
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Barcelona. (Redacció).-  Arrels Fundació presenta la 
web nadalenca homelessfonts.org, que permet a par-
ticulars i empreses crear les seves postals de Nadal 
amb la lletra de persones que han viscut al carrer. Els 
interessats poden fer un donatiu a la mateixa web, i 
tots els beneficis es destinen a l’atenció de les prop 
de les 1.000 persones sense sostre que atén l’entitat.

Els usuaris que entrin a la web podran crear postals 
amb imatges seves o del mateix web i triar quina ti-
pografia volen utilitzar per redactar el missatge que hi 
anirà imprès. Les tipografies que trobaran els usuaris 
són les del Guillermo, la Loraine, la Gemma, el Lluís 
i el Francisco, persones que han viscut als carrers de 
Barcelona.

Origen local, projecció internacional
Homelessfonts.org va néixer el juny del 2014 gràcies 
a l’impuls d’Arrels Fundació i l’agència de publicitat 
The Cyranos McCann de Barcelona, que col·labora 
de manera voluntària i gratuïta en el desenvolupa-
ment d’aquest projecte. Es tracta d’una col·lecció de 
tipografies fetes amb la lletra manuscrita de persones 
que han viscut al carrer.

El vídeo que explica el projecte ja ha tingut més de 
300.000 visualitzacions i prop de 50.000 entrades al 
Google. Ha tingut una excel·lent acollida internacio-
nal (#homelessfonts), tant pel que fa a la difusió com 
a les descàrregues (EUA, Brasil, Japó, Austràlia, Suè-
cia, França i Xile, entre altres països).

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/mon-barcelona/20141211/54421315968/homelessfonts.html

El projecte ‘Homelessfonts’ de l’Arrels Fundació dissenya postals nadalenques soli-
dàries amb tipografies de persones que viuen al carrer

Lletres nadalenques fetes per persones sense sostre

La Vanguardia (11/12/2014)
Redacció

Homelessfonts - El projecte ‘Homelessfonts’ de l’Arrels Fun-
dació dissenya postals nadalenques solidàries amb tipografies 
de persones que viuen al carrer
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Arrels Fundació presenta la pàgina web nadalenca 
homelessfonts.org, que permet a particulars i em-
preses crear les seves postals de Nadal amb la lletra 
de persones que han viscut al carrer. Els interessats 
poden fer un donatiu a la mateixa web, i tots els be-
neficis es destinen a l’atenció de les prop de les 1.000 
persones sense sostre que atén l’entitat.

Els usuaris que entrin a la web podran crear postals 
amb imatges seves o del mateix web i triar quina ti-
pografia volen utilitzar per redactar el missatge que hi 
anirà imprès. Les tipografies que trobaran els usuaris 
són les del Guillermo, la Loraine, la Gemma, el Lluís 
i el Francisco, persones que han viscut als carrers de 
Barcelona.

Origen local, projecció internacional
Homelessfonts.org va néixer el juny del 2014 gràcies 
a l’impuls d’Arrels Fundació i l’agència de publicitat 
The Cyranos McCann de Barcelona, que col·labora 
de manera voluntària i gratuïta en el desenvolupa-
ment d’aquest projecte. Es tracta d’una col·lecció de 
tipografies fetes amb la lletra manuscrita de persones 
que han viscut al carrer.

El vídeo que explica el projecte ja ha tingut més de 
300.000 visualitzacions i prop de 50.000 entrades al 
Google. Ha tingut una excel·lent acollida interna-
cional ( #homelessfonts), tant pel que fa a la difusió 
com a les descàrregues (EUA, Brasil, Japó, Austràlia, 
Suècia, França i Xile, entre altres països).

El projecte ‘Homelessfonts’ dissenya felicitacions amb tipografies de persones que 
viuen al carrer

Postals de Nadal escrites per persones sense sostre

Enllaç: http://www.ara.cat/barcelona/Postals-nadal-escrites-persones-sostre_0_1264673735.html

Ara (12/12/2014)
Redacció



-163-

  Campanya #ningusensedutxa

DOSSIER DE PREMSA 2014

Premsa paper - Ràdio - TV - Digital



-164-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

A través de les xarxes socials, Arrels engega aquests 
dies una nova campanya adreçada a centres esportius, 
balnearis, fabricants de dutxes i cadenes d’hotels per-
què se sumin als crits #ningudormintalcarrer i #nin-
gusensedutxa i mobilitzin els seus clients a favor de 
les persones sense llar.

Tenir un sostre digne i estable i saber que pots du-
txar-te quan ho necessites són dues necessitats bà-
siques que, a Barcelona, moltes persones no tenen 
cobertes. El motiu? La manca d’ingressos suficients i 
allotjaments -com algunes pensions i habitacions de 
lloguer- en què la persona no té aigua calenta o ha de 
pagar més per poder dutxar-se.

Per sensibilitzar la ciutadania i mobilitzar-la a favor 
d’aquesta causa, Arrels s’adreça a centres esportius 
municipals i privats, balnearis i centres d’spa, fabri-
cants de dutxes i serveis higiènics i cadenes d’hotels. 
Ho fa a aquests negocis perquè en ells moltes perso-
nes dormen i es dutxen cada dia i des de la Fundació 
es creu que aquesta és una bona manera de conscien-
ciar els usuaris que molta altra gent no pot ni dutxar-
se ni dormir sota un sostre.

La campanya es desenvolupa a les xarxes socials (Fa-
cebook i Twitter) i busca la complicitat de les empre-
ses per difondre els crits #ningusensedutxa i #ningu-
dormintalcarrer entre els seus seguidors a les xarxes 
socials, clients, treballadors i proveïdors. L’objectiu és 
que empreses i clients ajudin a la tasca d’Arrels amb:

• Col·laborar amb 1,20 euros, enviant un SMS al 
28014 amb la paraula ARRELS o fent un donatiu.

• Incorporar les etiquetes #ningusensedutxa i #nin-
gudormintalcarrer als missatges a facebook, twit-
ter i instagram

• Col·laborar directament amb la campanya amb 
una aportació econòmica

• Incorporar als seus perfils de facebook i twitter els 
missatges #ningusensedutxa i #ningudormintal-
carrer amb imatges com aquesta (i que es poden 
descarregar aquí)

L’allotjament i el servei de dutxes a Arrels

Oferir allotjament i una dutxa són dues de les coses 
bàsiques que ofereix la Fundació Arrels. L’any passat 
l’entitat va facilitar allotjament a 257 persones i altres 
465 es van dutxar i canviar de roba. L’objectiu era 
arribar a més gent però van faltar 80.000 euros per 
garantir l’allotjament estable i obrir més hores el ser-
vei de dutxes.

Al 2013 Arrels va facilitar 64.668 nits d’allotjament. 
L’entitat va gestionar 27 pisos i va facilitar allotjament 
a pensions, habitacions de lloguer i a la llar residen-
cial Pere Barnés. La previsió per a aquest any 2014 
és oferir allotjament a menys persones per manca de 
diners. En el cas de les dutxes, la necessitat d’ampliar 
l’horari d’aquest servei persisteix i el nombre de per-
sones que s’adrecen a Arrels demanant-ho segueix 
augmentant.

#ningúsensedutxa i #ningúdormintalcarrer són les 
campanyes que ha encetat Arrels per fer front a les 
despeses i buscar la col·laboració ciutadana en el fi-
nançament.

Social.cat (04/07/2014)
Redacció

L’entitat convida centres esportius i hotels a mobilitzar-se a les xarxes socials a favor 
de les persones sense llar

#ningúsensedutxa, nova campanya de sensibilit-
zació de la Fundació Arrels

Enllaç: http://www.social.cat/noticia/ningusensedutxa-nova-campanya-de-sensibilitzacio-de-la-fundacio-arrels
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A través de les xarxes socials, Arrels engega aquests 
dies una nova campanya adreçada a centres esportius, 
balnearis, fabricants de dutxes i cadenes d’hotels per-
què se sumin als crits #ningudormintalcarrer i #nin-
gusensedutxa i mobilitzin els seus clients a favor de 
les persones sense llar.

Xarxanet (07/07/2014
Redacció

#ningúsensedutxa, nova campanya de sensibilit-
zació de la Fundació Arrels

Enllaç: http://xarxanet.org/ningusensedutxa-nova-campanya-de-sensibilitzacio-de-la-fundacio-arrels
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Tenir un sostre digne i estable i saber que pots du-
txar-te quan ho necessites són dues necessitats bà-
siques que, a Barcelona, moltes persones no tenen 
cobertes. La causa és la manca d’ingressos suficients 
i el fet que hi hagi allotjaments —com algunes pen-
sions i habitacions de lloguer— en què la persona no 
disposa d’aigua calenta o ha de pagar més per poder 
dutxar-se. 

Per sensibilitzar la ciutadania i mobilitzar-la a favor 
d’aquesta causa, Arrels Fundació ha engegat, a través 
de les xarxes socials (Facebook i Twitter), la campan-
ya #ningusensedutxa. La UB se suma a aquesta ini-
ciativa solidària i fa una crida a la comunitat universi-
tària perquè participi en aquesta campanya a favor de 
les persones sense llar. 

Tots els membres de la comunitat UB (alumnat, per-
sonal docent i investigador, i d’administració i ser-
veis) que ho vulguin, hi poden col·laborar amb una 
aportació d’1,20 euros, enviant un SMS al 28014 amb 
la paraula ARRELS, o fent un donatiu, mitjançant 
aquest enllaç.

Aquesta acció de sensibilització s’emmarca dins 
l’acord de col·laboració signat aquest curs entre 
Arrels Fundació i la Universitat de Barcelona, a tra-
vés de Voluntariat UB i el Comissionat per a Desen-
volupament Social i Envelliment, que té per objectiu 
afavorir la situació de les persones sense sostre i sen-
sibilitzar la comunitat universitària de la UB.

#ningúsensedutxa, nova campanya de sensibilit-
zació d’Arrels Fundació

UB (14/07/2014)
Redacció

Enllaç: http://www.ub.edu/noticies/cgi/event.pl?id=59613&noticiaub=MONUB
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Es lunes. 14.30 horas. José, Jesús, Jaume,Juan Carlos
y Josep se reúnen una semana más frente a un por-
tátil en una pequeña sala del hogar Pere Barnés, en 
el Paral:leí (Barcelona). José Infante se encarga de 
abrir una caj a de galletas mientras uno de sus com-
pañeros va a por café. Durante la próxima hora y 
media, estos cinco hombres se encargarán de dar 
vida a la cuenta de Twitter @Placido_Mo. Todos 
han vivido en la calle y de eso precisamente va su 
perfil en la red. «Hablamos de las cosas que hemos 
pasado en la calle. Y la gente que mira Twitter nos
contesta y nos dice si le gusta o no lo que decimos», 
resume Jesús Marcos. Tiene 66 años y ha pasado 
más de 18 en la calle, en ciudades distintas.

«!Venga, plácidos, vamos empezando!». La llamada
al orden es de Silvia Torralba, la dinamizadora de 
@Placido_Mo y miembro de Arrels Fundació, que 
está detrás de la iniciativa. «El objetivo de esta cuen-
ta es hacer llegar a la gente el mensaje de las perso-
nas sin hogar de una manera más directa, sin filtro», 
dice Torralba. Ya tienen casi mil seguidores.

El nombre de @Placido_Mo es un homenaje a Plá-
cido Moreno, una de las personas sin casa a la que 
Arrels atendió durante años. «Por eso de forma ca-
riñosa nos llamamos los plácidos. Somos como un 
grupo de amigos y nos reunimos los lunes. Los que
vienen lo primero que aprenden es a poner palabras 
a su experiencia y la comparten con otros con vi-
vencias similares. Se genera un sentimiento de gru-
po y se crean lazos», explica Torralba, que es quien 
encauza la conversación y quien escribe en la red el 
mensaje previamente pactado entre todos.

Cómo se vive en la calle, el hambre, el frío, qué hacer 
para ir aseado cuando no se tiene un hogar, cómo

abordar la búsqueda de trabajo, cómo encauzar las 
relaciones con otras personas, entre otros temas, sa-
len a la conversación y se llevan a la red. «Se llega a 
gente que no tiene ni idea de estos temas y se trata 
de sensibilizar», cuenta. Los seguidores preguntan, 
envían mensajes de ánimo y retuitean.

Hoy los plácidos abordan si es mejor dejar atrás la 
experiencia de la vida en la calle o recordarla siem-
pre. Ponerse de acuerdo en un tuit parece
tarea difícil.

-«No es bueno recordar. ¿Cómo va a ser bueno? Es 
malo, siempre. La mente es muy mala», dice Jesús.
-«El recuerdo es muy tozudo y vuelve», añade José 
Infante.
-«Te vuelve porque estás viendo lo que está pasando
en la calle», dice Jaume Marsé. Marsé trabajaba 
como periodista y, por varios motivos acabó vivien-
do en la calle, donde pasó un año. «Te guste o no, 
eres la suma de lo bueno y de lo malo. Por eso no
hay que olvidar. Si algo no te gusta, trata de no re-
petirlo. El que quiere olvidar corre el peligro de re-
petir». 
-«Si me acuerdo siempre de lo malo, me deprimo», 
le replica José Infante.
-«Yo solo quiero recordar lo bueno», dice Juan Car-

El Periódico (10/06/2014)
Mònica Tudela

@Placido_Mo lleva a Twitter cada lunes el mensaje y la experiencia de las personas 
sin hogar. La cuenta ya tiene mil seguidores

Cuando vivíamos en la calle



-169-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

los Espatllé, de 52 años.
Pasó 30 años sin casa. Ha dormido en la calle y la 
montaña. 
Desde el 2010 vive en un albergue de Arrels.
-«Pues yo me acuerdo de lo malo», insiste José In-
fante.

La discusión es encendida pero respetuosa. Su tras-
lación a la cuenta de ©Placido Mo serán unos cuan-
tos tuits. «Las personas que ya no viven en la calle 
tratan de olvidar pero el recuerdo es muy tozudo». 
«¿Por qué debes olvidar que has vivido en la calle?
Es parte de tu vida. Lo que eres hoy es una suma de 
lo bueno y malo que has vivido» «Uno de nosotros 
no quiere acordarse de lo que vivió en la calle. Le 
deprime». «Uno de nosotros prefiere acordarse de 
las cosas buenas que vivió cuando estaba en la calle
». Un poco de cada uno de ellos en cada mensaje de 
140 caracteres.

Pero una hora y media da para mucho y hay tiempo 
para otros temas: «¿Pero tú te das cuenta de lo que 
significa que ERC supere a CIU en unas eleccio-
nes?», dice Jaume Marsé, en referencia a las pasadas
europeas. Y también hay tiempo para
el sentido del humor.
-«Si te ayuda una viuda rica, ya no hace falta buscar 
trabajo», dice Jaume Marsé.
-«Sí, Jaume, pero una viuda rica, ¿a cuántos va ayu-
dar? ¿A todos los que están en la calle? ¿A uno?», le 
pregunta Torralba ante la sonrisa del resto de plá-
cidos.
-«No sé, pero que me toque a mí», le dice jaume.

En estos tres años han pertenecido al grupo de 
Twitter 12 personas. «Somos un grupo estable pero 
no cerrado», cuenta Torralba. Ahora vienen de for-
ma más o menos regular un total de siete, seis hom-
bres y unamujer. «Esta cifra es un reflejo de la gente 
a la .que atendemos en Arrels y de la situación que 
se vive en la calle», añade.

«Los lunes todos vienen con ideas. Pasamos un rato 
sencillo y cómodo que nos permite expresar estas 
vivencias», resume Torralba. «Piensan que partici-
pan en una iniciativa útil para gente que está al otro 
lado. Vivir en la calle te deja sin autoestima, crees 
que no sirves para nada. Pero el hecho de recupe-
rarte y ver que toda esa experiencia que has vivido 
sirve para algo le da un sentido a todo. Su experien-
cia es lo que esta gente aporta a la sociedad», añade.

Marcos está de acuerdo: «Con esto del Twitter yo no 
aprendo. Que aprendan los demás lo que les viene
encima. Lo hago para que sepan lo que es vivir en 
la calle y lo que a muchos les va a venir. Porque 
como siga así esto, con tantos parados... Que estén 
prevenidos».

Enllaç: http://qr.elperiodico.com/video/4588.html
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—En vacaciones el chef  de la calle tampoco es muy 
bueno. ¿Lo tuiteamos así? Podemos poner una carita 
feliz al final...

—¿Esa frase quién la ha dicho? ¿Jaume?

—No, mejor quítalo. No pongas eso. Deja lo de que, 
cuando vives en la calle en verano, ves más gente y 
eso te hace olvidar un poco tu situación.

Tertulias como esta tienen lugar cada semana en 
Barcelona desde hace tres años y medio. Firman en 
Twitter con el nombre de Plácido Moreno (@Placi-
do_Mo) pero, en realidad, son seis personas las que 
están detrás: Juan Carlos, Jaume, Martín, Josep, Jesús 
y José. Todos tienen algo en común: todos han vivi-
do en la calle. Algunos durante apenas ocho meses y 
otros durante más de 30 años. Ellos ya no están en 
esa situación, pero en Barcelona, donde residen, to-
davía hay cerca de 3.000 personas sin hogar. De ellas, 
más de 900 duermen cada noche al raso, según datos 
de la Red de Atención a Personas sin Hogar de la ca-
pital catalana. Unas 595 ocupan infraviviendas y otras 
1.500 utilizan los espacios gestionados por recursos 
públicos en los que permanecen de manera tempo-
ral porque solo hay 1.150 plazas. Cataluña, además, 
es la comunidad autónoma con mayor población sin 
hogar: 21,3%, según el último informe del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), del año 2012.

Cada lunes por la tarde se reúnen en las instalacio-
nes de la Fundació Arrels, organización que apoya al 
colectivo, para dar consejos de 140 caracteres a los 
sin techo: “En verano encuentras bocadillos en las 
papeleras cerca de la playa. En invierno, los encuen-
tras enfrente de los colegios”. “Si vives en la calle, en 
la playa tienes la oportunidad de refrescarte gratis y 
lavarte en las duchas. Cerca siempre encuentras ja-
bón”. Pero la red social también es una pizarra para 
confesiones algo más crudas: “Si te acostumbras a 
estar en la calle, el tiempo te cura. Si no te acostum-
bras, te mata”. También, para reivindicaciones: “En 
lugar de poner pinchos, pilones y más barreras para 
que una persona no pueda dormir en la calle, que 
pongan más albergues y recursos”.

Los Plácidos, como los llaman cariñosamente quie-
nes trabajan con ellos, no han sido los mismos des-
de el inicio. Entre vasos de cristal con humeante y 
negro café, hoy son cuatro los presentes, pero por 
esta interfaz tuitera han pasado otras caras diferentes 
desde su creación. Y tienen la puerta abierta a quien 
se quiera unir.

El origen de la cuenta se lo deben al auténtico Plácido 
Moreno y la carta que escribió a finales de 2010, poco 
antes de morir, agradeciendo a la Fundació Arrels su 
ayuda. Había pasado una década viviendo en la calle 
hasta que una enfermedad se lo llevó con 52 años. 

Elpais.com (21/08/2014)
Marta Arias

Durante un tiempo, la calle fue el hogar de ‘Los Plácidos’, un grupo de seis personas 
que se han unido para contar en la red social cómo es la vida de aquellos que todavía 
duermen al raso

El Twitter de los sin techo

Dos componentes de Los Plácidos, en la sala donde manejan la 
cuenta del twitter de la calle. / Juanjo Pérez Monclús
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“Tanto yo como las demás personas que solicitamos 
su ayuda aprendemos que, en realidad, ésta es desin-
teresada 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”, reza la mi-
siva.

La Fundació se inspiró en sus líneas para lanzar la 
campaña navideña Todos merecemos una segunda 
oportunidad y buscar la forma de darle réplica en 
las redes sociales. La entidad ya tenía un perfil ofi-
cial, pero querían ir más allá y encontrar un nuevo 
enfoque que les permitiera llegar a un público más 
amplio. Así, el 1 de diciembre de 2010, un nuevo 
usuario, el ya mencionado @PlácidoMo, saludaba 
diciendo: “Abro este Twitter buscando una oportu-
nidad. Necesito explicar cómo me siento”. Detrás se 
encontraban algunas de estas personas sin hogar que, 
acompañados por miembros de Arrels, tuiteaban 
cada semana qué significaba para ellos haber vivido 
en la calle. Lo que cuentan no sucede en tiempo real, 
pero las experiencias que narran son auténticas.

Hace poco superaron los 1.000 seguidores; gente de 
toda España que, a diferencia de la cuenta de Arrels, 
no están necesariamente ligados con el trabajo social. 
Pero los Plácidos echan en falta algo más de interac-
ción por parte de sus lectores. Cada lunes contestan a 
los mensajes que les hayan enviado durante la sema-
na, normalmente de ánimo y apoyo; pocas preguntas, 
para su gusto. “Sigue habiendo mucho desconoci-
miento y mucha gente que culpa a la propia persona 
de estar en la calle, cuando lo importante aquí es que 
esa persona está sufriendo y que es una injusticia. Por 
eso es importante la sensibilización”, explica Ferran 
Busquets, director de Arrels.

Los datos de la Red de Atención a Personas sin Ho-
gar correspondientes a 2013 indican que el 43,1% de 
las personas que duermen en la calle en Barcelona 
son españolas, el 30% inmigrantes de la Unión Euro-
pea y el 26,9 %, extranjeros no comunitarios. Muchas 
no cuentan con una red social y familiar que les apo-
ye, por lo que acaban encontrando en la calle la única 
salida. Un 15% se encuentra en situación irregular, 
lo que les imposibilita acceder a las ayudas públicas.

Desde Arrels aseguran que raras veces un solo moti-
vo explica por qué alguien acaba viviendo en la calle, 
e insisten en que cualquier intento de simplificación 
es peligroso. En ocasiones, se debe a problemas fa-
miliares, de salud mental o de alcoholismo, pero tam-
bién a causas de carácter estructural como la falta de 
accesibilidad a una vivienda digna o la debilidad de 
ciertas políticas sociales. Perder el trabajo y la pareja 
también son factores importantes y, muchas veces, 
la suma de todos estos problemas y la incapacidad 
personal para gestionarlos acaba abocando a una per-
sona a la indigencia.

Para las mujeres es, incluso, más duro. Son una mino-
ría en las calles —en Bercelona son unas 300, entre 
el 10 y 20%— y las cifras que les dedica el INE son 
escalofriantes: el 40% de las sin hogar han sido agre-
didas, el 61% ha sufrido robos y el 24% ha sido víc-
tima de violencia sexual. Por eso el informe La situa-
ción de las personas sin hogar en Barcelona de la Red 
de Atención a Personas Sin Hogar destaca que ellas 
tienen más predisposición a ir en grupo y a evitar es-
pacios como parques y jardines oscuros. Aunque en 
la ciudad existen centros mixtos para personas sin te-
cho, también los hay solo para hombres y, en menor 
número, exclusivos para ellas, como el de Llar de Pau.

La dificultad de dejar la calle
El 11 de agosto fue el último día que Los Plácidos tui-
tearon hasta su vuelta en septiembre. Por supuesto, 
el tema que trataron fueron las vacaciones. “Yo lle-
vo 63 años de vacaciones. ¡Récord Guiness!”, apun-
taba, irónico, Jaume. Este barcelonés sólo pasó un 
mes durmiendo al raso antes de ser rescatado por el 
equipo de calle de Arrels. Pero ya venía viviendo una 
situación muy precaria desde hacía años. Los come-
dores sociales fueron su salvación cuando las empre-
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sas en las que trabajaba como periodista y publicista 
empezaron a cerrar. Ahora colabora con la Fundació 
haciendo artesanía en el taller de intervención social 
y dando charlas por los colegios.

“¿Pero hablamos entonces de cómo repercuten en la 
gente que está en la calle?”, trataba de matizar José. 
Nacido en Sevilla hace casi 61 años, que cumplirá en 
septiembre, se fue de casa voluntariamente cuando 
era joven y, tras pasar por varias empresas y oficios, 
acabó durmiendo durante una década en la calle. 
Ahora vive en uno de los pisos de la Fundació y co-
labora activamente con ellos en todo lo que puede: 
ayudando en el centro social, participando en los tea-
tros, aportando su testimonio cada vez que es nece-
sario... Es una forma de sentirse útil ante la ausencia 
de mejores perspectivas laborales.

El tema que debaten esta vez es festivo y la ironía 
reina en la conversación, pero también hay lugar para 
los recuerdos. Jaume se acuerda de cuando veraneaba 
con su mujer y sus hijos en la Costa Brava y hacían 
escapadas a capitales europeas. Josep hace memoria 
de los años que pasó trabajando en un hotel, hasta 
que un día no pudo seguir pagando su casa y acabó 
en la calle. Jesús era de Madrid —”¡de San Blas, como 
la Belén Esteban!”— y, tras varios tumbos por el 
mundo, acabó durmiendo en las calles de Barcelona.

Y así, entre anécdotas y reflexiones, van dando forma 
durante un par de horas a los mensajes que publica-
rán después.

Al terminar cada encuentro, Los Plácidos dejan acor-
dado cuál será el próximo tema para poder pensar 
sobre él durante los siguiente siete días. Algunas ve-
ces repiten porque hay asuntos que nunca pierden 
vigencia, como la amistad en la calle. Otras tantas, 
el tema viene marcado por la estacionalidad, como 
el verano. “Las vacaciones significan relajarte y que 
nadie sepa dónde estás. Que no te llamen al móvil 
todo el rato”, sentencia Jesús. “Hombre ¡ni que te 
estuvieran llamando a ti todo el día! ¡Eso son los eje-
cutivos!”, le replica José.

Enllaç: http://elpais.com/elpais/2014/08/20/planeta_futuro/1408535705_603561.html
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Enllaç: http://xarxanet.org/projectes/noticies/fes-un-prestec-solidari-i-ajuda-les-persones-sense-sostre

Xarxanet.org (28/05/2014)
 F Pere Tarrés
L’objectiu d’Arrels Fundació és obtenir préstecs a 
partir de 3.000 euros, que retornaran en 6 mesos o 
un any, i que els permetran finançar els projectes de 
l’entitat i facilitar la seva tasca diària. La iniciativa sor-
geix degut a les dificultats econòmiques amb les que 
es troben les entitats per les retallades i retards de 
les subvencions públiques i que els obliguen a buscar 
noves formes de finançar-se per anticipar-se a pos-
sibles problemes provocats per aquest retard i evitar 
les despeses financeres que es generen a l’haver de 
contractar pòlisses als bancs. L’any passat, aquestes 
pòlisses van significar una despesa de 37.700 euros.

Fins al moment, 34 persones s’han sumat a la cam-
panya de préstecs solidaris, aportant 148.200 euros. 
Aquests diners equivalen a 6.821 nits d’allotjament i 
5.593 àpats.

Arrels Fundació compta amb uns 300 voluntaris que 
ajuden a fer viable la seva tasca i poder atendre a cen-
tenars de persones sense llar a la ciutat de Barcelona.

 

Propostes perquè ningú hagi de dormir al carrer

No tenir una llar és un problema comú a les prin-
cipals ciutats europees i les directives que des de la 
Unió Europea s’emeten sobre aquesta qüestió, in-
flueixen després en les legislacions estatals. És per 
aquest motiu que en vistes a les eleccions europees 
del proper 25 de maig, Arrels Fundació ha elaborat 
una dotzena de propostes i reflexions per millorar la 
realitat de les persones sense sostre.

Arrels Fundació engega una campanya de préstecs solidaris per garantir el funciona-
ment diari de l’entitat i assegurar així els serveis que ofereixen a persones sense llar.

Fes un préstec solidari i ajuda a les persones sen-
se sostre
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La utilització de persones com a testaferros 
d’empreses que pretenen no complir amb les seves 
obligacions, malauradament no és un fenomen nou. 
Arrels Fundació, alertada per l’augment dels casos 
que han arribat al seu coneixement, ha decidit pre-
sentar una denúncia a la fiscalia de Barcelona.

Una pràctica que fan servir algunes persones que vo-
len cometre delictes fiscals o societaris és captar per-
sones sense sostre i, a canvi d’un àpat calent o molt 
pocs diners, els enganyen perquè signin documents 
on consten com a administradors únics d’empreses 
amb les quals no es pagaran impostos, es faran nego-
cis il·legals o estafes.

Una de les pitjors conseqüències amb què es troben 
les persones signants és que l’Agència Tributària i la 
Seguretat Social els reclamen impostos i deutes pen-
dents. Aquest fet implica la seva inclusió en registres 
de morositat, i provoca que no puguin ésser benefi-
ciaris de cap ajuda o prestació social.

Arrels Fundació ha pogut detectar un augment 
d’aquests casos quan els afectats han estat persones 
vinculades a l’entitat però, tal i com diu Ferran Bus-

quets –director d’Arrels-, no és possible conèixer la 
quantitat de persones afectades que no estan recolza-
des per cap entitat i que, a més, es troben una situació 
de total indefensió.

Davant d’aquesta situació, Arrels Fundació demana 
la implicació de tots els professionals i, especialment, 
dels notaris i notàries per detectar i denunciar aquest 
frau.

Arrels presentarà una denúncia  per delictes d’estafa 
a onze persones, entre els quals hi ha un titular de 
deu empreses o una reclamació de fins a 40.000€. En 
l’expedient a la fiscalia s’ha fet constar el nom de les 
empreses, a fi que es pugui seguir el fil i trobar els 
responsables d’aquesta situació.

Arrels pretén treure a la llum pública aquesta situació 
d’indefensió que pateixen les persones sense sostre 
davant d’estafadors sense escrúpols per intentar era-
dicar aquestes pràctiques. Recentment, han detectat 
inclús un cas en el què van fer signar una assegurança 
de vida a una persona que no té cap familiar que en 
pugui ser beneficiari, qüestió que ha provocat una 
màxima alerta.

Xarxanet (27/10/2014)
Montse Agudo

En pocs dies, Arrels Fundació posarà en coneixement de la fiscalia de Barcelona la 
utilització que s’està fent de persones sense sostre per a dur a terme estafes fiscals.

Denúncia sobre l’ús de persones sense sostre com 
a testaferros

Enllaç: http://xarxanet.org/noticies/dsgasdg

Persona asseguda al carrer. Font: quieroentenderelmundo.com
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Los servicios jurídicos de la Fundació Arrels están 
ultimando una denuncia que presentarán esta semana 
ante la Fiscalía de Barcelona con una docena de ca-
sos documentados en los que personas sin techo han 
sido usadas como testaferros para cometer fraudes 
económicos.

En declaraciones a Efe, Ferran Busquets, director de 
Arrels, una fundación dedicada a ayudar a personas 
que viven en la calle, ha explicado que se han decidi-
do a dar el paso de denunciar el caso en los juzgados 
porque se han repetido varias veces y sobre todo al 
ver que alguien había hecho firmar un seguro de vida 
y accidentes a una de las personas atendidas por la 
fundación.

La fundación sospecha que hay una red de defrauda-
dores que se aprovecha de la situación vulnerable de 
las personas sin techo y les ofrece dinero o regalos a 
cambio de firmar documentos en los que los nombra 
administradores de empresas. “Nosotros nos entera-
mos cuando nos llegan notificaciones de la Agencia 
Triburaria o de algún juzgado con reclamaciones a 
personas que atendemos y que no tienen ni hogar 
ni recursos ni capacidades para administrar ninguna 
empresa”, ha explicado Busquets.

Los responsables de la fundación han reconocido 
que todas las alarmas saltaron hace unos días, cuando 
conocieron que una persona indigente atendida por 
sus servicios había suscrito una póliza de seguro de 
vida y accidentes “y no sabemos quién es el benefi-
ciario ni los documentos que le hayan podido obligar 
a firmar, pero podemos imaginar, y eso son palabras 
mayores”.

Según Busquets, la mayoría de las personas engañadas 
“no están capacitadas para entender lo que firman” 
porque tienen trastornos psicológicos, o problemas 
de drogadicción y alcoholismo. Por eso, no entienden 
que pueda haber algún notario que “haya aceptado 
firmar documentos con personas que dicen cosas in-
conexas o no están en sus cabales y todo el mundo 
ve que no está capacitada. Sorprende mucho”. “De 
ahí que recurramos a la justicia para que averigüe qué 
está pasando”, ha señalado el director de Arrels.

Según publica este martes el diario ‘El País’, uno de 
los indigentes estafados es Roberto, que tiene 44 años 
y sufre esquizofrenia y un 71% de discapacidad y que 
sobrevive con los 423 euros al mes que cobra de la 
Renta Mínima de Inserción, con los que ha logrado 
salir de la calle y pagarse una pensión. Sin embargo, 
recibió una notificación de la Agencia Tributaria por-
que figuraba como administrador de dos empresas 
que deben los impuestos de dos ejercicios.

En algunas ocasiones, ha sido la propia Fundación la 
que ha descubierto que alguna anomalía pasaba por-
que solicitaban prestaciones para personas sin hogar 
y se las denegaban porque constaba que tenían gran-
des deudas con la Agencia Tributaria o con la Segu-
ridad Social, lo que indica que muchas personas sin 
recursos han sido utilizadas como hombres de paja o 
testaferros para cometer fraudes impunemente. 

Según los datos de la Fundación Arrels, actualmente 
en Barcelona hay unas 2.100 personas sin hogar, de 
las que unas 900 pernoctan cada noche al raso o en 
cajeros automáticos, mientras las otras duermen en 
los albergues municipales o en pensiones y pisos de 
las ONG.

Los servicios jurídicos de la oenegé ultiman una denuncia con una docena de casos 
documentados 

Arrels denunciará ante Fiscalía el uso de personas 
sin techo para cometer fraude

La Vanguardia (28/10/2014)
Efe

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/economia/20141028/54418359868/arrels-denunciara-ante-fiscalia-uso-de-personas-sin-
techo-para-cometer-fraude.html
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Enllaç: http://acn.cat/acn/768532/General/text/Fundacio-Arrels-fiscalia-denuncia-sense-sostre-frau.html

Afectats per pobresa, alcoholisme i drogues reben reclamacions d’impostos impagats 
d’empreses on consten com administradors

La Fundació Arrels denuncia a la fiscalia 12 casos 
d’enganys i fraus a sense sostre

Barcelona (ACN).- La Fundació Arrels ha denunciat 
aquest dilluns davant de la Fiscalia de Barcelona un 
seguit de casos de suposats enganys i fraus a perso-
nes sense sostre i atesos per l’entitat per pobresa i 
afectats per alcoholisme o drogoaddicció. En dos 
anys l’entitat a detectat 12 casos de persones que re-
ben notificacions de l’Agència Tributària on els recla-
ma el pagament d’impostos d’empreses on consten 
com a administradors, o els deneguen prestacions de 
la Seguretat Social perquè no paguen els autònoms 
o són demandats judicialment per deutes econòmics 
amb altres.

Acn (03/11/2014)
Redacció
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El hombre que recuperó su vida gracias a la magia de sus manos.

El arte, la cura de Miguel ante la indigencia

Miguel Fuster es de Barcelona, tiene 70 años y 15 de 
ellos los ha pasado en la calle. Sobrevivió a la deses-
peración, a la soledad y al insulto permanente de la 
sociedad gracias a su fiel compañía: el arte. Su única 
dedicación era dar vida a flamencas, toros y persona-
jes en sus lienzos, con ello tenía suficiente para be-
bida y tabaco. Su energía se fue consumiendo en el 
alcohol, se convirtió en un alma vagante por los pa-
rajes más inhóspitos de Barcelona y vivía encerrado 
en un agujero del que ya no sabía salir.

Su vida dio un 
vuelco cuando los 
voluntarios de la 
fundación Arrels le 
encontraron en su 
momento más crí-
tico. Aquellos án-
geles de la guarda 
le arrastraron a una 

vida mejor ofreciéndole todos los medios para volver 
a humanizar su presente y brindarle la autonomía su-
ficiente para vivir. Arrels ha sacado de la indigencia 
a miles de personas y, a pesar de la crisis económica, 
continúa trabajando para que todos tengan un lugar 
donde dormir. La fundación le entregó la oportuni-
dad que, a día de hoy, sigue siendo un gran motor en 
su vida. Miguel expone su arte en el blog Miguel, 15 
años en la calle, en el que expresa con la objetividad 
de sus imágenes la realidad de las personas sin hogar.

Gracias al éxito de este proyecto publicó dos libros 
y se dedica a la venta de ilustraciones. Ahora, con el 
cómic como herramienta, trata de plasmar las viven-
cias y las historias de la gente que subsiste con el cielo 
como techo.

La animalidad de la indigencia
“La gente cree que somos gente tirada que no ha-
cemos nada. Sólo sucios y borrachos, pero lo cier-
to es que debajo de cada bulto envuelto en mantas 
hay hombres y mujeres” sostiene Miguel, y es que, a 
pesar de haber vuelto a la realidad, nunca olvida su 
pasado ni tampoco a quienes sufren su misma situa-
ción. Cuando era joven, estudió Bellas Artes hasta 
que se casó con su mujer. Ambos vivían juntos en un 
piso y él se dedicaba a pintar cómics e ilustraciones 
para las editoriales. Su caída libre hacia la desespe-
ración llegó con su ruptura sentimental “de golpe”, 
según explica.

Al poco tiempo el destino le dio otro revés y su piso 
se inundó en llamas, entonces vino lo que él denomi-
na su “suicidio moral”, su gran error. Le ofrecieron 
una indemnización que aceptó porque su vivienda le 
traía demasiados recuerdos. Quería empezar de cero. 
Recibió el dinero, pero su piso era de renta antigua y 

El Mundo (25/09/2014)
Sandra Jiménez

Una de las obras de Miguel, en la que aparece él mismo dibuja-
do. Miguel Fuster
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los alquileres de los pisos demasiado caros. Durante 
un año entero estuvo viviendo en su domicilio calci-
nado y dibujando a la luz de las velas. La industria del 
cómic entraba en decadencia debido al nuevo ocio 
y a los videojuegos y con ello también flaqueaba su 
bienestar.

La inviabilidad económica llevó a Miguel a la vida en 
la calle y su coyuntura personal le incitó a ser seduci-
do por las garras del alcohol, que pasó a ser su único 
ángel custodio. Día a día convivía con la bebida y se 
transformó en su estado natural. “Me convertí en un 
alcohólico en potencia”, asegura. Miguel entró en un 
círculo del que no sabía salir y que le consumía día a 
día. “Cuando no bebía tenía el síndrome de abstinen-
cia y entonces llegaban los temblores”.

Fuster sobrevivía gracias a que su maestría con el 
pincel seguía latente y a la compasión de algunas per-
sonas. Cuando lo recopilado con sus pinturas no era 
suficiente y su mano temblaba al pintar tocaba pedir 
limosna, “a veces incluso podía pagarme una pen-
sión” subraya.

Miguel cuenta que hubo gente que trató de ayudarle. 
Amigos que le acogieron en sus casas, pero él no de-
jaba de sentirse como un extraño, cada familia tiene 
su forma de vida y él creía que no encajaba. “Esa si-
tuación era como estar en el fondo de un pozo, pue-
den tirarte muchas cuerdas, pero si tú no quieres no 
sales”. Miguel siempre acababa volviendo a la frial-
dad de la calle. “Un amigo solía decirme que la calle 
engancha y es horrible pero es así. Tienes tus propias 
reglas. El alcohol tiraniza, terminas perdiendo los 
sentimientos y te vuelves un egocéntrico”.

Su historia comenzó a empeorar cuando su cuerpo 
estaba permanentemente inundado en alcohol. Una 
tarde Miguel charlaba con unos jóvenes a los que les 
mostraba sus ilustraciones y cuando se marchaban 
le tiraron un adoquín a la cara. “Es la única agresión 
que he recibido, pero me partieron el tabique nasal. 
Desde entonces aprendí la dureza de las calles”. En 
España, el 40% de las personas que viven en la calle 
han sido agredidas, según datos del INE.

Un brazo al que agarrarse
Debido a su crítica situación, algunos Servicios So-
ciales le prestaron ayuda, pero “allí había demasiada 
gente” y el temor a lo desconocido siempre le hacía 
retroceder. Fue entonces cuando los voluntarios de 
la Fundación Arrels le tendieron su mano para bro-
tar de aquel pozo. En ese momento pesaba 42 kilos 
y medía 1,80 metros. Sus salvadores llegaron en el 
momento más crítico, aquellos “ángeles” recorren 
las calles de Barcelona para paliar las vidas de per-
sonas como Miguel, establecer vínculos y se ganarse 
su confianza. La asociación le ofreció cuidados mé-
dicos, le hospedaron y le facilitaron todos los me-
dios posibles ganar la batalla al alcohol. A pesar de su 
impulso, para Miguel no fue nada fácil: “Reconozco 
que no soy un hombre que tenga mucha voluntad, 
recaí, pero finalmente superé mi gran obstáculo con 
su ayuda”.

Aquel hombre con la vida desgarrada comenzó a tejer 
sus costuras rotas, tan sólo le hacía falta una cuerda 
más fuerte a la que agarrarse. Su esperanza llegó con 
la proposición de explotar su arte y escribir el blog, 
entonces vino su redención y fue consciente de su 
degradación. “Allí publico mis emociones y mis crea-
ciones. No soy escritor, antes si tenía en mis manos 
un periódico era para utilizarlo de manta. Ahora leo, 
tomo anotaciones y escribo con paciencia y a golpe 
de diccionario”. A Miguel le queda la esperanza de 
retomar alguna publicación, por eso siempre anota 
sus vivencias.
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En España 22.938 personas vivían en la calle en el 
año 2012, según datos del INE. Demasiadas perso-
nas que viven la tragedia de ser sometidos a la indi-
gencia, apartados de la condición humana y aborreci-
dos por la sociedad. Su única luz son las asociaciones 
que invierten tiempo en ver renacer a estas personas. 
La fundación Arrels, bajo el grito de ¡Nadie durmien-
do en la calle! Aborda las causas y ofrece alojamiento, 
autonomía, alimentación, y atención social y sanitaria 
a las personas que lo necesitan, además tiene la mi-
sión de sensibilizar a la ciudadanía sobre esta reali-
dad para que nadie haga oídos sordos al problema. 
Con 52 personas contratadas, más de 300 personas 
voluntarias y casi 4.000 donantes, hacen posible los 
programas de actuación y ya han acompañado en su 
recuperación a más de 8.600 personas.

Todas las personas que acaban convirtiéndose en los 
juguetes rotos de la sociedad tienen sus propios mo-
tivos y en el interior de cada uno de ellos se cultiva 
una historia personal. En España el 45% de los indi-
gentes lo son debido a la pérdida de trabajo, un 26% 
no pudo seguir pagando su alojamiento y un 20% 
acabaron en esta situación por una ruptura con su 
pareja.

Miguel Fuster compone el ejemplo de quien supo sa-
lir. Ahora mismo continúa andando en su trayectoria 
y viviendo una vida normal, se dedica compartir su 
arte y publica una ilustración semanal. Hace 11 años 
que no prueba el alcohol, pero se considera un “al-
cohólico en abstinencia”, tras su experiencia asegura 
que “nunca se deja de ser alcohólico”.

La sociedad mira de reojo a estas almas solitarias y 
desechadas, sabe que viven en el esqueleto de sus ca-
lles, pero observa impasible. “No soy un delincuente, 
nunca he matado ni agredido a nadie, pero la vida me 
dio un revés” declara Miguel. Un hombre que gracias 
a la ayuda de las personas que quieren subsanar la 
indigencia y con su historia a cuestas, quiere concien-
ciar a quienes dan la espalda a la indigencia, cegados 
por las etiquetas.

Enllaç: http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/09/25/54240e1422601d617e8b457a.html



-183-

  Denúncies, Voluntariat i Rutes de sensibilització

DOSSIER DE PREMSA 2014

Premsa paper - Ràdio - TV - Digital



-184-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

Enllaç: http://microdonaciones.hazloposible.org/proyectos/detalle/?idProyecto=136&utm_source=bandejacorreo&utm_
medium=proyectoID136&utm_campaign=BoletinHF

Arrels Fundació dispone en la actualidad de 25 vi-
viendas con soporte, donde viven 63 residentes. El 
objetivo de estas viviendas es ofrecer a personas sin 
hogar una casa compartida, con apoyo de educadores 
sociales, en un entorno de total normalidad.

¿Qué nos hace falta hoy, enero de 2014?
Con el frío del invierno hay que calentar estas vivien-
das, y al no disponer de calefacción de origen,  tene-
mos que comprar estufas eléctricas de bajo consumo 
para que el coste de elecricidad sea el mínimo posible.

¿Cómo nos puedes ayudar?
Necesitamos  dinero para poder comprar estufas 
nuevas y de esta manera poder ofrecer a las perso-
nas sin hogar un hogar de verdad, dónde se sientan 
cómodos. El coste de la compra de cada estufa es 
de 130 € y el objetivo que nos hemos marcado es de 
2.600 € para poder comprar 20 estufas para mejorar 
la calidad de vida de nuestros residentes.

Con estas estufas estaremos ayudando a 63 personas 
a no pasar frío de ahora en adelante.

Hacesfalta.org (09/01/2014)
Redacción

Poder mantener una casa caliente es importante para todos porque ayuda a convertir-
la en un hogar, y más aún cuando la persona ha vivido en la calle muchos años.

Este invierno, ayúdanos a combatir el frío



-185-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

Arrels Fundació. 
Quan la Lisa Grace, anglesa llicenciada en empresa-
rials, es va quedar a l’atur, va decidir posar en marxa 
la seva pròpia empresa. Vivia des de feia anys a Bar-
celona i se li va ocórrer muntar unes rutes turístiques 
per mostrar la Barcelona més cèntrica però des d’un 
punt de vista social.

La Lisa es va posar en contacte amb Arrels, que atén 
persones que en algun moment de la seva vida van 
trencar tots els seus vincles i van acabar vivint al ca-
rrer. La seva proposta era una oportunitat perquè 
significava unir la Barcelona turística amb la social 
a través de persones que han viscut als carrers de la 
ciutat, i obrir les portes a inserir-se al mercat laboral.

La idea de la Lisa s’ha concretat en la creació de 
Hidden City Tours (‘rutes per la ciutat amagada’), 
una empresa que ofereix als turistes itineraris guiats 
pels barris del Raval i Gòtic de Barcelona. Les rutes 
van començar oficialment l’octubre passat i passen 
per llocs turístics com la catedral, la plaça del Pi, i 
el mercat de la Boqueria, però també passen a prop 
d’entitats i menjadors socials i es detenen en racons 
invisibles que acostumen a acollir persones sense llar.

L’objectiu és “aprofitar l’arribada de turistes a Bar-
celona per donar un cop de mà a persones que s’han 
quedat sense llar i oferir una feina perquè puguin 
millorar”, explicala Lisa Grace.En aquests moments, 
Hidden City Tours compta amb cinc guies que ofe-
reixen les rutes en diferents idiomes (anglès, francès, 
alemany i castellà) i que, a la formació que han rebut 
sobre història i geografia local, aporten la seva expe-
riència personal i el coneixement d’haver viscut als 
carrers de Barcelona. Són persones que coneixen tant 
a la fundació Arrels com a la fundació Mambré.

Una d’aquestes persones és el Juan Carlos. Té 45 anys 
i fa 15 que el coneixen des de la fundació Arrels. El 
Juan Carlos va viure temps al carrer però se n’ha sor-
tit. A Arrels col·labora en tasques de manteniment 
al magatzem i al servei de dutxes que l’entitat obre 
cada dia per a persones sense llar. Per incorporar-se 
al projecte de Hidden City Tours, ha hagut de “tornar 
a estudiar i memoritzar” però ha valgut la pena per-
què “és una oportunitat per fer un pas més cap a la 
independència econòmica i deixar de dependre dels 
ajuts socials”, explica.

“Els turistes que de moment han participat a les rutes 
són molt variats. Alguns ens pregunten com ho fèiem 
quan dormíem al carrer, altres s’interessen per com 
funciona un menjador social o les entitats socials que 
coneixem, com Arrels. Altres volen saber els motius 
que porten una persona a viure al carrer…”, afegeix.

Experiències similars a Europa
L’experiència de Hidden City Tours és única a Bar-
celona i, com afirmala LisaGrace, de moment “agra-
da molt, sobretot per la barreja d’història i com es 
vincula a l’actualitat i els temes socials”. La iniciativa 
també existeix amb èxit a altres ciutats europees com 
Amsterdam, Berlín, Londres i Praga.

Cristianisme i Justícia (16/01/2014)
Redacció

Hidden City Tours: rutes per la Barcelona invisi-
ble que generen oportunitats
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A Holanda, per exemple, destaquen Amsterdam Un-
derground i Utrech Underground, que a través de 
vàries persones que han viscut al carrer i que han 
rebut la formació necessària passegen per indrets tu-
rístics mentre expliquen la seva experiència de viure 
al carrer.

A Anglaterra també es porten a terme experiències 
semblants a Londres i Bath. En aquesta darrera ciu-
tat, la iniciativa Secret City Tours ofereix la possibi-
litat de recórrer el municipi coneixent la realitat de 
les persones sense llar. A Londres el projecte Unseen 
Tours pretén “introduir una nova consciència social 
en els tours turístics convencionals”, compta amb 
cinc persones que s’han format com a guies i inclou 
als seus itineraris llocs com Candem, Convent Gar-
den i el London Bridge.

Enllaç: http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=10480&lang=ca
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Enllaç: http://www.caritasbcn.org/ca/node/3132

Darrere de la multitud de xifres que cada dia dife-
rents institucions ens ofereixen sobre la pobresa, hi 
ha persones concretes, testimonis amb noms i cog-
noms que sovint romanen invisibles als ulls de la nos-
tra societat.

Per tal de donar a conèixer aquestes realitats, Càri-
tas Diocesana de Barcelona presenta –conjuntament 
amb Arrels Fundació i el Centre d’Estudis de Cristia-
nisme i Justícia– el “Concurs de curts documentals 
sobre pobresa i exclusió social”.

Aquest concurs s’adreça a joves creadors audiovisuals 
i a aquells que encara s’estan formant i tenen interès 
en els temes socials. L’edat de participació és entre 18 
i 30 anys. Es valorarà que els films presentats, a més 
de reflectir situacions i històries reals, tinguin una mi-
rada crítica vers les causes estructurals de la pobresa 
i l’exclusió.

Les pel·lícules candidates han de ser inèdites, amb 
una durada d’entre 5 i 10 minuts, i han de respondre 
a una o més de les següents qüestions:

Es pot viure amb una Renda Mínima d’Inserció?

Tinc 45 anys i m’acabo de quedar a l’atur. Quin 
futur m’espera?

Puc viure dignament en aquest país si sóc 
estranger/a i no tinc feina?

La crisi econòmica està desclassant la classe mi-
tjana?

On ens porta la pèrdua de drets socials?

El termini de presentació dels curts és el dijous 27 de 
febrer de 2014. Els 10 films finalistes es donaran a 
conèixer el 27 de març i optaran al 1r, 2n o 3r premi. 
Els guardons es lliuraran en una gala que tindrà lloc a 
l’abril de 2014 al Palau Robert.

Càritas Diocesanas (31/01/2014)
Redacció

Càritas convoca un “Concurs de curts documen-
tals sobre pobresa i exclusió social” adreçat a jo-
ves creadors audiovisuals
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Bcn.cat (07/02/2014)
Comunicació Ciutat Vella 

Presentació i dramatització a càrrec de Marietta Con-
tacontes del llibre La senyora Maria, escrit per Cesc 
Noguera, il·lustrat per Raül Gesalí i editat per Taka-
tuka, mostra la mirada sense prejudicis d’una nena 
sobre els sense sostre, per ajudar-nos a veure més 
enllà i trencar les nostres reserves inicials cap aquest 
col·lectiu.

Els beneficis de les vendes del llibre es destinen a la 
Fundació Arrels, fundació que es dedica a l’ajut de 
persones que es troben en situació d’exclusió social.

Presentació de ‘La senyora Maria’, un llibre il·lustrat pels més petits on es parla de la 
problemàtica dels sense sostre. Divendres 21 de febrer a les 18 h, a la biblioteca Sant 
Pau-Santa Creu.

‘Contes del carrer... de dins d’una maleta...’

Enllaç: http://www.caritasbcn.org/ca/node/3132
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Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/un-localitzador-les-persones-sense-llar-barcelona

La Fundació Arrels té un servei de localitzador de 
persones sense llar a través  del seu web; si algú de-
tecta una persona dormint pels carrers de Barcelona 
pot emplenar  la fitxa que es troba en el web d’Arrels 
i enviar-la a l’entitat; la informació que es demana 
és mínima (sexe, edat aproximada, lloc on l’ha vista). 
Quan es rep l’avís, Arrels activa els seus equips que 
treballen en xarxa amb altres equips de Barcelona per 
veure si es coneix la identitat de la persona i estudiar 
la millor manera d’abordar el tema.

Arrels és conscient que el procés per a què una per-
sona deixi el carrer pot ser lent i complex, per això 
adverteix que si algú ha passat un avís localitzador i 
continua veient la persona vivint al carrer, no es frus-
tri, ans al contrari, estigui convençut que ha fet el 
que havia de fer. Cal tenir present que el fet que una 
persona visqui al carrer no és un tema policial sinó 
d’atenció social i, per tant, no es pot treure una per-
sona del carrer per la força.

Arrels també recomana trucar als equips de carrer 
de l’Ajuntament de Barcelona, als telèfons: 934 864 
991 - 900 703 030

La Fundació Arrels va néixer a Barcelona l’any 1987 
i treballa per a que ningú dormi al carrer. Des de la 
seva creació han acompanyat més de 8.000 persones 
sense llar en el seu camí per retornar-los l’autonomia. 
Arrels recorda que actualment es calcula que hi ha 
prop de 3.000 persones dormint als carrers de Bar-
celona.

Xarxanet.org (17/02/2014)
Entitat redactora: FCVS

La Fundació Arrels té en el seu web una fitxa per avisar que una persona viu al carrer.

Un localitzador per a les persones sense llar a 
Barcelona

Arrels té un servei de localitzador de persones sense llar a través 
del seu web

El procés per a què una persona deixi el carrer pot ser lent i 
complex
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Arrels se suma al Congrés Mundial de Mòbils 
amb un model de cartró i l’aplicació ‘Nobody 
sleeping on the street’, per explicar que a Bar-
celona 900 persones dormen al carrer i animar a 
col·laborar.

Des del dilluns 24 de febrer, voluntaris, treballadors 
i persones ateses per Arrels reparteixen als recintes 
firals els prop de 3.000 mòbils de cartró que han pre-
parat per a aquest certamen, que enguany aplega més 
de 70.000 persones i suposa una injecció de capital 
molt important per a la ciutat.
“Per a nosaltres es tracta d’un mòbil d’última genera-
ció, en el sentit que esperem que molts dels assistents 
a aquest congrés pertanyin a la generació que faci 
possible que ningú hagi de viure al carrer”, afirma el 
director d’Arrels, Ferran Busquets.

L’aplicació mòbil que presenten dóna opció a 
col·laborar econòmicament a persones a títol indi-
vidual i a empreses i grups i explica el que es pot fer 
amb els fons recaptats. Per exemple, amb 10 euros 
l’equip de carrer d’Arrels pot realitzar tres visites i 
amb 20 euros es pot pagar una nit de pensió. Amb 45 
euros s’ofereixen tots els àpats d’una setmana a una 
persona sense sostre, i amb 350 euros es cobreix el 
lloguer d’un pis un poden viure tres persones.

Xarxanet.org (26/02/2014)
Arrels Fundació

Arrels presenta una aplicació al Mobile World 
Congress per col·laborar amb la campanya “Nin-
gú dormint al carrer!”

Enllaç: http://www.xarxanet.org/comunitari/noticies/arrels-presenta-un-mobil-al-mobile-world-congress-fer-possible-ningu-
dormint-al-
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Arrels se suma al Congrés Mundial de Mòbils que se 
celebra aquests dies a Barcelona i presenta un mo-
del de cartró que inclou l’aplicació ‘Nobody sleeping 
on the street’ , que també té la seva versió catala-
na i castellana , per explicar que a Barcelona hi ha 
prop de 900 persones dormint al carrer i animar a la 
col·laboració econòmica, tant dels assistents al con-
grés com de la resta de  la ciutadania.
  
Des del dilluns 24 de febrer voluntaris, treballadors 
i persones ateses per Arrels reparteixen als recintes 
firals els prop de 3.000 mòbils de cartó que han pre-
parat per a aquest certamen, que enguany aplega més 
de 70.000 persones i suposa una injecció de capital 
molt important per a la ciutat.

“Per a nosaltres es tracta d’un mòbil d’última genera-
ció, en el sentit que esperem que molts dels assistents 
a aquest congrés pertanyin a la generació que faci 
possible que ningú hagi de viure al carrer”, afirma el 
director d’Arrels, Ferran Busquets.

L’aplicació mòbil dóna opció a col·laborar econò-
micament a persones a títol individual i a empreses 
i grups i explica el que es pot fer amb els fons re-
captats. Per exemple, amb 10 euros l’equip de carrer 
d’Arrels pot realitzar tres visites i amb 20 euros es pot 
pagar una nit de pensió. Amb 45 euros s’ofereixen 
tots els àpats d’una setmana a una persona sense sos-
tre, i amb 350 euros es cobreix el lloguer d’un pis un 
poden viure tres persones.

Social.cat (27/02/2014)
Redacció

És una aplicació de paper per explicar als assistents que a Barcelona hi ha 900 perso-
nes dormint al carrer.

La Fundació Arrels presenta una ‘app’ al MWC

Enllaç: http://www.social.cat/noticia/la-fundacio-arrels-presenta-una-app-al-mwc
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En 5 anys han augmentat un 45% les persones que 
no tenen un sostre propi a Barcelona, entre individus 
que dormen al carrer, en assentaments o en recursos 
residencials. La preocupació per aquesta tendència a 
l’alça ha empès l’Ajuntament a activar un pla conjunt 
amb les entitats privades del Tercer Sector en aquest 
àmbit, la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, per 
mirar de donar resposta a aquesta situació. Des del 
consistori es demana un pla supramunicipal per aca-
bar amb el fenomen que impliqui la resta de munici-
pis de l’àrea metropolitana. Amb tot, hi ha lloc per 
a l’esperança: el darrer any han davallat en més d’un 
centenar les persones en situació de sense llar.
 
És dijous al matí. La Marisol està asseguda en un tros 
de gespa seca i mal cuidada, al costat de l’estació de 
Sants. Té estirat a sobre un senyor de mitjana edat, 
begut, i al costat té tres companys seus, malgirbats i 
beguts com ell. Duen roba vella, bruta, que desprèn 
alè de claveguera, però la Marisol ja no ho nota. Es-
tan jugant tots cinc una partida de cartes. I s’ho estan 
passant molt bé. La Marisol però es queixa:

– ¡No hay derecho, todo el rato me estáis ganando!

De seguida un d’ells li respon divertit:

– ¡Es que estoy borracho, pero no soy tonto!

La Marisol, de 73 anys però una dona d’una vitalitat 
excepcional, no s’hagués imaginat mai acabar for-
mant part d’aquesta escena. Va començar a fer de vo-
luntària ara fa 14 anys, després de veure un programa 
a la televisió. “Sortien dues voluntàries de carrer que 
visitaven una senyora. I aquella senyora va fer una 
cara de felicitat al veure-les… Em vaig dir: Marisol, 
jo vull participar d’aquesta cara”. I va contactar amb 

la Fundació Arrels i es va oferir voluntària. Des de 
l’any 1999 ha estat acompanyant persones sense llar, 
primer al centre obert de l’entitat i al cap d’uns anys 
al carrer. “És que cada dia és més engrescador, és 
un món que t’enganxa, de debò… Un tòpic dels vo-
luntaris quan comencem sempre és: ‘Reps molt més 
del que dones.’ I és veritat, de vegades penses: ‘Ai 
dono carinyo… dono…’ En realitat si ho penses bé 
te n’adones que són els altres que t’omplen per dintre 
i et canvien la manera de pensar, de fer i de ser. És 
molt curiós. Jo tinc una amiga que sempre em diu 
‘Marisol, tu sempre has estat estupenda, però tens un 
abans i un després d’Arrels’”.

El fenomen de les persones en situació de sense sos-
tre ha augmentat els últims anys a Barcelona, concre-
tament ha patit un increment general de vora el 45% 
des del 2008, segons recull l’últim informe Diagnosi 
2013 de la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar 
(XAPSLL), ja que aquest col·lectiu ha passat de 562 
a l’any 2008 a 870 persones al març de 2013. Tanma-
teix, encara hi ha un espai per a l’optimisme, perquè 

Les persones sense sostre augmenten un 45% els darrers 5 anys a Barcelona i 
l’Ajuntament activa un pla amb les entitats del Tercer Sector per combatre-ho.

Quan la llar és al carrer

Somatents.com (05/03/2014)
Laia Teruel

La vida al carrer, una realitat cada vegada més extesa. / Arrels 
Fundació / Juan Lemus
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aquest últim any s’hauria registrat un descens de 103 
persones que dormen al carrer, segons dades dels 
equips SIS (Serveis d’Inserció Social) recollides els 
mesos de gener del 2013 i del 2014. Segons aques-
tes dades, en total 724 persones van ser contactades 
al carrer segons l’últim recompte del gener d’aquest 
any. Àngel Miret, gerent de l’Àrea de Qualitat de 
vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelo-
na, relaciona aquesta disminució del darrer any amb 
l’obertura de diversos recursos residencials que han 
absorbit part d’aquestes persones. Tot i aquest des-
cens al carrer, el número de persones sense un sos-
tre propi (que viuen en recursos residencials: pisos, 
centres…) ha continuat augmentant a causa de les 
conseqüències de la crisi.
De les persones que dormen al carrer, el 90% són 
homes i pernocten als districtes de Ciutat Vella, 
l’Eixample, Sants-Montjuïc i Sant Martí. Les causes 
principals que les mateixes persones exposen de la 
seva situació són factors sociolaborals i socioeconò-
mics. Darrera d’aquests factors trobem en alguns ca-
sos problemes d’alcoholisme i de salut mental,

I and because canada xanax had just really Over.
que tot i ser menors en percentatge, també són molt 
presents.

Un trencament de les xarxes socials de les per-
sones
La Marisol, que veu de prop aquesta realitat cada di-
jous, explica que acabar dormint al carrer és la conse-
qüència sobretot d’un trencament de totes les xarxes 
socials de la persona, agreujat per la crisi econòmi-
ca: la feina, la família, els amics. Les teories sobre 
l’alcohol han anat variant amb el temps, i no se sap 
del cert si és causa o conseqüència. Primer es tenia 
per segur que les persones bevien molt perquè esta-
ven al carrer, “per tal de fer passar el fred i la por”, 
recorda la Marisol, però després es va dir que moltes 
persones estan al carrer perquè beuen, la qual cosa 
duu a perdre la feina i la família, a trencar amb el cer-
cle social i, finalment, a acabar vivint al carrer. Si més 
no, una conclusió encertada és que sovint l’alcohol és 
un element associat a dormir al ras.

L’augment del fenomen del sensellarisme ha coinci-

dit en molts dels països d’Europa, per bé que, segons 
FEANTSA (la Federació Europea d’Associacions 
que treballen amb Persones Sense Llar) a països com 
Portugal, Itàlia, Grècia i Espanya la crisi econòmi-
ca hi ha tingut un gran pes. L’augment de l’atur a 
totes les franges d’edat, concretament a la dels més 
joves, la precarització de les condicions laborals o el 
fenomen dels desnonaments han fet canviar també 
l’estereotip que es tenia fins ara de la persona que 
dorm al carrer: home de mitjana edat i amb proble-
mes d’alcoholisme. Per contra, l’edat de les persones 
en aquesta situació ha disminuït, i ha augmentat tam-
bé el número de dones i el de parelles al carrer. Els 
menors no són presents al carrer, ja que el sistema 
de protecció social és molt eficaç amb els col·lectius 
més vulnerables com ells o la gent gran, i són priori-
taris en l’atenció de l’Ajuntament, tal com ha comen-
tat Andreu Parera, tècnic de gestió del Departament 
d’Intervenció Social a l’Espai Públic de l’Ajuntament 
de Barcelona.

La Marisol no pregunta mai. Per a ella, la persona neix 
en el moment que hi contacta, i si vol explicar-li com 
se sent, què ha viscut, què la fa patir, fantàstic, però si 
no, no passa res. “La gràcia està quan trobes que una 
persona canvia la teva mirada. Quan pots veure que a 
sota d’allò que fa fàstic a la major part de gent, hi ha 
una persona… Aleshores, quan canvies aquesta mi-
rada, ho trobes tot normal… mires aquelles persones 
com jo t’estic mirant a tu –somriu, amb una llum als 
ulls contagiosa–… I petons! I abraçades!”.

Acabar dormint al carrer és la conseqüència d’un 
trencament de totes les xarxes socials de la per-
sona, agreujat per la crisi econòmica: la feina, la 
família, els amics.
És un dia fred d’hivern. La Marisol està asseguda 
en una cadira davant d’un petit llit, en una habitació 
minúscula d’una pensió de Barcelona. Davant seu té 
un home d’edat avançada, vestit amb una samarre-
ta vella grisosa, desgastada per l’ús. Sosté una bossa 
de plàstic ─gluc, gluc, gluc─ que balanceja amb els 
dits. Sembla que l’escena segueixi una cadena pautada 
d’accions: l’home posa el cap a la bossa; hi vomita; 
deixa la bossa; agafa la cervesa i en beu un glop. De 
nou, deixa la cervesa, agafa la bossa… etcètera. I de 
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tant en tant, parla. Perquè l’únic que espera és com-
panyia, algú amb qui compartir, explica la Marisol. 
Quan l’ha vist entrar, la cara li ha canviat i hi ha cres-
cut un gran somriure. L’acomiada molt agraït. “Ay 
qué contento que estoy que me hayas venido a ver 
Marisol, porque no me encontraba bien...”, xiuxiueja 
amb un posat compungit. La Marisol surt de la pen-
sió sorpresa amb ella mateixa. “Pues sóc fantàstica, 
perquè ni he tingut ascos ni he tingut res. He estat la 
mar de bé amb aquell home parlant, a qui a més he 
fet molt content”, es diu amb un petit somriure de 
satisfacció.

Des d’Arrels tenen clar que només acompanyen les 
persones, respectant el seu ritme i les seves decisions. 
Així ho entén Enrique Richard, voluntari també 
d’Arrels i autor del llibre Con cartones por la calle. “A 
partir del primer encontre –explica–, comença tota 
una relació. Una relació d’igual a igual, sense comple-
xos, amb respecte, sense esperar res però oferint-ho 
tot. Només el temps dirà com acabarà cada història. 
Pot ser que aquella persona es quedi al carrer per sem-
pre… i no significarà un fracàs si hi hem despertat el 
somriure. O pot ser que acabi en un pis, amb treball, 
havent oblidat la beguda… i evidentment tampoc 
significarà fracàs, si hi hem despertat el somriure: els 
somriures que volen dir dignitat.”

Ho explica també la Marisol. “Si la persona no vol 
res en absolut, és igual, nosaltres l’anem a veure cada 
setmana, el dia que ens pertoca, i estem una estona 
parlant, de l’humà i del diví, que es diu, i descobreixes 
uns valors que no t’esperaries mai, unes converses 
interessantíssimes, i bé, després fins la setmana que 
ve i ja està…”

Preocupacions i alternatives
Segons conclou l’informe de la XAPSLL, hi ha dos 
reptes principals als quals cal donar resposta des de 
les administracions. Per una banda, l’augment de les 
persones que necessiten suport de les entitats es-
pecialitzades i dels serveis socials per no haver de 
dormir al ras, i per l’altra les dificultats per realitzar 
amb èxit processos d’inclusió, ja que hi ha molt po-
ques oportunitats laborals i les prestacions i ajudes 
cada vegada són menors en un entorn de retallades. 

També preocupa la circumstància de sortida de cer-
tes persones d’institucions com presons, hospitals o 
centres de tractament que donen només allotjament 
per un temps. Un cop fora, la persona sense recursos 
personals i sense aquesta xarxa social es pot veure 
en processos d’exclusió i pot arribar a la situació de 
sense llar.

A la vista de les xifres i de quina és la tendència ge-
neral, Parera, preocupat, demana que es faci un pla 
general per acabar amb el fenomen del sensellarisme, 
a poder ser un pacte d’Estat, ja que molts dels factors 
que el generen només es poden modificar a nivell ge-
neral, com ara les polítiques d’habitatge relacionades 
amb les hipoteques. A més, demana que la resta de 
municipis catalans apliqui la llei de Serveis Socials 
catalana, que obliga a prestar serveis a les persones 
en situació de sensellar i que els dota dels recursos 
econòmics per fer-ho, ja que de moment només l’està 
aplicant Barcelona. Aquesta situació comporta que, 
segons Parera, moltes persones de l’Àrea Metropoli-
tana es moguin a Barcelona atrets per un ‘efecte cri-
da’, ja que a la capital sí que hi ha recursos per aco-
llir-los. El gerent de l’Àrea, Àngel Miret, ha anunciat 
que des del consistori s’està mirant de fer un acord 
amb 25 municipis de l’Àrea per compartir un servei 
d’emergència, però de moment és tot el moviment 
que s’està fent en la direcció de construir un pla su-
pramunicipal.

La nova política en prova del ‘housing lend’ té 
com a objectiu principal proporcionar un habi-
tatge a persones que es queden sense llar per 
evitar-ne l’exclusió social

Dins de l’Acord Ciutadà Per una Barcelona Inclusi-
va que té en funcionament l’Ajuntament de Barcelo-
na, Miret també ha fet saber que fins a finals d’any 
s’obriran uns sis centres més (un parell d’allotjaments 
temporals, un centre per drogodependències, un allo-
tjament familiar…) per donar resposta a les persones 
sense llar amb tractaments personalitzats.

Des de l’informe es plantegen també altres iniciati-
ves que es duen a terme a països europeus i que es 
podrien adaptar al nostre entorn per donar resposta, 
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des d’un altre punt de vista, a totes les persones que 
no tenen llar. És el cas de les polítiques housing lend, 
que tenen com a objectiu principal que els diferents 
serveis proporcionin un habitatge a les persones que 
es queden sense llar per tal d’evitar la possible exclu-
sió social que es pot derivar del fet de no tenir on 
dormir. D’aquesta manera canvia la concepció tradi-
cional de la persona en situació de sense sostre, ja que 
s’hi per gestionar la seva llar, evitant albergs o pisos 
compartits. El suport socioeducatiu en aquest model 
és posterior i voluntari.

A Barcelona es preveu fer una prova pilot amb 25 
habitatges del model de housing first (una de les 
estratègies housing-lend més reconeguda) abans de 
l’estiu, segons ha anunciat el gerent de l’àrea. Tant 
Miret com Parera troben que és un model més enca-
rat a persones i famílies normalitzades, ja que en per-
fils deteriorats, com ara toxicòmans o persones amb 
patologies mentals valoren que és un model fins i tot 
contraproduent, ja que pot dur a crear guettos o a 
mantenir la problemàtica de la persona sense donar-li 
cap solució.

Les polítiques de prevenció de la pèrdua de l’habitatge 
també estan donant bons resultats a molts països eu-
ropeus. A Escòcia fins i tot les han pogut quantificar: 
desnonar una família té un cost de 3.500 lliures per 
any mentre que fer de mitjancer entre l’arrendatari i 
l’arrendador per evitar el desnonament només costa 
600 lliures. En aquest sentit, la Generalitat ofereix un 
servei de mediació entre un privat i l’entitat finan-
cera, anomenat OFIDEUTE, però sense cap caràc-
ter vinculant per a l’entitat. L’Ajuntament també té 
el seu propi servei de mediació, amb un 60% d’èxit, 
tot i que sovint l’acord esdevé un ajut econòmic per 
part del consistori. A més, l’Ajuntament ofereix algu-
nes prestacions com les ajudes pel lloguer per evitar 
que els col·lectius més vulnerables perdin l’habitatge. 
També tenen un acord per tal que es comuniquin 
els desnonaments on estiguin implicades persones 
vulnerables (menors, gent gran) als Serveis Socials 
i aquests puguin fer una acció preventiva. Aquestes 
mesures, però, no acaben amb les problemàtiques 
base del fenomen del sensellarisme que sobrepassen 
les competències municipals. Són ajudes que actuen 

com un pedaç a sobre de la ferida però sense acabar 
amb el seu origen.

El Klaüs, un alemany en busca d’ajuda
Aquest matí la Marisol ha aconseguit que un senyor 
que ja feia temps que visitaven, però que era molt di-
fícil de trobar, anés al centre obert de l’entitat. És un 
home alemany, d’edat força avançada, sense papers 
(li van robar tot en arribar), molt maltractat per la 
beguda i la vida al carrer.

– A ver, yo creo, Klaüs, que puedes venir a dormir a 
una habitación 2 o 3 días de momento, y si te parece 
podríamos trabajar lo del pasaporte.
El Klaüs respon de seguida, alterat:

– ¡¡Pero ‘jo’ no tengo dinero!!

– No te preocupes, si te lo digo yo es porque irá a 
cargo de Arrels…

El Klaüs finalment ha acompanyat la Marisol al cen-
tre on li han tallat el cabell, ja que feia molts anys 
que no es pentinava i el seu cap era un petit garbuix 
d’éssers vius i brutícia. El Klaüs n’és conscient, i els 
ho demana a les voluntàries: “Bien pelado, ‘jo’ quiero 
bien pelado”. Després l’han acompanyat a dinar a la 
llar

Healthy and straightener. Does germaphobe. Ge-
neral pharmacy without prescription Shimmery m 
to cleansers to viagra cost goof  application irrita-
ted cheap viagra bought a I of. cheap viagra Quality 
without in a generic online pharmacy like it it on the! 
Product ed drugs Looked need mother is viagra sales 
lining product does. Loved cialis side effects apply 
and pulls cialis price doTERRA of  to given hair 
http://www.myrxscript.com/ Smashbox going the.
Pere Barnès i a una pensió on dormir.

“Si segueix així i demà va a dinar i a la tarda ve aquí, o 
ve demà passat, tampoc cal que fitxi, aleshores, la se-
tmana que ve ja està lligat per acompanyar-lo al con-
solat a tramitar-li el passaport. No podem normal-
ment aconseguir per aquestes persones gaire res més, 
perquè ara amb les retallades ni tan sols els comuni-
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taris tenen dret a targeta sanitària… si no cobren res, 
no hi ha gaire res més a fer”, conclou la Marisol.

Només a tres ciutats, Barcelona, Lleida i Madrid, 
hi ha iniciatives d’àmbit municipal per abordar 
el sensellarisme: cal una aposta conjunta de tots 
els municipis
La Marisol està i se la veu encantada amb la tasca que 
fa, i espera fer-la molts anys més. Ha après molt i ha 
rebut molt. “Sento plenitud. Plenitud per haver cone-
gut un món que no coneixia, però un món molt in-
teressant. Ara, queda molt per fer encara, tant des de 
les administracions com des de la mateixa societat”.
Ella i altres persones que treballen en aquest sector ens 
demanen que canviem la mirada, que no la desviem 
quan veiem algú dormint al carrer o en un caixer: que 
els donem una mirada de reconeixement, la que tota 
persona espera i es mereix. Hem de saber veure l’altre 
per dignificar-lo, ja que, tal com demana l’informe de 
la XAPSLL, la lluita contra l’estigmatització i la cri-
minalització ha de ser prioritària. I hem de continuar 
treballant per donar resposta a unes problemàtiques 
que necessiten d’una resposta global, possible si totes 
les administracions es posen d’acord i es fa un acord 
que vagi més enllà de la ciutat.
Només a tres ciutats, Barcelona, Lleida i Madrid, es 
compta amb iniciatives d’àmbit municipal per abor-
dar el sensellarisme. Caldria una aposta conjunta de 

tots els municipis i ciutats per tal de poder dissen-
yar polítiques socials integrades i coherents en els 
diferents nivells de l’administració, i aconseguir així 
una visió supramunicipal del fenomen de l’exclusió 
de l’habitatge que permeti aplicar solucions de base 
al fenomen del sensellarisme. Com a societat no ens 
podem quedar en els pedaços, ja que sense curar 
l’origen de la problemàtica mai es podrà acabar del 
tot amb ella.

Enllaç: http://www.somatents.com/quan-la-llar-es-al-carrer/#.UxZk0YWcAsg
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Enllaç: http://www.canalsolidario.org/noticia/eres-un-friki-de-la-comunicacion-y-de-la-imagen-te-estamos-buscando/34200

“Se buscan hombres para viaje peligroso. Salario re-
ducido. Frío penetrante. Largos meses de completa 
oscuridad. Peligro constante.
Dudoso retorno sano y salvo. En caso de éxito, ho-
nor y reconocimiento.”

En 1914, el expedicionario británico Ernest Shac-
kleton publicaba este anuncio en el periódico Times, 
pidiendo voluntarios para realizar una travesía a la 
Antártida. El anuncio lo respondieron 26 locos que 
formaron una tripulación que hizo historia.
En Arrels también podemos parecer un poco locos 
porque pensamos que es posible que nadie viva en la 
calle. Acompañamos a las personas sin hogar, sensi-
bilizamos, denunciamos y comunicamos.

Y, como Shackleton, buscamos voluntarios frikis, 
pero esta vez especializados en comunicación e ima-
gen. En concreto, necesitamos:

>> Gente apasionada del wordpress que nos ayude a 
descubrir aplicaciones útiles y a crear nuevas páginas 
para posibles campañas;

>> Personas que vean el mundo como una infogra-
fía constante;

>> Amantes de los blocs y la comunicación en red;

>> Periodistas intrépidos para perseguir historias y 
capaces de convertirlas en un reportaje o condensar-
las en 140 caracteres;
>> Realizadores y editores de vídeo, documentalistas 
y maquetadores…

¡Embárcate en nuestra expedición! Por lo menos, te 
prometemos invitarte a algún café.

Canalsolidario.org (14/03/2014)
Ramón

Si tu curiosidad de periodista no tiene límites, eres un friki del wordpress, sabes leer 
entre memes en las redes sociales, te gusta twittear, hacer vídeos o maquetar… ¡te 
estamos buscando! Necesitamos gente voluntaria que nos ayude en estos temas y que 
se sume al propósito #nadiedurmiendoenlacalle.

¿Eres un friki de la comunicación y de la imagen? 
¡Te estamos buscando!

Imagen: Juan Lemus / Arrels Fundació
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Enllaç: http://www.xarxanet.org/social/noticies/neda-pedaleja-corre-i-crida-ningudormintalcarrer-la-vi-triatlo-indoor-solidaria

Per sisè any, el club Lleuresport organitza la Triatló 
Indoor Solidària, un esdeveniment esportiu que vol 
sumar esport i solidaritat. Aquest any, les inscripcions 
dels participants i els quilòmetres que facin es con-
vertiran en diners que s’invertiran en els projectes 
que Arrels té en marxa a Barcelona per acompanyar 
les persones sense llar.

La triatló serà el dissabte 26 d’abril i comptarà amb 
una prova de natació en una piscina de 25 metres, 
una prova de ciclisme utilitzant bicicletes estàtiques i 
una prova de carrera a peu en un circuït tancat per la 
Rambla del Raval.

La triatló, que es fa des del 2008,  té per objectiu 
donar suport a entitats socials de Barcelona. L’any 
passat, 250 participants van córrer, nedar i pedalejar 
a favor de l’organització Sínia, que acompanya per-
sones amb diversitat funcional (ho podeu veure en el 
vídeo de dalt!).

Participa!
Inscriu-te a la prova! Ho pots fer als centres esportius 
municipals de Can Ricart (c/Sant Oleguer 10) i del 
Front Colom (Rambla 18), o a través del web www.
canricart.com. La inscripció costa 7 euros.

Si no ets gaire esportista pots apadrinar quilòmetres 
que es convertiran en diners per fer possible #ningu-
dormintalcarrer. Ho pots fer a través del número de 
compte d’Arrels: ES18 1491 0001 2120 1336 6022.

Xarxanet.org (14/03/2014)
Redacció

El 26 d’abril participa en la VI Triatló Indoor Solidària a favor d’Arrels. Sortirem a 
nedar, pedalejar i córrer amb un objectiu: aconseguir diners per fer possible #ningu-
dormintalcarrer. Ja et pots apuntar!

Neda, pedaleja, corre i crida #ningudormintalca-
rrer a la VI Triatló Indoor Solidària!
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Prolongar y mejorar las prestaciones de las becas co-
medor para el curso escolar 2014-15, garantizando la 
cobertura del 100% del coste del comedor en casos 
de pobreza extrema y atendiendo a las situaciones 
cambiantes durante el curso. Ampliar la tregua ener-
gética a todo el año para evitar que se corten los su-
ministros básicos a las familias sin recursos. Revisar 
el sistema de indicadores de la Renta Mínima de In-
serción para evitar que ningún beneficiario se quede 
sin cobrarla. Son algunas de las medidas que el par-
lamento catalán ha aprobado este jueves en el pleno 
monográfico sobre la pobreza. Unas medidas que las 
entidades sociales que promovieron esta convocato-
ria extraordinaria consideran insuficientes.

“Se ha evidenciado que estamos en un modelo asis-
tencialista, que sólo palia situaciones límite. Pero para 
atacar las causas se necesita forjar un pacto de país a 
largo plazo”, lamentaba Teresa Crespo, presidenta de 
la ECAS (Entidades Catalanas de Acción Social). Se-
gún Crespo, el miércoles, en el debate parlamentario, 
y este jueves, en la votación de las resoluciones, se ha 
desaprovechado una oportunidad única para acercar 
posturas entre partidos y abordar un plan antipobre-
za real. De hecho, ha sucedido todo lo contrario: el 
escaso acercamiento entre gobierno y oposición que-
dó evidenciado con reproches cruzados entre parti-
dos. Y la intervención de Artur Mas, vinculando la 
lucha contra la pobreza con el debate soberanista y 
atacando la gestión del tripartito, tampoco ayudó a 
favorecer un escenario integrador. “Estamos carga-
dos de responsabilidades pero desnudos de instru-
mentos para luchar contra la pobreza”, argumentó el 
President de la Generalitat aludiendo al déficit fiscal.
A Manel Pousa, más conocido como Pare Manel y 
cuya fundación ayuda desde 2004 a colectivos con 

riesgo de exclusión social, los argumentos del Go-
vern no le convencen. “No pueden apoyarse en el 
discurso de que con un estado propio el país será más 
rico y se acabará la pobreza. Me parece demagógico 
y una falta de respeto a las entidades y voluntarios 
que trabajan de forma altruista en el tercer sector. Y 
yo soy independentista, que quede claro”, explica a 
este diario. A su juicio, “redistribuir la riqueza entre 
las capas más pobres es un tema de justicia social” y, 
por lo tanto, “los partidos deben ir de la mano”. Pero 
no ha sido así.

Guiteras: “Si alguien en riesgo de exclusión hu-
biera asistido al pleno, se habría marchado por 
vergüenza” 

A principios de semana el conseller de Presidencia 
y portavoz del Govern, Francesc Homs, ya adver-
tía que de este pleno no iban a salir nuevas partidas 
de gasto y la oposición tampoco aspiraba a lograr 
mucho más que “acuerdos mínimos”, como así ha 
acabado ocurriendo. Las mismas entidades tampo-
co tenían demasiadas esperanzas en que el gobierno 

Público.es (14/03/2014)
Roger Xuriach

Las entidades sociales consideran insuficientes las medidas aprobadas por el Parla-
ment de Catalunya en el pleno extraordinario sobre la pobreza, entre las que destacan 
la mejora en las prestaciones de las becas comedor, la ampliación de un año de la 
tregua energética y la revisión parcial de la Renta Mínima de Inserción.

Pacto de mínimos contra la pobreza en Catalunya

Artur Mas en un momento del debate.
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atendiera todas sus peticiones. De ahí que las pro-
puestas de resolución votadas este jueves en el Par-
lament hayan sido rechazadas por una gran mayoría 
de grupos parlamentarios. Como muestra, un botón. 
Dos formaciones tan alejadas ideológicamente como 
ICV y PP han visto tumbadas todas sus propuestas. 
Del mismo modo, ambos partidos también se han 
abstenido en las votaciones de las resoluciones de 
grupos que apoyan al Govern. Lo mismo han hecho 
el PSC y la CUP, los otros dos partidos que convoca-
ron el pleno junto al grupo ecosocialista. La nota de 
color, por decirlo de alguna manera, la ha puesto el 
Partido Popular que, en su intervención y sin apenas 
aportar propuestas, ha manifestado que “para luchar 
contra la pobreza lo importante es preservar la liber-
tad económica”.

El papel de ERC en este pleno también ha sido se-
guido con atención. A pesar de desmarcarse inicial-
mente del discurso oficialista del Govern —el lunes 
insinuaba que las partidas del presupuesto “no son 
inmutables”—, en su intervención del miércoles, rea-
lizada por Oriol Amorós, su portavoz adjunto, ahon-
dó en la misma cuestión que CIU: “España es un 
lastre demasiado grande para que Catalunya pueda 
desarrollar las políticas sociales necesarias”. Todo en 
orden porque la práctica totalidad de las propuestas 
aprobadas han sido promovidas por ERC y CIU.

De las 60 resoluciones que se han votado, sólo se han 
aprobado 18 y ninguna ha contado con el respaldo 
de todos los grupos parlamentarios. Difícil establecer 
un plan de choque real. El consenso, ha brillado por 
su ausencia. “Aunque me parece gravísima la escasa 
voluntad de liderar proyectos comunes en un tema 
como este, me quedo con lo positivo. Se ha hablado 
de la pobreza y la gente ha podido conocer la grave-
dad de la situación. Pero los reproches políticos han 
diluido el sentido de este pleno. Estuve ocho horas y 
media en el Parlament siguiendo el debate pero si en 
lugar mío hubiera asistido una persona en riesgo de 
exclusión social, se habría marchado por vergüenza”, 
confesaba a Público Àngels Guiteras, presidenta de la 
Mesa de Entidades del Tercer Sector Social, que agru-
pa a más de 32 organizaciones, federaciones y fun-
daciones que aglutinan unas 4.000 entidades sociales.

200.000 familias catalanas no tienen ayuda algu-
na y no trabaja ninguno de sus miembros

Guiteras también lamentaba el uso de los presupues-
tos como excusa para no aplicar unas políticas so-
ciales más equitativas: “Un presupuesto no son los 
Diez Mandamientos, se pueden cambiar capítulos, 
solo depende de la voluntad para hacerlo. Y las prio-
ridades las marca la sociedad. Hoy (por el jueves) de-
bemos alegrarnos por una serie de medidas concretas 
que llevamos reclamando desde hace años. Pero na-
die se ha atrevido a liderar cambios estructurales. Y 
no existe un país fuerte con gente vulnerable”.

La CUP, en su discurso más crítico, ha visto aprobada 
una propuesta suya donde promueve la revisión de 
ordenanzas de civismo con el fin de evitar que “se 
acentúe la estigmatización y penalización de personas 
en situación de mayor vulnerabilidad y pobreza”. No 
obstante, su líder, David Fernández, ha manifestado 
en su intervención que “en este pleno extraordinario, 
el Parlament no ha estado a la altura”. En la mis-
ma línea se manifestaba Ferran Busquets, director de 
la Fundació Arrels, a Público. “El juego político, el 
fuego cruzado, la palabrería... no me ha sorprendido. 
Tampoco tengo tan claro que las resoluciones apro-
badas hayan surgido de este pleno extraordinario. ¿Y 
si las tenía ya planeadas el propio gobierno? Al final 
las mejoras que han salido este jueves del Parlament 
sólo garantizan los derechos básicos. Nada más. Por 
eso tengo la sensación de que seguimos en el mismo 
sitio”.

Datos alarmantes... menos para el Govern
El pleno monográfico sobre la pobreza ha puesto de 
relieve la desigualdad y aumento de la exclusión re-
gistradas en Catalunya en los últimos años. Los datos 
que algunas entidades reflejaron antes de la sesión 
monográfica y que la oposición arrojó en el Parla-
ment son ciertamente alarmantes. La Cruz Roja, por 
ejemplo, asegura que en territorio catalán habitan 
200.000 familias sin ninguna ayuda económica y en 
las que ningún miembro trabaja. La Fundació Arrels 
añade que 37.000 personas tienen graves problemas 
de alojamiento, de las cuales más de 11.500 no tienen 
hogar. El Banco de Alimentos, por su parte, atien-
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de con sus donaciones de comida diarias a 300.000 
catalanes. Y la Mesa de Entidades del Tercer Sector 
Social estima que, cada día, 88 catalanes caen en la 
pobreza. A todo esto hay que añadir el 22,2% de la 
tasa de paro y un 19% de la población en riesgo de 
exclusión social.

Si el objetivo de este pleno monográfico era el de tra-
zar estrategias para reducir la pobreza y las desigual-
dades sociales, queda claro que las lecturas sesgadas 
y el oportunismo político han restado fuerza al men-
saje. “Decir que ha habido un acuerdo de mínimos es 
ser demasiado generosos. Ha sido tanto de mínimos 
que casi estamos dónde estábamos”, aseguraba a úl-
tima hora del jueves Jaume Clupés, president de la 
Federació Entitats Atenció Infància i Adolescència 
(FEDAIA). “Las políticas sociales no pueden seguir 
siendo de caridad. El primer paso es que los respon-
sables políticos tengan un consenso en aceptar la po-
breza. Lógicamente lo que pretendíamos era hacer 
un paso adelante, establecer el camino para coordi-
nar nuevas políticas. Pero no podemos seguir dejan-
do todo este problema en manos de las entidades, 
el voluntariado, la buena fe de la sociedad civil. Con 
las mejoras en las becas comedor no se resuelve el 
problema. Hay que hacer políticas de país”, senten-
ciaba. Muchas entidades participantes en este pleno 
(asistieron pero se les impidió intervenir) han profe-

sado a este diario cierto pesimismo. Clupés ahondaba 
en esta sensación: “No estamos sorprendidos por las 
resoluciones aprobadas. Tampoco decepcionados. 
Sabíamos que era difícil. No hay dinero ni ingresos. 
Pero confiábamos en que se buscaran nuevas ideas, 
nuevos proyectos. Porque la pobreza estructural es 
un fracaso político”.

La oleada de recortes en servicios sociales iniciada 
por el gobierno de CIU en verano de 2011 ha llevado 
a Catalunya a un paulatino empobrecimiento de sus 
habitantes. Pero para Artur Mas las cosas no han em-
peorado tanto desde que su partido entró al poder. 
En el pleno aseguraba que en 2008, cuando gober-
naba el tripartito, y en medio de una gran expansión 
económica, el nivel de pobreza era del 19% mientras 
que, actualmente, en condiciones económicas muy 
adversas, ese índice no supera el 20%. “Hay que aca-
bar con la afirmación de que la pobreza es estructu-
ral e irreversible”, reivindicaba Crespo. Aunque haya 
sido de forma tímida y con soluciones cortoplazistas, 
esta lucha ha logrado situarse en el centro del debate 
político. Así lo ven las entidades sociales. “Nuestras 
expectativas eran limitadas pero como mínimo he-
mos hecho que los políticos reflexionen sobre la si-
tuación de emergencia social que vivimos”, concluía 
Guiteras. Visto lo visto, tiene su mérito.

Enllaç: http://www.publico.es/espana/507899/pacto-de-minimos-contra-la-pobreza-en-catalunya/version-imprimible
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Una aplicación para que nadie duerma en la ca-
lle
Durante el pasado Congreso Mundial de Móviles ce-
lebrado en Barcelona, Arrels Fundació presentó un 
nuevo modelo de teléfono diseñado en cartón. Por 
razones obvias, el teléfono no funciona, pero sirvió 
para llamar la atención sobre una realidad que afecta 
a 900 personas en Barcelona, la ciudad donde trabaja 
esta organización.

En total, se repartieron 3.000 móviles de cartón que 
sirvieron para promocionar la aplicación “Nobody 
sleeping on the street” (“Nadie durmiendo en la ca-
lle”), disponible en inglés, catalán y castellano. “Es-
peramos que muchos de los asistentes a este congre-
so pertenezcan a la generación que haga posible que 
nadie tenga que vivir en la calle”, explica el director 
de Arrels, Ferran Busquets.

La aplicación permite tanto informarse sobre las per-
sonas sin hogar, como hacer donativos para colabo-
rar con las actividades de Arrels y conocer a qué se 
destinan los fondos. “Por ejemplo, con 10 euros el 
equipo de calle de Arrels puede realizar tres visitas y 
con 20 euros se puede pagar una noche de pensión. 
Con 45 euros se ofrecen todos los menús de una se-
mana a una persona sin techo, y con 350 euros se cu-
bre el alquiler de un piso para tres personas”, detalla

Eroski Consumer (18/03/2014)
Azucena García

Las organizaciones sociales proponen alternativas diferentes para respaldar su traba-
jo y recaudar fondos a favor de la mejora de la calidad de vida

Propuestas originales para apoyar a ONG

Enllaç: http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2014/03/18/219559.php
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El llibre compromès - “La senyora Maria” - Cesc 
Noguera

La senyora Maria viu al carrer i a l’estiu busca l’ombra 
d’uns plataners en una plaça. Li agrada explicar con-
tes als ocells i els dies de pluja fa un cobert amb una 
cortina de bany per arrecerar-s’hi. Els animals són els 
únics éssers vius que li queden per compartir records 
i afectes. Un dia l’Ennatu sent un bram estrany al 
parc i decideix esbrinar d’on ve.

Aquest llibre és una molt bona eina per explicar als 
més menuts perquè cada dia hi ha més gent dormint 
al carrer. Els beneficis es destinaran a  Arrels Funda-
ció, que des de fa anys es dediquen a atendre i ajudar 
persones en situacions extremes d’exclusió social.

Enllaç: http://xarxanet.org/cultural/noticies/7-llibres-socials-aquest-sant-jordi-2014

Xarxanet.org (09/04/2014)
F Pere Tarrés

Arriba Sant Jordi i per aquest motiu us proposem un seguit de títols per tal que rega-
leu un llibre amb consciència social.

7 llibres socials per aquest Sant Jordi 2014
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Esport i solidaritat és un binomi que funciona a la 
perfecció a Barcelona. Aquest mes d’abril, dife-
rents centres esportius o atletes per lliure es mouen 
per recaptar fons i destinar-los a causes solidàries. 
L’objectiu és clar: combinar la passió per l’esport 
amb la voluntat solidària de la ciutat.

Un exemple és el que protagonitza el veí de Sants i 
triatleta Daniel Duro, que fa quatre mesos que entre-
na de valent sobre la bici per completar l’últim dels 
seus tres reptes solidaris. Primer va creuar l’estret de 
Gibraltar nedant, després va córrer una marató i, ara, 
es disposa a fer la volta a Catalunya amb bicicleta i en 
només quatre dies. En Daniel intentarà recórrer 600 
quilòmetres amb un objectiu benèfic: recaptar diners 
per al projecte ‘Ajuts a l’ensenyament’ de l’Associació 
Selva Camerun, de la qual és soci. Per recollir fons fa 
una crida als seus seguidors perquè es comprometin 
per la causa i facin una donació a través del seu blog 
Reptes Solidaris. Com menys temps empri per fer la 
volta, més alt serà el recapte.

Al mateix temps, el proper 26 d’abril tindrà lloc el 
sisè Triatló Indoor Solidari al centre esportiu muni-
cipal Can Ricart. El preu la inscripció, 7 euros, anirà 
destinat íntegrament a la Fundació Arrels. D’altra 
banda, com més quilòmetres facin els prop de 250 
participants de la prova, més diners destinaran els 
patrocinadors i els centres a la causa. L’edició ante-
rior d’aquest triatló va recaptar 6.800 euros, que es 
van destinar al Centre Ocupacional Sínia, que treballa 
amb persones amb discapacitat.

Ara.cat (14/04/2014)
Redacció

El triatleta Daniel Duro recorre Catalunya amb bicicleta pels nens del Camerun, 
mentre el centre esportiu Can Ricart organitza un triatló per recaptar fons per a la 
Fundació Arrels

L’esport a Barcelona és solidari

Enllaç: http://www.ara.cat/barcelona/Lesport-Barcelona-solidari_0_1120088165.html?print=1
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Cuenta un voluntario de la Fundación Arrels, de los 
que se dedican a recorrer el centro de Barcelona para 
echarle un cable a los indigentes, que una noche se 
acercó a un banco donde sabía que vivían dos tíos 
sin casa y al preguntarle a uno de ellos por el otro, el 
buen hombre, sentado en el banco al fresco, respon-
dió que Julián no estaba, que en aquel momento Ju-
lián “había salido”. Tú te ríes de la excentricidad pero 
la cosa es sencilla: para esos dos tipos los dos metros 
cuadrados de calle que ocupa el banco son también 
su casa, tanto como para ti tu pisucho amueblado de 
Ikea. Ahora ponte en la piel del tal Julián, que cuando 
vuelve a su casa después de un día entero intentando 
ganarse unos eurillos, le aparece un urbano y le pide 
que se largue de malas maneras, que allí no puede 
estar, y además va y le multa. Una multa por estar en 
casa.

Resulta que hace unas semanas un consejero del dis-
trito de Ciutat Vella en la oposición y con sensibili-
dad para estas cosas vio un tuit con la foto de una 
de estas multas a un indigente y se quedó a cuadros. 
No tenía ni idea de lo que estaba haciendo la policía 
por orden del gobierno municipal, así que elevó una 
pregunta formal a la regidora del distrito para hacerse 
una idea de la dimensión del asunto. ¿Cuántas multas 
se han impuesto por dormir en la calle desde el inicio 
del mandato del actual gobierno de Convergència i 
Unió? Y entonces debió pasar que el jefe de gabinete 
de la regidora no calibró bien la gravedad del asun-
to o que el texto lo redactó un chimpancé borracho, 
porque al gobierno municipal la respuesta se le fue de 
las manos. El documento, publicado por el semana-
rio Directa, reconocía una misteriosa Operación Dia-
na que la policía municipal lleva a cabo cada mañana 
y daba cifras de 2013: casi una multa diaria a perso-
nas sin techo por dormir en la calle. Efectivamente 

la Urbana no solo multa a los indigentes sino que lo 
hace de forma sistemática, mediante una Operación 
con nombre molón como la Gürtel o la Tormenta 
del Desierto.

La Operación esa nos picaba la curiosidad y habla-
mos con gente del Raval, con gente que conoce la 
calle y nos dicen que la policía municipal se pasa tres 
pueblos con la gente que duerme en la calle, que en 
muchos casos los agentes tienen poca paciencia. Que 
para desalojarles si hace falta les tiran los bártulos a 
la basura y les desposeen de todo lo que tienen. Nos 
hablan de un hombre que vive en el barrio del Born, 
rodeado de turistas, al que el año pasado le pusieron 
tres multas y le quitaron los trastos en una ocasión. 
No hace mucho los medios sacaron la historia de 
otro tipo que acumulaba setenta multas por valor de 
7500 euros.

Los de la Urbana, por su parte, nos responden que 
esto de la Operación Diana lleva en marcha muchos 
años y que al fin y al cabo cumple una función asis-
tencial. Que ellos lo que hacen es identificar a la gen-
te que desarrolla este tipo de actividad (¿dormir?, ¿ser 
pobre?) para si se tercia ponerles en contacto con los 
servicios sociales. Su primera misión es ayudar al sin 
techo y solo si un tercero (un vecino tiquismiquis, 
por ejemplo) denuncia molestia se procede a ejercer 
la acción estrictamente policial y a malas, solo a ma-
las, se multa a la persona que insiste en quedarse.

Vice.com (22/05/2014)
Adrián Crespo

En Barcelona te multan por ser pobre
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En la noticia que informaba del multi-multado, la 
Fundación Arrels reconocía que estas sanciones en 
los últimos dos años habían ido a menos, a bastante 
menos.  La defensora del pueblo de Barcelona tam-
bién nos confirma que desde el Ayuntamiento están 
intentando remediar este asunto… Ni que sea por la 
cantidad de papeleo inútil que suponen las multas. 
Otra cosa es que los indigentes ya no molesten en 
Ciutat Vella y que la única acción policial sea multar. 
Al final, la multa para el indigente es solo una guinda 
absurda a todo ese pastel, una losa administrativa más 
a su carga cotidiana, algo que todo el mundo sabe 
que no van a poder pagar pero que le estigmatiza a 
ojos de la administración y que es más una molestia 
para los burócratas que tramitan las multas que otra 
cosa. Con más o menos multas, la Operación Diana 
sigue en marcha y de momento no parece que vaya a 
cambiar. Como señalan tanto Arrels como la defen-
sora del pueblo, en la raíz del asunto está la famosa 
Ordenanza por el Civismo aprobada en 2005, que 
aparte de penalizar casi cualquier comportamiento 
lúdico-festivo en la calle y que no puedas beberte una 
birra en una esquina a la bartola, mete en el mismo 
saco al borracho de fin de semana, a la prostituta y 
al indigente.

Ferran Busquets, director de Arrels, nos cuenta que 
hace nueve años él era agente de calle de la fundación 
y recuerda los inicios de la ordenanza, recuerda una 
exageración en la aplicación de la misma y nos pone 
de ejemplo un hombre sin casa con el que él trataba 
frecuentemente; era un tipo tranquilo, que al poco 
de empezar a ponerse en práctica la norma, cambió 
de actitud por completo. Ahora mostraba una rabia 
inusual por cómo le estaba tratando la policía.  Bus-
quets insiste en que la Guardia Urbana, como cual-
quier institución con un montón de gente, es un cuer-
po muy complejo y nos podemos encontrar con polis 
de perfiles muy distintos. Nos pone el ejemplo de un 
urbano recién jubilado casi con perfil de asistente so-
cial, que incluso le ofreció a un indigente ir a dormir 
a su propia casa. Pero luego, claro, hay urbanos con 
menos paciencia, urbanos que están más cerca del 
superpolicía macarra o del inspector de bajos fon-

dos siempre al borde de la ley. Urbanos que, como 
nos contaba un hombre que hasta hace muy poco 
vivía en la calle, se te acercan mientras intentas echar 
una siesta y aunque no te vayan a multar se presentan 
como “los malos”. “Nosotros también pegamos”, le 
dejaron claro al chaval para que no hubiera dudas de 
cómo estaban las cosas.

Alrededor de estos dos ejemplos de policía, el bueno 
y “los malos”, está la norma, la ordenanza que pre-
siona a “limpiar” la calle. Y como explica Busquets, 
también los vecinos, que presionan por su parte para 
que de su barrio, tan céntrico y tan cotizado, des-
aparezcan esos sin techo tan incómodos a la vista. 
Generalmente son vecinos recién llegados a Ciutat 
Vella, de clases más o menos acomodadas,  hijos de la 
marca Barcelona y de la gentrificación, que reclaman 
poder vivir en el Raval como si estuvieran en una 
urbanización en el Montseny. Cuando  no pueden 
entrar al cajero porque hay un señor durmiendo que 
les da miedo (y que seguramente pase cada noche el 
doble de miedo que ellos) o cuando su hijita de 12 
años tiene que pasar entre indigentes para volver a 
casa, gente intelectual, apelan al orden y  reclaman al 
Ayuntamiento y a la Guardia Urbana no que resuel-
van el problema de esa gente sino sencillamente que 
los quiten de en medio. Entonces es cuando apare-
ce la Operación Diana y la Urbana se pone estricta. 
Cuando en la postal el pobre estirado en el banco 
sobra.

Enllaç: http://www.vice.com/es/read/en-barcelona-te-multan-por-ser-pobre 
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Xarxanet.org (22/05/2014)
F Pere Tarrés
Quina és la missió de la vostra entitat?
A Arrels acompanyem les persones sense llar a la ciu-
tat de Barcelona. Parlem de les persones més croni-
ficades al carrer. Per a la gent que porta més temps 
vivint al carrer, les possibilitats de sortir-ne cada ve-
gada són més complicades.

Quina és la realitat que tenim a la ciutat de Bar-
celona?
Aquesta nit dormiran unes 900 persones als carrers 
de Barcelona. Ens els últims 5 o 6 anys aquesta dada 
ha crescut un 50%. És una cosa que tothom la veu 
anant pel carrer i cal solucionar-ho. L’any passat vam 
atendre a 1.300 persones. L’Ajuntament està fent es-
forços en aquesta direcció, però a Barcelona estem 
absorbint la problemàtica de les persones sense llar 
de bona part de Catalunya! Molta gent ens arriba aquí 
perquè, a vegades, les polítiques municipals consistei-
xen en enviar gent a Barcelona.

Quants voluntaris teniu ara i quin paper juguen 
en el si de la vostra entitat?
Nosaltres som una entitat de voluntariat, a la nostra 
entitat els voluntaris són una peça clau. Al principi 
tot era voluntariat i ens vam adonar que per donar 
continuïtat i fer la feina amb més qualitat calia buscar 
personal contractat. En aquest moment som un 300 
voluntaris i 50 treballadors. El voluntariat té un paper 
molt important perquè en l’equip directiu hi ha 3 vo-
luntaris. Estem intentant que en la propera renovació 
de l’equip directiu passin a haver-hi també persones 
ateses, gent que estava al carrer. És un procés difícil, 
però molt important. La visió que ens donen és to-
talment diferent a la que podem tenir. I normalment 
ells tenen més raó que nosaltres.  

Per què creieu que els voluntaris col·laboren 
amb vosaltres?
La gent ve perquè està molt sensibilitzada amb per-
sones sense llar. La gent es queda també perquè els 
hi agrada la manera de fer, se senten molt implicats i 
creiem que la gent està a gust. L’equip de coordina-
dors facilita molt les coses. El voluntari no és un per-
sonatge secundari per a nosaltres. Tenim un volunta-
riat molt reivindicatiu i ens agrada que sigui així. Els 
voluntaris poden opinar molt i se’ls escolta i poden 
escollir la gent que forma part de l’equip directiu i en 
poden formar part.

El director d’Arrels Fundació ens explica quina és la realitat de la seva entiat i quin 
paper hi juga el voluntariat.

Ferran Busquets: “Aquesta nit dormiran unes 
900 persones als carrers de Barcelona”

Ferran Busquets - Arrels Fundació
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Quina creieu que serà la vostra realitat d’aquí a 
10 anys?
L’Ajuntament actual i també els anteriors aposten 
per treballar per resoldre aquest problema. Però el 
problema moltes vegades és que la màquina que avo-
ca gent al carrer és més forta que la capacitat de re-
soldre i absorbir la situació. Malauradament crec que 
Arrels d’aquí a 10 anys seguirà existint. Normalment
atenem a la gent de per vida. I la seva autonomia és 
molt complexa. Per això nosaltres apostem pel Hou-
sing First (és una manera de fer en què la persona 
sense llar passa directament del carrer a un habitatge 
individual, permanent, digne i adequat a les seves ne-
cessitats). Tan de bo, no hagués de ser així, però la 
realitat és aquesta i avui en dia encara més.

Quin ha estat per tu el moment de més passió a 
l’entitat?
Jo crec que ara estem en un moment molt apassio-
nant perquè estem desenvolupant el Housing First i 
és un canvi que havia de ser una muntanya i la facilitat 
que estem tenint a nivell humà per fer el canvi m’ha 
sorprès molt positivament. Jo ara estic com a director 
i abans estava com a voluntari, però tinc molts mo-
ments gravats, per exemple quan veus a una persona 
que està en un pis vivint molt bé i recordes la imatge 
d’aquesta persona quan vivia al carrer. Una altra cosa 
que em va impactar molt també era quan vaig conèi-
xer al carrer, una persona que tenia la mateixa edat 
que jo, i jo tenia llavors 32 anys. Això impacta molt!

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/ferran-busquets-aquesta-nit-dormiran-unes-900-persones-als-carrers-de-barcelona

Passejades #Ningúdormintalcarrer Grup de teatre d’Arrels Fundació
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Dieciséis pinchos metálicos de un par de centímetros 
de alto han levantado una montaña de indignación 
en las redes sociales. Los colocó en su soportal una 
comunidad de vecinos londinense para librarse de 
una persona sin hogar que dormía en el suelo. El 6 
de junio un peatón tomó una foto y la subió a In-
ternet. Twitter hizo el resto. “Es un poco hipócrita 
cómo la gente se ha rasgado las vestiduras con este 
trending topic: en todas las grandes ciudades, inclui-
das las españolas, se colocan sistemáticamente, desde 
hace años, este tipo de barreras”, dice José Manuel 
Caballol, de la fundación de lucha contra la exclusión 
social RAIS. Las considera una forma más de “vio-
lencia indirecta contra las personas sin hogar”. “El 
tuit no me llamó la atención”, dice, “basta con darse 
un paseo por el centro de cualquier gran ciudad”.

A un paso de la céntrica glorieta de Ruiz Giménez 
de Madrid, Fernando se despereza de la siesta lián-
dose un pitillo. Está resguardado bajo los soportales 
del mítico Edificio Princesa. Un hito de la arquitec-
tura de los años setenta obra de Fernando Higueras 
que, inspirado por Le Corbusier, proyectó una mole 
de hormigón aligerada por terrazas, un jardín verti-
cal donde la dura ciudad se hacía más habitable. En 

el colchón sobre la acera en el que duerme Fernan-
do queda poco de esa idea. Antes los sin hogar se 
ponían sobre las jardineras que rodean la parte baja 
del edificio. “Olía fatal, y aquí además de vecinos 
hay una clínica dental, no solo era intimidatorio, era 
antihigiénico”, explica una usuaria del edificio cuya 
comunidad de vecinos, “desesperada”, decidió hace 
un par de años poner hormigón sobre la superficie 
horizontal que los sin hogar usaban como cama para 
que quedase en cuesta. Si Fernando no te lo cuenta, 
cualquiera pensaría que el edificio siempre ha sido 
así. No hay pinchos, pero es lo mismo.
La arquitectura disuasoria busca, con más o menos 
disimulo, evitar ciertos comportamientos creando 
barreras físicas. Un paseo por el centro de Madrid, 
mirando con ojos de quien busca —no ya solo dor-
mir, sino sentarse, ir al servicio, socializar, beber y 
comer sin tener que sentarse en una terraza— des-
cubre decenas de ejemplos. Es una ronda fascinante, 
porque el peatón ha naturalizado estas triquiñuelas 
que hacen la experiencia de la ciudad más incómoda 
para todo el mundo.

Si te fijas, hay jardineras bordeadas de verjitas que la 
gente se clava en el trasero cuando para a hablar por 
teléfono. Otras han sido rellenadas con cemento en 
el que se han incrustado piedras o varillas metálicas. 

El País (15/06/2014)
Patricia Gosálvez

La arquitectura defensiva ofrece bancos incómodos, fuentes secas y plazas sin som-
bra. Las púas antimendigo de Londres no son una excepción

Ciudades que pinchan

Fernando 
sentado en la 
antigua jardine-
ra del Edificio 
Princesa, 
rellenada con 
hormigón. / 
Carlos Rosillo
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Algunas soluciones son seudodecorativas; otras son 
simples mallas metálicas colocadas de manera impro-
visada sobre huecos o recovecos. La tipología de los 
bancos es muy variada. Algunos están divididos para 
evitar que te tumbes, otros son simples bloques sin 
respaldos ni brazos, y algunos, en vez de planos, es-
tán inclinados y para sentarse sin escurrirse hay que 
hacer fuerza con los pies. En la plaza de Ópera la 
fuente está deshabilitada, en la de Callao no hay som-
bra. En Jacinto Benavente hay más de 200 sillas de 
terrazas (de pago) y ni un banco. La ausencia de ver-
de es notable.

“Los centros de las ciudades se están endureciendo 
para todos... No es que haya una normativa específi-
ca que busque ciudades menos habitables, pero falta 
una visión y gestión global de los espacios públicos”, 
opina Carlos Llés, sociólogo urbano. “Tal como fun-
ciona el diseño del espacio público, suele ocurrir que 
aunque el proyecto pueda estar bien pensado, llega 
un momento, generalmente durante la ejecución de 
la obra o su mantenimiento, en el que aparece un 
concejal de distrito o alguien del área de seguridad 
y pide -casi siempre por presiones de los vecinos, y 
sobre todo de los comerciantes- que se tomen este 
tipo de medidas. El resultado son espacios defensi-
vos, desequilibrados y poco habitables no solo para 
quien vive en la calle, sino para todos los que usamos 
la ciudad”. Para las abuelas que no se pueden poner 
juntas en los bancos individuales, para los niños que 
corren sobre el duro granito, para el lector que se 
quiere sentar sin tener que entrar en un bar y para el 
que tiene sed y no quiere pagarse un botellín de agua.

En Madrid, el ejemplo perfecto está en el kilómetro 
cero. La fuente central de la Puerta del Sol estaba 
diseñada como un banco circular donde la gente se 
podía sentar con los pies para dentro (en un foso sin 
agua), o hacia afuera, apoyados en un escalón de unos 
20 centímetros. Pero alguien, en distintos momentos 
entre 1985 y 2009, decidió llenar de tierra y flores el 
foso y colocar sobre el banco una corona de espinas. 
Ahora los turistas (solo los más flexibles) se sientan 
acuclillados en lo que era originalmente el escalón. O 
directamente se sientan en el suelo.

En Barcelona, donde el actual Ayuntamiento asegu-
ra que “está a favor del urbanismo de las personas 
y no del urbanismo preventivo”, también se pueden 
encontrar bancos anti-mendigos colocados en 2009, 
alféizares de ventanas inclinados y diversos obstácu-
los en garajes y portales.

“Improvisada o no, siempre hay una ideología de-
trás de estas actuaciones”, dice Eva García Pérez, 
arquitecta-urbanista del Observatorio Metropolitano. 
“Son estrategias para desplazar lo que la ciudad no 
quiere ver”, continúa. “Muchas veces tienen detrás 
un falso discurso arquitectónico: el higienista, la falsa 
sostenibilidad o el disfraz de diseño contemporáneo, 
porque nos fascina ese aspecto ultramoderno de las 
plazas duras. Y por supuesto, está la obsesión por la 
seguridad”.

La plaza de Soledad Torres Acosta, en Madrid, fue 
arrancada de cuajo en 2006 tras el asesinato de Vikto-
riya Nvosu a manos de Manuel Córdoba, conocido 
como Manolo el de la gorra. Eran dos habituales de 

Pinchos en la plaza Soledad Torres Acosta de Madrid.

En la plaza de Jacinto Benavente no hay bancos, frente a más de 
200 sillas de terrazas de pago. /Carlos Rosillo
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una zona, detrás de la Gran Vía, poblada por perso-
nas sin hogar, toxicómanos, prostitutas y pequeños 
narcotraficantes. La remodelación puso orden, luz 
y cámaras de videovigilancia en un espacio confuso. 
Desaparecieron los rincones para dormir y para ser 
atracado y de paso se creó una explanada perfecta 
para colocar terrazas y mercadillos transitorios, que 
pagan licencias municipales. A los vecinos que lleva-
ban años pidiendo la remodelación, les pareció que 
la nueva plaza no estaba pensada para ellos, sino para 
los que iban al centro de compras.

Ordenar el espacio público de una ciudad es una 
cuestión compleja entre el control y el caos; el castigo 
y la mediación; la convivencia y el conflicto. Entre la 
teoría de lo que es habitable y la práctica del día a día. 
“El caso de los pinchos es en extremo vidrioso”, dice 
el sociólogo Llés. “Hay distintas maneras de verlo. 
Está quien defiende que toda intervención es estéril 
porque el espacio público es conflictivo por natura-
leza. Y, en el extremo opuesto, quien quiere imponer 
unas estrictas normas de convivencia que tienden 
a desproteger al más vulnerable. Entremedias, está 
el buenismo de quien dice qué le vamos a hacer, y 
la opinión de quien se encuentra el problema en la 
puerta de casa”.

“La ciudad es un espacio de recursos para todo el 
mundo, aunque quienes viven en la calle son quie-
nes más los necesitan para sobrevivir”, apunta la 
arquitecta-urbanista Eva García. “Al final, tanto ellos 
como los demás inventamos la manera de adaptarnos 
a estas barreras para seguir usando las ciudades como 

necesitamos hacerlo”.

En la madrileña calle Desengaño inventiva no falta. 
Casi todos los comercios tienen su fórmula (unos 
han puesto flores, otros pinchos) para evitar que las 
prostitutas se instalen en sus escaparates. Por su par-
te, las mujeres han ideado todo tipo de sistemas para 
descansar de sus tacones de aguja. Con cajas de fruta 
y cartones crean sillas, algunas muy ingeniosas, sobre 
las que hacen equilibrismos sobre pinchos y bolar-
dos. Por toda la ciudad, los ancianos están empezan-
do a hacer lo mismo.

Algunos alféizares están inclinados, lo que de paso fa-
cilita su limpieza, pero en la mayoría se han colocado 
forjas más o menos agresivas tras las que se acumula 
la basura. Estas pequeñas fortificaciones, más que en 
portales de vecinos como el de Londres, abundan a 
la entrada de los comercios. “Está a la orden del día”, 
explica Paloma de Marco, de Apreca, la asociación de 
comerciantes del centro. “Si se te planta alguien en la 
puerta, la gente no entra en tu negocio”.

De historiadas rejas sobre un alféizar a simples can-
tos rodados bajo un puente. Los artistas franceses 
Survival Group llevan nueve años desarrollando el 
proyecto fotográfico Anti Sites, anti lugares, que re-
copila ejemplos de obstáculos urbanos para que la 
gente no duerma, se tumbe o patine en ciudades de 
Francia, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japón... “El 
primero lo encontramos, paradójicamente, junto a 
una cola del paro”, explica por mail Arnaud Elfort. 
“A partir de entonces empezamos a descubrir nuevos 

La puntas metálicas de 
Londres que iniciaron 
una ola de indignación.

Una de las imágnes del proyecto ‘Anti Sites’ de Survival Group. 
/ G. Schaller / A. Elfort
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anti lugares por todas partes, objetos en los que no 
habíamos reparado porque eran trucos discretos o 
estéticos”. “Eso es lo que ha llamado tanto la aten-
ción de los pinchos de Londres”, opina Elfort, “nor-
malmente los vecinos colocan en los huecos de sus 
portales una falsa escultura o un macetero estatégico, 
no algo tan obviamente violento como púas metáli-
cas”.

A los soportales retranqueados les han salido verjas 
(en los que no se tumba el sin hogar, pero tampo-
co se puede resguardar de la lluvia el transeúnte). 
En la parte baja de algunas puertas hay estructuras 
metálicas que inhabilitan los escalones cuando están 
cerradas. Encontrar un urinario sin entrar a un bar 
es misión imposible. “Las calles se piensan para los 
turistas, para que la gente compre y entre en los ba-
res. No se piensa en los vecinos y mucho menos en 
las entre 30.000 y 40.000 personas sin hogar que hay 
en España, que también son usuarios de la ciudad”, 
opina Jesús Sandín, de Solidarios para el desarrollo. 
Según el INE, que contabiliza a quienes duermen en 
albergues, hay 23.000 personas sin hogar en España. 
En Madrid son 2.200, 700 de los cuales duermen en 
la calle. Manolo lo hace a los pies del Teatro Real 
(con quien tiene una suerte de pacto) desde hace 10 
años. Saluda a los vecinos del barrio como uno más. 
“Entiendo lo de los pinchos, si fuese mi casa yo tam-
bién los pondría... habría que ver cómo les dejaba el 
portal el de Londres”, dice dando voz a una opinión 
sorprendentemente extendida entre media docena de 
personas sin hogar consultadas. “Hay que tener res-
peto”, dice, “levantarse pronto, dejarlo todo limpio, 
no mearse, cagarse ni vomitar en la puerta de nadie”.

Cuando vio la foto de Londres, Ferrán Busquets, de 
la asociación Arrels de Barcelona, tuiteó la imagen de 
una escultura rodeada de bolardos de Girona, donde 
vive. “Poner hierros donde había un señor durmien-
do. Problema resuelto, ¿no?”, escribió. “Es normal 
que te moleste que alguien duerma en tu portal”, 
dice, “pero estas soluciones son denigrantes”. Frente 
al común argumento de vecinos y comerciantes de 
que quien duerme en la calle es porque no quiere ir 

a los albergues disponibles, plantea: “La pregunta es 
si tú te sentirías seguro y cómodo en un dormito-
rio común con otros cuarenta, duchándote con tus 
pertenencias para que no te las quiten”. Y ofrece la 
estrategia Housing First, puesta en práctica con éxito 
en varios países, que consiste en dar una vivienda, no 
compartida ni tutelada, al sin hogar.

El Papi pasó veinte años en la calle. Ahora vive en 
una casa okupa, pero pasa el rato en la Plaza Mayor 
porque se aburre encerrado. “Lo de los pinchos es 
como cuando la policía te quita una lata de cerve-
za porque no se puede beber en la calle”, dice. “Y 
aquellos... ¿acaso no están bebiendo también en la vía 
pública?”, se pregunta señalando a los turistas de las 
terrazas. El Papi suspira y entona el discurso de mu-
chos urbanistas: “El problema no es la ciudad, sino 
los políticos que la quieren convertir en un bazar”.

Enllaç: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/06/13/actualidad/1402683725_100674.html

El banco de la fuente de la 
Puerta del Sol está inhabili-
tado con una forja obligan-
do a que la gente acuclille en 
el escalón. / Carlos Rosillo
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Enllaç: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/recursos-Arrels-lallotjament-persones-durant_0_272973590.html

La fundació Arrels haurà d’ajustar-se el cintu-
ró una mica més aquest 2014 i ajornar el projecte 
d’incrementar l’allotjament estable per a les persones 
que viuen al carrer a Barcelona. L’entitat va tancar 
l’any 2013 amb 1.354 persones ateses, 474 per pri-
mer cop, i un dèficit de 50.000 euros en el seu pres-
supost de poc més de 3 milions d’euros, dels quals 
un 47% s’ha destinata allotjament. La falta de recur-
sos i l’elevat cost de l’habitatge a Barcelonaabocarà 
l’entitat a reduir aquest any el nombre de persones 
allotjades respecte a l’any passat si no aconsegueix 
més ingressos.

Segons explica el director d’Arrels, Ferran Busquets, 
en la presentació de la memòria de l’entitat, “el 2013 
no ha estat un any fàcil i aquest 2014 tampoc ho serà. 
Ens han faltat 50.000 euros per garantir un allotja-
ment estable i 30.000 euros més per ampliar el ser-
vei de dutxes”. Durant l’any passat, Arrels va allotjar 
257 persones i va servir 74.482 àpats. Va gestionar 27 
pisos amb 67 places i va facilitar allotjament a habi-
tacions de lloguer, pensions i a la Llar Pere Barnés, 
un equipament residencial concertat amb 25 places 
que atén persones amb una situació vital molt crítica. 
“Ens calen 50.000 euros per garantir l’allotjament a 
180 persones cada nit”, expliquen.

L’objectiu d’ampliar als matins l’horari dels serveis 
higiènics també ha estat impossible d’assolir durant 
el 2013 per la falta de diners malgrat el suport in-
condicional dels 3.825 socis i donants que han seguit 
recolzant la feina de l’entitat tot i la crisi econòmica. 
Durant l’any passat, 465 persones sense sostre van 
utilitzar els serveis de dutxes i de perruqueria de la 
fundació, i 300 persones més van fer servir el servei 
de bugaderia. De fet, la demanda d’aquest servei ha 

crescut un 160% durant el primer trimestre d’aquest 
any.

Entre els reptes aconseguits amb molt d’esforç, 
l’entitat social destaca l’ampliació dels equips de ca-
rrer de 15 voluntaris a 36 i la posada en marxa d’un 
servei d’atenció psicològica. Segons dades de la Xar-
xa d’Atenció a Persones Sense Llar de Barcelona, 
més de la meitat de les 900 persones que dormen al 
ras ho fan als districtes de l’Eixample, Ciutat Vella i 
Sants-Montjuïc. Arrels ha afegit a la llista dels seus 
equips de carrer els districtes de Gràcia, Sant Andreu 
i Sant Martí, i l’objectiu aquest 2014 és arribar als 60 
voluntaris i obrir un pis de carrer a Ciutat Vella que 
doni allotjament nocturn a persones sense cap altre 
recurs.

Pel que fa als ingressos obtinguts, la procedència és 
majoritàriament privada i arriba al 60% entre les quo-
tes de socis, les donacions puntualsi les aportacions 
de residents, fundacions, empreses i entitats religio-
ses. El 40% restant, el que correspon a les subven-
cions publiques, és el que genera més problemes pels 
endarreriments en el pagament. Per això, a banda de 
les intenses campanyes de captació de fons, Arrels 
segueix mantenint la seva aposta pels préstecs soli-
daris, una modalitat de finançament privat sense in-
teressos i amb retorn immediat entre 6 i 12 mesos 
com a màxim.

La fundació va acabar l’any 2013 amb un dèficit de 50.000 euros i no ha pogut ampliar 
els serveis higiènics ni obrir nous pisos

La falta de recursos aboca Arrels a reduir 
l’allotjament de persones ‘sense sostre’ durant el 2014

Eldiario.es (21/06/2014)
Cristina Palomar 
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Por cada 100.000 habitantes hay en España, como 
mínimo, 71 personas sin hogar. En Catalunya, unas 
37.000 personas tienen graves problemas de aloja-
miento, de las cuales más de 11.500 no tienen hogar, 
según datos oficiales. Los miembros de la Fundación 
Arrels han sacado de las calles de Barcelona, desde 
1987, a más de 8.600 personas sin techo en su cami-
no hacia la autonomía, ofreciendo alojamiento, ali-
mentación y atención social y sanitaria. Cuentan con 
el apoyo de 52 empleados, más de 300 voluntarios y 
casi 4.000 donantes que hacen posible llevar a cabo 
los programas de actuación. Para 2014, tienen un 
presupuesto de 2.950.000 euros, al que corresponde 
un  40% de financiación pública y 60%, privada.

El objetivo del equipo de la Fundación Arrels es aten-
der a las personas sin hogar que se encuentran en las 
fases más consolidadas de exclusión para que vuel-
van a ser lo más autónomas posible. “Estamos junto 
a las personas sin techo, promoviendo su autoestima 
y confianza y garantizando que, cuando decidan salir 
de la calle, tendrán cubiertas las necesidades básicas. 
Al mismo tiempo, trabajamos para explicar a la so-
ciedad las causas que provocan que una persona se 
quede en la calle y posibles propuestas de mejora”, 
explican los promotores en la web. Con 27 años de 
experiencia a pie de calle han tomado nota de pro-
yectos e iniciativas de otros países enfocados a las 
personas sin techo para aprender nuevas formas de 
actuación y adaptarlas.

Las mujeres tienen más recursos para evitar la 
indigencia
¿Por qué ayudamos a más hombres que mujeres? es 
una de las cuestiones a las que dan respuesta en el 
apartado preguntas frecuentes. Al respecto señalan 
como las mujeres tienen muchas más herramientas 
y recursos que los hombres, sobre todo psicológicas, 
para evitar acabar en la calle. Acostumbran a tener 
una red social de familiares y amigos mucho más 
fuerte que el hombre y no dudan en buscar apoyo 
antes de llegar a situaciones desesperadas. Los hom-
bres, por razones culturales, tienen más problemas 
para pedir ayuda. Todos los miembros de Arrels re-
conocen que pese a su sacrificada labor, recuperar la 
vida anterior es prácticamente imposible porque los 
fundamentos que la sostenían se han roto. Es más fá-
cil conseguir recuperar la máxima autonomía perso-
nal mediante un complejo trabajo de reconstrucción 
personal y vital que ocupa muchos años.

“Uno de los principales problemas al que nos en-
frentamos para conseguir esta meta es la edad de las 
personas atendidas: la mayoría supera los 50 años. Es 
muy difícil erradicar este problema y ahora mucho 
más por culpa de la crisis económica, pero sí que es 
factible disminuirlo al máximo. Para conseguirlo ha 
de incidirse primero en las causas y acabar con las 
desigualdades sociales. Somos una entidad de volun-
tariado y sin el equipo voluntario no levantaríamos la 
persiana. Hazte voluntario”.

La Fundación Arrels ha sacado a 8.600 sin techo 
de las calles de Barcelona

Enllaç: http://www.lacelosia.com/la-fundacion-arrels-ha-sacado-a-8-600-sin-techo-de-las-calles-de-barcelona/

Lacelosia.com (24/07/2014)
Jorge de Lorenzo
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Més enllà de crisis conjunturals, Juan Mezo, soci di-
rector de Valores & Marketing, defensa una societat 
més solidària, equitativa, sostenible i humanista. Sen-
se anar més lluny, porta més de 15 anys col·laborant 
amb la Fundació Arrels, que ajuda i empara persones 
que viuen en la misèria. Li agrada parlar de persones 
per sobre de col·lectius abstractes. En l’era digital, 
encara hi ha lloc per al factor humà.

Les marques tenen un ampli recorregut en 
l’àmbit de la solidaritat?
Vivim en una societat on les persones hem d’ajudar-
nos les unes a les altres. No és fàcil perquè tenim 
relacions més supèrflues i més distants. Estem con-
nectats però ens falten connexions personals. Ens 
connectem amb l’altra punta del món però de vega-
des ni tan sols coneixem els nostres veïns. En el futur 
hem d’anar cap a una societat més cohesionada on 
es valori més les persones i ens interessem més pels 
individus que tenim al nostre voltant. Aquest senti-
ment comunitari hem de desenvolupar-lo des de tots 
els àmbits. Al cap i a la fi som individus que interre-
lacionem en diferents àmbits: en el personal, en el 
familiar, en l’amistat, en el laboral i en el comunitari. I 
en aquest últim punt és on entren en joc les marques. 
Les persones que estan treballant en una empresa o 
en un entorn laboral determinat no són alienes al que 
està passant a la societat. Des de dins de les empre-
ses es poden canviar coses i la companyia com a tal 
també és un actor fonamental per impulsar canvis. 
L’empresa avui dia és un àmbit on es poden desen-
volupar millores a nivell personal i laboral. Per tant, 
hem de treballar en la relació del món de l’empresa i 
la societat.

Si Vols Apropar-Te A La Gent Cal Comunicar
En la relació d’empresa i ONG, hi surten guan-
yant les companyies?
Hi ha de tot. A vegades si una iniciativa és utilitaris-
ta pot ser positiva per a les dues parts. De vegades 
l’empresa vol utilitzar l’ONG per fer coses però tam-
bé pot passar tot el contrari encara que sigui amb un 
objectiu lloable. És un procés d’aprenentatge com-
partit. L’important és que les col·laboracions siguin 
de benefici mutu i que s’aconsegueixi un win-win. Es 
tracta d’un esforç notable ja que comporta que tant 
l’empresa com l’ONG hagin de renunciar a algunes 
coses per a un bé comú. Perquè si cadascú es mira 
al melic i als seus propis interessos es crea una dinà-
mica utilitarista. D’altra banda, les empreses s’han 
d’adaptar a un procés de maduració. S’ha d’arribar a 
una filantropia estratègica, que es basa en el fet que 
l’empresa busca una col·laboració que té sentit per al 
seu negoci, la seva missió corporativa i formarà part 
dels seus valors.

Bcn.cat (29/07/2014)
Juan Mezo

El soci director de Valores & Marketing aposta per la col·laboració d’empreses, 
d’associacions i de l’administració en el sector social.

“Hem d’aprendre a viure amb menys perquè al-
tres puguin arribar a viure una mica millor”
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Anem cap a la col·laboració més estreta entre 
empreses i associacions?
Crec que sí. Però la societat encara és immadura en 
aquest aspecte. Portem molts anys de retard en rela-
ció amb altres països i les ONG tampoc porten tants 
anys en funcionament. Algunes, però, ja estan molt 
madures. La Fundació Arrels, per exemple. Vaig en-
trar a col·laborar-hi fa 15 anys i era una associació 
molt petita i bàsicament de voluntariat, i avui dia es 
tracta d’una fundació professionalitzada, ben orga-
nitzada, que treballa molt bé i té molt clar quina és 
la seva missió. No només d’ajuda a les persones sinó 
també de col·laboració amb l’administració per veure 
com es millora l’accés a l’habitatge social o de treball 
amb empreses perquè també s’impliquin.

S’ha referit en alguna ocasió que les ONG hau-
rien d’invertir més en comunicació. Però ja duen 
a terme grans campanyes de publicitat i màr-
queting, oi?
Si parlem en general de les ONG hi ha un avenç im-
portant. Però les petites associacions encara estan 
molt centrades en el seu treball diari. Malgrat tot, 
s’està produint un canvi en el terreny de la comunica-
ció. Per exemple, les associacions que comencen ara 
centrades en les discapacitats i les malalties. Si vols 
apropar-te a la gent cal comunicar. Però encara costa 
molt.

¿Tendim cap a una societat més solidària o tot 
el contrari?
No sé si hi anem, però hem d’anar cap a una socie-
tat més solidària. És veritat que cada vegada hi ha 
més voluntaris i que la crisi ens ha fet més sensibles i 
més conscients de les dificultats que existeixen. Veig 
molta gent implicada, que vol fer moltes coses; em-
preses que s’estan involucrant. Crec que les causes 
socials hauran de tractar-se de manera més professio-
nal i això implica molt bons professionals treballant 
en aquest àmbit. I això és una bona eina de futur en 
l’àmbit laboral. El tercer sector ja representa un vo-
lum de treball destacat. Més del que sembla.

Els més optimistes opinen que s’estan corregint 
desigualtats entre el primer i el tercer món. Què 
li sembla?
En aquest aspecte penso que perquè uns creixin uns 
altres han de disminuir. Són vasos comunicants. Igual 
que en el camp climàtic el que passa a la Xina re-
percuteix aquí, en l’economia també es produeixen 
canvis a escala global. Hem d’aprendre a viure amb 
menys perquè altres puguin arribar a viure una mica 
millor.

Enllaç: http://ffbcn.bcn.cat/ca/post/juan-mezo-hem-daprendre-viure-amb-menys-perqu%C3%A8-altres-puguin-arribar-viure-
una-mica-millor
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Són cinc habitants de Bar-celona que no es coneixen, 
d’edats, dedicació professional i caràcters diferents. 
Però tots cinc estan units per una mateixa causa: aju-
dar els més vulnerables. El Daniel, la Laura, la Mireia, 
la Mayra i el Pepe són voluntaris en cinc fundacions 
que actuen en el tercer sector social. A Catalunya són 
més de 300.000 que, com ells, dediquen una part del 
seu temps lliure en el si d’alguna de les 7.000 entitats 
que orienten la seva activitat al servei de les persones 
que necessiten atenció diàriament.

La xifra és impressionant i s’explica en part pel con-
text econòmic actual. «És evident que hi va haver 
un auge de solidaritat important amb la crisi», afir-
ma la presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS), Teresa Crespo. Així, entre l’any 2007 i el 
2011 va augmentar el 23% el nombre de voluntaris 
a Catalunya, malgrat que en el mateix període també 
van desaparèixer unes 700 organitzacions sense ànim 
de lucre.

El creixement de la pobresa i les retallades públiques 
en l’àmbit social s’han saldat amb la necessitat de 
comptar amb més gent per atendre les persones en 
risc d’exclusió. «Sense els nostres voluntaris no po-
dríem completar de manera integra la nostra feina, 
sobretot en moments en què la situació econòmica 
és més vulnerable», confirma Paola Contreras, coor-
dinadora del voluntariat a la Fundació Arrels, que tre-
balla amb persones sense llar.

Segons Contreras, les raons expressades per les per-
sones que col·laboren amb la seva entitat han anat 
canviat aquests últims dos anys. «Abans, la majoria 
dels nostres voluntaris deien que sempre havien vol-

gut col·laborar, mentre que ara els motius responen 
més al que està passant, diuen que volen fer alguna 
cosa per contribuir a mitigar els efectes de la crisi», 
afegeix la portaveu d’Arrels.

Formació Professional
En paral·lel a aquesta realitat, el fort augment de 
l’atur els últims cinc anys ha fet que molts desocupats 
disposessin de més temps lliure, que en alguns casos 
han invertit a ajudar els altres. «Quan una persona 
està sense feina no és bo per a la seva autoestima 
que es passi tot el dia a casa. Per al desenvolupament 
personal, es recomana fer alguna mena d’activitat 
en què la persona pugui tenir relacions humanes, i 
per això convidem a totes les persones sense feina a 
fer-se voluntàries», explica Crespo. De fet, entre els 
voluntaris destaquen tres grups: jubilats, estudiants i 
persones que estan buscant feina. Això explica que 
un 64% d’aquests dediquin cinc hores a la setmana 
com a mínim a la seva entitat. Sovint, són persones 
interessades en l’àmbit social i veuen el voluntariat 
com una mena de formació professional.

El problema és que ara, en el context econòmic actual, 
les organitzacions socials amb prou feines incorpo-
ren treballadors per falta de recursos. Així, el nombre 
de persones contractades per aquestes entitats s’ha 
mantingut pràcticament inmòbil entre els anys 2007 
i 2011, a l’entorn de 100.000 persones. «Abans, un 
70% de les associacions del sector social treballaven 
amb voluntaris, ara és més aviat un 85-90%», comen-
ta Crespo. Una tendència que comporta riscos que 
cal evitar, segons Crespo, ja que el voluntari «ha de 
col·laborar però mai substituir un professional que 
presenta totes les qualificacions exigides».

El Periódico (24/08/2014)
Gaetà Trillat

Uns 300.000 catalans dediquen una part del seu temps a ajudar desafavorits.
Cinc col·laboradors d’associacions expliquen la seva vocació desinteressada.

Voluntaris en el front social

Enllaç: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/voluntaris-front-social-3468152
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Sovint relacionem el voluntariat amb l’atenció direc-
te a les persones. Tot i així, les entitats també tenen 
altres tipus de necessitats. La Fundació Arrels, per 
exemple, necessita voluntaris/àries que acompanyin 
les persones que viuen al carrer o als pisos d’acollida, 
però també demana col·laboració amb la plana web 
d’Arrels, per fer traduccions, donar un cop de mà 
amb els equips informàtics o en la gestió interna de 
l’entitat. Algunes d’aquestes tasques es poden fer a 
través d’Internet sense necessitat de desplaçar-se a la 
seu de l’organització. Estem parlant del voluntariat 
en línia.

El voluntariat en línia, un repte per a les entitats 
catalanes
Aquesta modalitat no està gaire estesa a Catalunya, 
però els experts assenyalen que pot ser una bona res-
posta a la nova manera de fer dels i de les joves. La 
joventut té ganes d’implicar-se en accions solidàries, 
però prefereix col·laborar en accions concretes amb 
resultats quantificables a curt termini, que adquirir 
un compromís a llarg termini.

La comunicació, la informàtica, la traducció, la gestió 
de projectes... són àmbits en que es pot desenvolu-
par un voluntariat en línia, així com col·laboracions 
puntuals en la difusió de campanyes. Moltes vegades, 
el voluntariat online està associat a l’àmbit de conei-
xement i a les capacitats de la persona voluntariat. 
D’aquesta manera, les organitzacions aprofiten el ta-
lent dels professionals.

L’autor del blog TecnolONGia, Jaume Albaigès, 
afirmava en una entrevista de xarxanet.org que “les 
entitats hauran de poder oferir al nou voluntariat di-
ferents vies d’implicació amb les respectives causes 
que s’adaptin als seus desitjos i interessos i a les se-

ves limitacions horàries, geogràfiques o de qualsevol 
altre tipus”. Descobrir el potencial d’Internet i del 
voluntariat en línia és, doncs, un repte per a moltes 
organitzacions catalanes.
Les Nacions Unides ja compten amb una plataforma 
de voluntariat online, amb un espai destinat a les per-
sones que volen fer-ne i un altre a les organitzacions 
que necessiten voluntaris. A Hacesfalta.org també es 
poden buscar ofertes de voluntariat online.

El voluntariat digital, apropant les TIC a la ciu-
tadania
Algunes entitats fan una gran tasca apropant les no-
ves tecnologies a la ciutadania. Moltes ho fan a través 
del projecte Òmnia, tot acollint un Punt Òmnia, un 
espai de treball comunitari amb les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació (TIC). Sovint, persones 
que al principi hi assisteixen com a alumnes o parti-
cipants acaben implicant-se i fent-hi de voluntàries.

Al Punt Òmnia del Centre de Promoció Social Fran-
cesc Palau, al Prat de Llobregat, en trobem un exem-
ple. Compten aran mateix amb tres persones volun-
tàries. Dues col·laboren en els cursos d’introducció i 
ús comunitari i l’altra amb els nens del Reforç Esco-

Encarregar-se de la creació de la plana web d’una entitat, fer una traducció o ensenyar 
informàtica són diverses maneres de fer un voluntariat relacionat amb la tecnologia.

El voluntariat també pot ser tecnològic!

Xarxanet (03/10/2014)
Raval.net



-219-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

lar. La dinamitzadora del punt, l’Olivia Ortega, ens 
explica que “són persones jubilades que col·laboren 
des de fa uns anys i estan molt implicats, sobretot els 
que porten més temps, vénen gairebé tots els dies i la 
gent està encantadíssima amb ells, la seva aportació 
és molt valorada al punt”. De fet, cada trimestre fan 
una reunió amb tot l’equip de l’Òmnia i “ells partici-
pen molt activament fent propostes i col·laborant en 
el funcionament del punt”.

Diversos Punts Òmnia han participat en diferents 
edicions del projecte Connecta Jove. Es tracta d’un 
programa en què joves voluntaris donen classes 
d’alfabetització digital bàsica a persones adultes. 
L’objectiu és proporcionar aquesta formació als 
alumnes però, sobretot, promoure les relacions in-
tergeneracionals entre joves i adults. La idea és de 
la Fundació Catalana de l’Esplai i el projecte es ma-
terialitza al territori a través d’una xarxa d’entitats i 
associacions.

Enllaç: http://xarxanet.org/informatic/noticies/el-voluntariat-tambe-pot-ser-tecnologic
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Enllaç: http://xarxanet.org/noticies/dsgasdg

El Dia Internacional de l’Eradicació de la Pobresa 
arriba en un moment en el qual es comença a parlar 
d’una minsa recuperació econòmica i on sembla que 
la nefasta situació d’aquests darrers anys ja comença 
a redreçar-se i a agafar un bon camí.

Malgrat aquestes insipients “bones” notícies encara 
hi ha molta feina per fer, tant a nivell local i de país 
com a nivell internacional.

Per aquest motiu xarxanet.org s’ha volgut fer ressò 
d’algunes entitats que, cadascuna dins el seu camp i 
radi d’acció, col·laboren amb el seu granet de sorra 
per combatre la pobresa, així com amb quines difi-
cultats es troben i quins reptes de futur tenen. Ara 
bé, aquestes són només un petit exemple del gran 
teixit d’associacions que treballen al nostre o des del 
nostre país per intentar fomentar una societat més 
justa i equilibrada.

“Quan una persona està al carrer ho ha perdut tot”. 
La Fundació Arrels parteix d’aquesta premissa a 
l’hora de centrar les seves accions precisament en 
aquelles persones anomenades “sense sostre” i pro-
porcionar-los allotjament, alimentació i atenció social 
i sanitària així com acompanyar-los el temps necessa-
ri fins a recuperar la seva autonomia.  Ningú dormint 
al carrer - btv.cat

Des d’Arrels no donen a l’abast ja que sempre hi 
haurà gent vivint al carrer i és molt difícil poder aten-
dre a tothom qui ho necessiti i a més a més en els 
últims temps reben també més trucades demanant 

orientació.  Per altra banda també es troben amb una 
manca d’habitatges individuals per oferir a les perso-
nes que viuen al carrer.

Pel que fa als reptes de futur, els tenen ben clars, se-
guir lluitant perquè ningú dormi i visqui al carrer ja 
que, segons asseguren, la gent que viu al carrer és no-
més la punta de l’iceberg, ja que a darrere s’hi amaga 
tot un món de pobresa, soledat i tristesa.

La pobresa és un fenomen que es manifesta en múltiples facetes i per això moltes 
entitats centren la seva lluita en diferents àmbits enfrontant sovint complicacions i 
assumint objectius de futur.

Dificultats i reptes de futur de les entitats que 
combaten la pobresa

Xarxanet (13/10/2014)
Meritxell Prados
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Enllaç: http://www.aldia.cat/gent/noticia-2000-optiques-mon-exposaran-dissenys-persones-sense-llar-per-sensibilitzar-seva-
realitat-20141113113902.html

Més de 2.000 òptiques de tot el món sensibilitzaran 
sobre la realitat de les persones ‘sense llar’, sumant-
se a la iniciativa impulsada per la Fundació Arrels de 
Barcelona, i la marca d’ulleres Artlife, amb la qual 
mostraran en els seus aparadors el treball fet per un 
equip de persones que han passat per l’experiència 
de dormir al carrer.

Les òptiques, de diferents països, exhibiran ele-
ments de publicitat dissenyats per persones d’aquest 
col·lectiu en risc d’exclusió social, un treball artesa-
nal fet mitjançant la tècnica de la serigrafia que in-
clou un total de 5.000 peces úniques.

Per al disseny gràfic s’ha usat una de les tipogra-
fies de ‘Homelessfonts.org’, creades a partir de la 
cal·ligrafia de persones que han viscut al carrer en 
un projecte impulsat per la Fundació Arrels, que des 
del 1987 es dedica a atendre els sense sostre a Bar-
celona --un total de 3.000 persones, 900 de les quals 
dormen al carrer--, i ha criticat en un comunicat que 
en les ciutats de tota Europa la xifra s’eleva més de 
400.000.

2.000 òptiques del món exposaran dissenys de 
persones ‘sense llar’ per sensibilitzar sobre la seva 
realitat
Europapress (13/11/2014)
Redacció

Foto: Artlife/Fundació Arrels
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Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/2000-opticas-del-mundo-expondran-disenos-personas-sin-ho-
gar-3685042

Más de 2.000 ópticas de todo el mundo sensibilizarán 
sobre la realidad de las personas sin hogar sumán-
dose a la iniciativa impulsada por la Fundació Arrels 
de Barcelona y la marca de gafas Artlife, con la que 
mostrarán en sus escaparates el trabajo realizado por 
un equipo de personas que han pasado por la dura 
experiencia de dormir en la calle.

Un total de 10 personas que saben los que es vivir 
a la intemperie han participado en un taller de seri-
grafía en el que han fabricado los escaparates que la 
marca distribuirá entre tiendas de diferentes países 
con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática 
de aquellos que carecen de un techo. Se trata de un 
trabajo artesanal realizado mediante la técnica de la 
serigrafía que incluye un total de 5.000 piezas únicas, 
hechas a mano.

Para el diseño gráfico se ha usado una de las tipo-
grafías de ‘Homelessfonts.org’, creadas a partir de la 
caligrafía de personas que han vivido en la calle en 
un proyecto impulsado por la Fundació Arrels, que 
desde 1987 se dedica a atender a los sintecho en Bar-
celona.

Arrels recuerda que, según las últimas cifras, solo en 
la capital catalana hay 900 personas durmiendo a dia-
rio en la calle, unas 600 en asentamientos irregula-
res y 1.500 en recursos públicos y privados: en total, 
3.000 personas sin hogar.

El problema, sin embargo, es global. En la UE, por 
ejemplo, 30 millones de ciudadanos no disponen de 
un alojamiento digno, 410.000 de los cuales no tienen 
hogar.

La iniciativa está enmarcada en la nueva campaña de sensibilización de la Fundació 
Arrels

2.000 ópticas del mundo expondrán diseños de 
personas sin hogar

El Periódico (13/11/2014)
Rosa M.Sanz
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La iniciativa “Retrats sense sostre” ha estat impul-
sada per Albert Soler, i ha comptat també amb la 
col·laboració de les entitats socials que formen la 
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar. L’objectiu és 
donar veu a aquestes persones. “Utilitzem els retrats 
per explicar la història de vida d’aquestes persones 
i escoltar-les, perquè moltes vegades és una realitat 
que queda amagada” ha afirmat Soler, creador del 
projecte.

L’art, la recerca i la comunicació són els instruments 
per donar a conèixer les històries d’aquestes persones. 
Per això, una part del projecte es basa en obres que 
han realitzat dotze artistes, com la pintora Pepa Poch, 
el dibuixant Benjamí Tous o l’escriptor Martí Sales. 
Aquests retrats són fruit de les trobades entre els ar-
tistes i les persones sense llar. S’exposen en diversos 
espais de la ciutat, cadascun dels quals té relació amb 
la història de cada retrat, i es poden visitar amb uns 
itineraris guiats que es realitzaran els dissabtes.

El projecte també usa la recerca com a eina 
d’expressió. En aquest cas, uns quants estudiants 
del Màster Oficial d’Antropologia i Etnografia de la 
Universitat de Barcelona han recollit les històries de 
vida de les persones sense llar que participen en el 
projecte. Aquests relats autobiogràfics acompanyen 
els retrats artístics i posaran veu a les instal·lacions 
sonores del Centre Cívic Convent de Sant Agustí. A 
més, les històries resultants s’exposaran en un acte 
acadèmic els dies 25 i 26 de novembre. El projecte 
també va acompanyat d’un retrat audiovisual, un do-
cumental que recull tot el procés i que es podrà veure 
el 27 de novembre a la Filmoteca.

La mostra acabarà el 30 de novembre, coincidint amb 
el Dia de les Persones sense Llar, amb un acte a Nou 
Barris.

Del 13 al 30 de novembre, els retrats artístics i les històries de vida de dotze persones 
sense llar s’exposen en diversos espais del centre de Barcelona, en el marc del projec-
te “Retrats sense sostre”.

Retrats per explicar la història de persones sense llar

Enllaç: http://eldigital.bcn.cat/retrats-que-expliquen-la-historia-de-persones-sense-llar_107349.html?lang=ca

El digitalbcn.cat (13/11/2014)
Marta Montal 
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Semesteratsea.org (13/11/2014)
Jessica Quinlan

Stories from the Streets of  Barcelona

An NGO working with homeless adults, the Arrels 
Foundation opens its doors to people living on the 
streets who are struggling with a myriad of  issues. 
They are a volunteer organization looking to provi-
de comprehensive support to all people interested 
in leaving the streets behind and improving their 
quality of  life. “They are so respectful of  where 
everyone is. They met people where they were at,” 
said Professor Ricki Kantrowitz.

The group was guided through Barcelona by a man 
named James who was previously homeless and had 
benefited from the Arrels Foundation’s services. 
He provided a completely different lens and new 
perspective, while walking students through some 
of  the same areas they had visited as tourists. As 
they stood in an open square, he painted a scene: to 
the right, the waste bins where our guide James had 
searched for lunches discarded by schoolchildren, 
to the left, the benches he used to call home, along-
side several other homeless friends. “You don’t see 
the way up when you’re down there…You feel alo-
ne,” said James, with the assistance of  a translator.

After seeing what James’s life is like today, discus-
sions on what it makes up a meaningful life com-
menced among the voyagers and the foundation’s 
staff. As the organization worked with their service 
users to rehabilitate and reestablish themselves in 
the community, this topic was constantly on their 
minds. Service, education, and connectivity were 
all ways their service users occupied their time and 
added value to their own lives as well as those of  
the community. With a high unemployment rate in 
Barcelona and an older user base, they did not push 
unrealistic expectations of  employment but rather 
focused on their patrons’ health and overall happi-
ness. Student Dana Tumbaga, from University of  
California, San Diego, was struck most by a mo-
ment standing with the group outside the recycling 
center as her guide James described one of  his favo-
rite spots to find books. “(Our guide told us) when 
you have fewer resources you actively look for ways 
to pursue your passions,” Tumbaga said.

Exploring topics of  stigma and stereotyping pre-
viously discussed in class, students were quite sur-
prised when their guide unveiled his previous ca-
reer as a journalist. The details from his past that 
he shared gave students a humanizing perspective 
of  homelessness. They began to see homelessness 

A trip to the Arrels Foundation in Barcelona, Spain gave psy-
chology students a deeper look at mental illness and home-
lessness in the local community. 
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not as a choice but as an outcome of  a variety of  
unfortunate circumstances. The organization advo-
cated for these eye-opening experiences so students 
could see these once homeless individuals in a new 
light.

“How bad does your situation have to be to 
leave (your home) and not come back?” thought 
Sumru Mizrahi, from the University of  Virginia. 
Barcelona’s homeless population includes countless 
immigrants from surrounding European countries 
who are drawn to the city for its accessibility, health 
care, and temperate climate. Growing up in Turkey, 
Mizrahi now considered these same challenges in 
her home country. Receiving an influx of  Syrian im-
migrants in recent years, the issue of  homelessness 
is Turkey has been on the rise. But even with the 
matter pressing, she admitted that the issue was not 
one she had ever analyzed in depth until this expe-
rience. “We’re very ignorant to stuff  we haven’t had 
to deal with,” Mizrahi added.

After they departed the Arrel’s Foundation, stu-
dents visited the University of  Barcelona to hear 
about work being done on other important health 
related issues. Graduate students, not much older 
than themselves, presented on health research and 
safety in countries spread across three different 
continents. Students got a taste of  how their studies 
and interests could advance to the next level and 
be the driving force behind a life of  education and 
service. “(I wanted them to see) people who have 
a passion to do meaningful work and make a diffe-
rence,” said Professor Kantrowitz of  her class’s day 
in Barcelona.

Enllaç: http://www.semesteratsea.org/2014/11/13/stories-from-the-streets-of-barcelona/
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Arrels Fundació, l’entitat amb seu al Raval de Barce-
lona que atén persones sense llar, té la intenció d’obrir 
les seves instal·lacions també al matí durant els mesos 
d’hivern. El centre d’ Arrels fins avui només s’obre a 
la tarda i s’hi fan tot tipus d’activitats, des de jocs de 
taula fins a xerrades i tallers o senzillament oferir un 
espai tranquil per parlar. Si s’aconsegueixen prou vo-
luntaris per fer-ho, la intenció és obrir el centre tant 
al matí com a la tarda des del desembre fins al març.

L’any passat Arrels va atendre 1.354 persones 
sense llar
474 de les quals van arribar a l’entitat per primer cop. 
Un miler van utilitzar el servei de dutxes o van passar 
alguna tarda pel centre obert. Quan hi ha més assis-
tència, com és ben normal, és durant els mesos de 
més fred: es calcula que el primer trimestre del 2013 
gairebé 700 persones van passar almenys una tarda a 
les instal·lacions de l’entitat fugint de la intempèrie 
del carrer i buscant un espai calent.
Per això aquest any s’intenta anar més enllà i, amb el 
nom d’Operació Hivern, el nou objectiu és que ja al 
desembre el centre també obri els matins de dilluns 
a divendres, des de les 10 del matí fins a la 1 del mig-
dia. “La intenció és oferir un espai tranquil on passar 
l’estona, evitar les hores de fred al carrer i prendre 
un cafè calent”, explica el director d’Arrels, Ferran 
Busquets.
La crida d’Arrels té com a objectiu trobar voluntaris 
que tinguin lliure un matí a la setmana fins a final de 
març i puguin donar un cop demà en les diferents 
tasques de funcionament del centre obert. Es neces-
siten tres o quatre persones per dia.

3.900 socis i donants
L’any passat més de 400 persones van ser voluntaris 
d’Arrels. Segons la memòria de l’entitat, la majoria 
dels voluntaris nous acostumen a ser joves de 19 a 25 
anys que busquen la manera d’introduir-se en l’àmbit 
social. Els socis i donants van ser gairebé 3.900 i van 
permetre atendre un total de 1.354 persones.

L’entitat que atén ciutadans sense llar vol ampliar l’horari del servei coincidint amb 
els mesos de fred. - L’hivern passat unes 700 persones van passar almenys una tarda 
pel centre obert del Raval

Arrels busca voluntaris per obrir també als matins

El Punt Avui (16/11/2014)
Sònia Pau

Enllaç: www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/795869-arrels-busca-voluntaris-per-obrir-tambe-als-matins.html

Més de 800 persones viuen al carrer a Barcelona Foto: A. Puig.
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La imagen del marketing que se ha popularizado, so-
bre todo por culpa de las películas y las series, es la de 
un grupo de profesionales que urden estrategias de 
comunicación con el único fin de que el resto de per-
sonas compren y se dejen llevar por el consumismo. 
Pero esto no es así. En los últimos años, y sobre todo 
a raíz de la crisis económica, ha emergido con fuerza 
otra corriente: el marketing social, es decir, aquél que 
busca sensibilizar a la población para que contribuya 
en la ayuda de colectivos con dificultades.

Un ejemplo de ello es la iniciativa que ha llevado a 
cabo la escuela de negocios ESADE durante las úl-
timas semanas, cuando cuatro grupos de alumnos 
se han aliado con diferentes organizaciones sociales, 
como fundaciones u ONG, para diseñar campañas 
de comunicación que den a conocer las problemáti-
cas sociales en las que trabajan. “Es importante en-
tender esta vertiente del marketing, que suele tener 
un componente comercial pero también implicación 
social”, destaca el profesor de Marketing de ESADE, 
Gerard Costa, que dirige la nueva asignatura de mar-
keting social dentro del programa BBA.

Fórmula win-win
Las entidades que han participado en el proyecto son 
Banc de Sang; la Fundació Arrels, de ayuda a los sin 
techo; la Fundació Josep Carreras, de lucha contra la 
leucemia, y la plataforma DIDáctica, que fomenta la 

educación especial para jóvenes con dificultades de 
aprendizaje. Costa detalla que los alumnos han im-
plementado de forma real sus iniciativas dentro del 
campus, siguiendo la metodología “service learning”, 
muy extendida en Estados Unidos, y que consiste en 
la aplicación de trabajos académicos en la vida real. 
“Es una fórmula win-win: las empresas se benefician 
de las acciones de marketing sin coste alguno y los 
alumnos ven el resultado real de sus proyectos”, sos-
tiene Costa.

Con esta acción, el Banc de Sang ha contactado con 
105 personas, de las que 78 donaron sangre y de las 
cuales 47 eran donantes por primera vez. Por su par-
te, la Fundació Arrels consiguió donaciones de 630 
piezas de ropa, muy superior al objetivo de 300 mar-
cado por la ONG.

Donar médula no es peligroso
Erradicar falsos mitos como que donar médula es 
muy doloroso o puede provocar parálisis ha sido el 
objetivo del grupo de alumnos que ha trabajado con 
la Fundació Josep Carreras. El resultado: 72 nuevos 
donantes en el registro. “Ha sido un éxito”, asegura 
Martí Corbera, uno de los impulsores de la campa-
ña, que resalta que el objetivo inicial era conseguir 30 
nuevos donantes entre los alumnos y el personal del 
campus de ESADE en Sant Cugat del Vallès.
Corbera detalla que su estrategia ha sido la de un 
acercamiento lento y no agresivo a los donantes po-
tenciales: “Les informamos a través de varios con-
tactos, primero en grupo y después de forma perso-
nalizada”.

Selfies para la educación 
“Nos hacemos un montón de selfies al día sin moti-
vo alguno, y hemos pedido una más para una buena 

La función de la publicidad puede ir más allá de la simple promoción del consumis-
mo cuando pone el foco en la sensibilización de la población

Marketing con alma social: más allá de las ventas

La Vanguardia (01/12/2014)
Marta Vergoñós Pascual
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causa”, explica Gemma Malla, una de las participan-
tes en el proyecto de DIDáctica. Con este plan, se 
quería dar a conocer la problemática de los jóvenes 
con dificultades de aprendizaje, que una vez acaban 
la enseñanza obligatoria no disponen de módulos 
adaptados para que puedan continuar su formación.
“Son personas que pueden hacer cualquier cosa, pero 
se les tiene que explicar de forma diferente”, explica 
Malla, que precisa que la plataforma DIDáctica está 
pidiendo al Parlament de Catalunya que incluya es-
tudios adaptados en la nueva Ley de Enseñanza que 
está redactando.

En la iniciativa #IDIDmyselfie pedían a los usuarios 
de las redes sociales que se hicieran una foto con un 
símbolo de suma (dibujado, pintado o con las manos) 
y que la subieran como muestra de apoyo a la rei-
vindicación de la plataforma. El resultado: miles de 
autofotos con esta etiqueta y la participación de un 
nutrido grupo de personajes famosos, como la pre-
sentadora Mónica Terribas, el actor Bruno Oro o la 
activista Ada Colau.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/economia/pymes/20141201/54420410511/marketing-social.html



-229-

DOSSIER DE PREMSA 2014
Premsa digital

S’ha d’exigir una contrapartida a les persones que 
rebin una Renda Garantida de Ciutadania? Aquesta 
va ser una de les qüestions debatudes en la sessió 
celebrada aquest dimarts 9 de desembre per la co-
missió de Benestar, Família i Immigració, que estudia 
la iniciativa legislativa popular que va recollir més de 
120.000 firmes en defensa d’aquest subsidi.

La proposta d’aquesta iniciativa és que tots els ciuta-
dans disposin d’un mínim de 664 euros i el debat en 
la comissió va ser sobre si cal reclamar a canvi alguna 
implicació o servei a les persones que se’n beneficiïn. 
Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, que 
atén persones sense sostre, va ser molt contundent 
per trencar la imatge que “la gent vol les coses gratis” 
i va proposar rebutjar la paraula “contraprestació” 
per substituir-la per “suport adequat”. Busquets va 
explicar que els usuaris d’Arrels s’acosten a l’entitat 
per demanar què poden fer. “Hi ha molta diferència 
entre no tenir cap ingrés i tenir-ne algun, encara que 
sigui molt petit. Poder pagar-se un cafè és moltís-
sim”, va afirmar.

El president de Justícia i Pau a Lleida, Rafael Allepuz, 
va dir durant la seva compareixença que “si posem 
condicions a l’obtenció de la Renda Garantida de 
Ciutadania (RGC) seguirem on estem” i va denunciar 
que els empresaris ofereixen sous molt baixos: “Si 
algú té una Renda Garantida i li ofereixen una fei-
na de 700 euros, la rebutjarà. Qui no ho faria?”. Per 
ell, la contraprestació hauria de ser la contractació de 
més treballadors socials.

Núria Garrido, que va intervenir en representació del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, també 
va decantar-se per no exigir contraprestacions, per-
què no es creïn “relacions de poder entre els treballa-

dors socials i els ciutadans atesos”. “No podem cri-
minalitzar més els pobres”, va dir. En termes similars 
es va expressar Sònia Fuertes, en nom del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, que 
va considerar que els 664 euros de la RGC no re-
presenten cap xifra desorbitada: “Més aviat serveix 
només per la subsistència. Fuertes va considerar “in-
dignant” que s’utilitzi el possible frau que poguessin 
cometre alguns beneficiaris de la Renda “per no en-
tomar el tema”. Ignasi Parody, director de la Funda-
ció Privada Trinijove i president de la Xarxa Europea 
d’Empreses d’Inserció Social, va afirmar que encara 
que hi hagués un frau del 10% no justificaria deixar 
sense prestació el 90% restant.

“Efecte crida” o “efecte retorn”
Més receptius a l’exigència de contrapartides per 
rebre la RGC van ser el director general de la Fun-
dació Pere Tarrés, Josep Oriol Pujol, i la presidenta 
de Càritas Catalunya, Carme Borbonés. Borbonés va 
preferir parlar de “optimització” de la prestació i “su-
perar l’assistencialisme”. Segons ella, “cal garantir la 
vivència plena, no la supervivència”. A més, al seu 
entendre, la RGC “hauria de tenir un caràcter esta-
tal”. Josep Oriol Pujol, al seu torn, va defensar que 
s’opti per un “marc harmonitzat a nivell europeu”. El 
director general de la Fundació Pere Tarrés va afegir 
que “tot i que hi pugui haver picaresca sempre serà 

Nou compareixences més al Parlament per debatre el subsidi de 664 euros mensuals 
per tots els catalans

Renda Garantida de Ciutadania: sense contrapar-
tides?

Eldiario.es (10/12/2014)
Siscu Baigés
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inferior a la que veiem en molts banquers i polítics” i 
va reconèixer la dificultat d’elaborar la Llei que reguli 
la RGC: “No envejo els polítics que l’han de fer”.

Jaume Botey va recordar que un membre de la seva 
associació “Cristianisme i Justícia”, el sociòleg Joan 
García Nieto, ja demanava una renda de ciutadania 
fa 25 anys, i va defensar que no es vinculi a cap pro-
cés de reinserció. “La nova pobresa està formada per 
gent que no necessita reinserció sinó que està per-
fectament capacitada”, va dir. Per ell, la RGC “no és 
revolucionària, ni rupturista, sinó que afavoreix els 
més vulnerables socialment”.

El darrer a comparèixer, el director de la Funda-
ció Formació i Treball i directiu de la Federació 
d’Empreses d’Inserció de Catalunya, Albert Albe-
rich, va dir que l’import de la RGC no hauria de ser 
un impediment per la seva aprovació i que és una 
“barbaritat” que entre un 12% i un 16% de treballa-
dors cobrin només els 641 del Salari Mínim Interpro-
fessional. Alberich considera urgent que es trenqui 
l’espiral de desànim i malaltia en què cauen moltes 
persones que porten tres o quatre anys aturades. Si 
calen contraprestacions s’haurien de fixar segons 
cada col·lectiu, per ell.

Un altre tema que va sortir en el decurs de les com-
pareixences va ser el possible “efecte crida” que pro-
vocaria la posada en marxa d’una RGC. Josep Oriol 
Pujol va afirmar que aquest “efecte crida” existiria 
però que no s’hauria de renunciar a la RGC per això. 
La portaveu d’ICV-EUiA a la Comissió, Laura Mas-
sana, va puntualitzar que més que “efecte crida” la 
RGC provocaria un “efecte retorn” dels joves que 
han marxat a l’estranger. El director general de la 
Fundació Pere Tarrés ho va posar en dubte utilitzant 
l’exemple d’una filla seva de 23 anys que serveix cafès 
a Londres tot i tenir una formació universitària.

El debat en comissió d’aquesta Renda Garantida de 
Ciutadania encara té molt camí a recórrer. De mo-
ment, s’han produït una vintena de compareixences 
de les més de vuitanta previstes.

Enllaç: http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Renda-Garantida-Ciutadania-sense-contrapartides_0_333516712.html
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Se acerca otra Navidad en la calle para Pilar, de 55 
años, que vive y duerme desde hace cuatro en cajeros 
automáticos. “El año pasado una vecina me bajó una 
bandeja de canapés en Nochebuena. Cuando empe-
cé a comérmelos, lloraba. No era tristeza. Creo que 
lloraba de felicidad”.

Barcelona tiene casi 3.000 personas sin hogar. La ma-
yoría de ellas pernoctan en albergues o residencias, 
dependientes de iniciativas públicas o privadas. Cada 
noche, sin embargo, duermen al raso unas 700 per-
sonas como Pilar. O unas 900, según una entidad tan 
respetada como la Fundación Arrels. O un millar, se-
gún otra oenegé, Sense Sostre, mucho más pequeña, 
pero que también mira cara a cara al problema.

Las cifras globales de España y Catalunya son incier-
tas. El último recuento oficial del Instituto Nacional 
de Estadística (INE), realizado en el 2012, estableció 
que aquel año 22.938 personas acudieron a centros 
asistenciales de alojamiento. El INE sostiene que Ca-
talunya es la comunidad autónoma con mayor por-
centaje de personas sin hogar (21,3%), seguida de 
Madrid (15,4%) y Andalucía (13,1%). La comunidad 
con menor porcentaje es La Rioja (0,5%).

A pesar del lugar preeminente que ocupa en esta tris-
te lista, el Parlament de Catalunya no encarga una es-
timación sobre la población sin hogar catalana desde 
el 2001. En aquel entonces, hace 13 años y cuando 
aún no había llegado lo peor de la crisis económica, 
se alcanzó la cifra de 8.043 personas. Pero lo peor de 
todo es quedarse en los números y los porcentajes, 
que deshumanizan el problema. Las estadísticas son 
incapaces de reflejar el drama que se oculta en cada 
naufragio.

Domènec, que durante mucho tiempo fue un indi-
gente y que ahora vive bajo un techo gracias a la Fun-
dación Arrels, explica que en la calle “se vive lo peor, 
pero también lo mejor”. Una vez, dice, le robaron el 
bocadillo mientras dormía en un banco. El ladrón se 
arrepintió y regresó poco después para devolvérselo.

Aquel bocadillo podía ser uno de los que cada martes 
reparten personas como Julia Puyuelo y Carles Rodrí-
guez, de 69 y 72 años, dos de los integrantes de Sense 
Sostre. Julia es voluntaria y Carles, un empresario que 
regenta una firma de trofeos deportivos. La oenegé, 
que cofundó Carles hace seis años, ya ha realizado 
más de 200 salidas y ha repartido unas 8.000 bolsas 
de comida. Este diario les siguió la noche del martes, 
una de las más desapacibles en lo que llevamos de 
invierno, con rachas de de viento que aflojaron de 
madrugada, pero que aumentaron la sensación tér-
mica de frío.

Las personas que cada semana buscan Julia y Carles 
tienen dormitorios de fortuna. En cajeros automá-
ticos, entre cartones, coches abandonados, fábricas 
semiderruidas, solares, parques, barracas y campa-
mentos más o menos organizados, donde se reúnen 
y protegen grupos de hasta diez integrantes, como 
en los aledaños de la estación de Sants. Allí suelen 
acabar su recorrido los voluntarios de Sense Sostre. 

Crónica de una madrugada con los sintecho de Barcelona

Mi dormitorio es un cajero automático

La Vanguardia (10/12/2014)
Domingo Marchena

Una persona sin hogar duerme en un cajero en Barcelona 
Domingo Marchena
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Su llegada es saludada por una legión de personas, 
jóvenes y mayores, españoles y extranjeros.

“Qué rico está este consomé”, dice Luis, que aún no 
sabe dónde se irá a dormir, pero que bromea y afirma 
que es “banquero” porque elegirá el cajero de algún 
banco. En un BBVA del distrito de Sant Martí duer-
me habitualmente una pareja de alemanes. La otra no-
che tuvieron suerte y encontraron un colchón de ma-
trimonio. Este martes sólo tenían cartones y mantas.

Además de la comida, eso es lo que reparten Julia y 
Carles: mantas. Proceden de donaciones. Las últimas 
que han entregado eran de dos hoteles, de las cadenas 
Meliá y Barceló. “Aunque no lo parezca, yo también 
duermo en la calle. ¿Me pueden dar una manta?”, 
pregunta un hombre que acaba de renovar su ves-
tuario en un albergue y está orgulloso de su aspecto.

Julia y Carles nunca se vuelven de vacío a casa. La 
pasada madrugada repartieron litros y litros de con-
somé y 50 bolsas de comida (un bocadillo de tortilla 
de patatas, piezas de fruta, algo de bollería y unos 
quesitos). También las diez mantas con que comen-
zaron la jornada. “Vaya, he llegado tarde por ir a bus-
car cartones”, se lamentó una señora de unos 60 años 
que no pudo estar presente durante el reparto.
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha puesto en mar-
cha la operación Frío. Esta campaña especial, que se 
mantendrá durante todo el invierno, destina 183 ca-
mas a las personas que no tienen dónde refugiarse. El 
incremento de recursos públicos es constante, pero 
es como intentar vaciar el mar a cubos.

“Cada vez hay más gente en la calle”, sostiene Sen-
se Sostre. Los expertos denuncian que las plazas son 
“claramente insuficientes”. Estudios como los elabo-
rados por los sociólogos Pedro José Cabrera y María 
José Rubio, denuncian que los alojamientos que las 
grandes capitales destinan a estas personas “son de 
carácter temporal y con una puerta giratoria”.

El Parlamento Europeo se comprometió el 22 de 
abril del 2008 a “erradicar” la plaga de las personas 
sin hogar antes del año 2015. Faltan apenas unas se-
manas para el reto y la resolución P6TA(2008)0163 
parece hoy una broma de pésimo gusto. Las propias 
estadísticas comunitarias reconocen que en la Unión 
Europea hay millones de personas sin un un aloja-
miento digno y al menos 410.000 que duermen en 
la calle.

Dormir y descansar no son sinónimos cuando se tie-
ne por colchón unos cartones. Un estudio realizado 
en Barcelona sostiene que pocos indigentes pegan 
ojo más de seis horas al día en la calle. Y lo hacen a 
intervalos y en condiciones ambientales, térmicas y 
de seguridad penosas, “muy poco favorecedoras del 
descanso”.

Pilar, que tiene que asearse en la calle y hacer sus 
necesidades entre los coches, lo resume muy bien: 
“Lo que más echo de menos es una habitación en la 
que poder encerrarme y no oír nada. Absolutamente 
nada”.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/vida/20141210/54421689222/dormitorio-cajero-automatico.html
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Enllaç: http://www.esglesiabarcelona.cat/node/6209

L’Institut Emmanuel Mounier de Catalunya i la Fa-
cultat de Filosofia de Catalunya van entregar el passat 
dijous a la Fundació Arrels el Reconeixement Em-
manuel Mounier. L’acte, que va tenir lloc a la Sala 
Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona,  va 
comptar amb la conferència-col·loqui del Dr. Josep 
Lluís Vázquez Borau, que va parlar de “La Fraternitat 
fruit de l’Esperit”.

Aquest reconeixement, que s’atorga cada any, 
s’entrega a aquelles persones o institucions que 
destaquin per actituds i activitats que expressin les 
qualitats més apreciades de la persona humana, tan 
en l’àmbit intel·lectual com pràctic, en l’horitzó del 
pensament personalista, sota les característiques del 
compromís amb el creixement de l’ésser humà i amb 
l’avançament comunitari vers un món més just i ha-
bitable. 

Motius de pes

De les qualitats valorades per a l’atorgament del Re-
coneixement Mounier a la Fundació Arrels, les dues 
entitats organitzadores han tingut en compte “el seu 
compromís amb les persones sense llar, amb la ferma 
voluntat de preservar llur dignitat i procés de perso-
nalització. També posen en relleu que  durant aquest 
llarg trajecte de 25 anys, la fundació ha destacat per 
mostrar els valors de la dignitat de les persones ateses 
i l’acompanyament respectuós amb la seva persona-
lització i autonomia.

Fundació Arrels  

Aquesta institució ofereix atenció integral, allotja-
ment, alimentació i atenció social i sanitària, a les per-
sones sense llar, a fi que, malgrat la situació d’exclusió 
social, esdevinguin el més autònoms possible. Els 
objectius d’aquesta organització responen al projecte 
d’eixamplar els seus serveis a les persones sense llar; 
augmentar el nombre de voluntaris col·laboradors i 
llocs d’atenció; alhora que pretén sensibilitzar la ciu-
tadania sobre la realitat injusta de les persones sen-
se sostre, aportant esforços i propostes en pro de la 
transformació de la societat en el camí de més soli-
daritat.   

Per aconseguir resultats en els seus objectius i mit-
jançant els seus valors, la Fundació Arrels té com a 
criteris d’actuació incidir en les polítiques socials i en 
la millora de les lleis de l’estat, així com mostra la seva 
ferma voluntat de col·laborar amb l’administració 
pública i amb les institucions civils agermanades en 
els objectius comuns contra la pobresa i l’exclusió, i 
en pro de la salut integral de les persones.

El guardó és un reconeixement “al seu compromís amb les persones sense llar, amb 
la ferma voluntat de preservar llur dignitat i procés de personalització”

Fundació Arrels, premi Mounier 2014

Esglesiabarcelona.cat (10/05/2014)
Redacció

Ferran Busquets director d’Arrels recull el premi.
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Onda Cero (30/01/2014)
Pont Madrid-Barcelona
Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació, i el director de RAIS, José Manuel Caballol, par-
ticipen en una tertúlia per parlar sobre les persones en situació de sense sostre.

Catalunya Ràdio (02/03/2014)
Paraules de vida
Emili Pacheco parla amb el director d’Arrels, Ferran Busquets, sobre la campanya #ningu-
dormintalcarrer que es va presentar  al carrer aprofitant el ressò mediàtic del Mobile Congress 
World a Barcelona.
Enllaç: http://www.catradio.cat/audio/794894/Paraules-de-vida-

Bocaràdio (06/05/2014)
Desbocats
Miguel Àngel Gómez 
A partir de les veus de diverses persones ateses per Arrels que demanen ajuda econòmica per 
a l’entitat, s’entrevista Ferran Busquets, director de l’entitat, perquè expliqui la tasca d’Arrels.
Ferran Busquets parla sobre el Housing First.
Enllaç: http://www.ivoox.com/desbocats-prog-33-5-mayo-2014-audios-mp3_rf_3087736_1.html

Ràdio 4 (14/05/2014)
Matí a 4 bandes
Toni Marín  
Intervenció de Ferran Busquets opinant sobre l’estudi de la revista Forbes que mostra la im-
portància de l’aparença.
Enllaç: http://bit.ly/1hBmUKn

La Xarxa (09/06/2014)
Valors a l’alça
Queralt Flotats  
Entrevista a Ferran Busquets sobre la campanya de sol·licitud de crèdits socials posada en 
marxa entre els col·laboradors d’Arrels.
Enllaç: http://programes.laxarxa.com/audio/82484

La Cope (09/06/2014)
El matí
Pepe Collado
Ferran Busquets, director de l’entitat, explica perquè Arrels ha apostat pels crèdits solidaris.
Enllaç: http://www.cope.es/player/el-mati-9-6-14&id=2014060914140001&activo=10
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Catalunya Ràdio (24/06/2014)
Catalunya sense barreres
Anna Hernández
Ferran Busquets, director de l’entitat, parla sobre la tasca d’Arrels i sobre la situació actual de 
les persones sense sostre.

Catalunya Ràdio (10/07/2014)
Cabaret elèctric
Laura Alberch
Curro Claret, dissenyador i voluntari d’Arrels, dissenya mobles amb materials reciclats al taller 
d’Arrels. Artesania i disseny al servei de l’exclusió.
Enllaç: http://catradio.cat/icat/programes/Cabaret-electric/941/audios/Artesania-i-disseny-
contra-lexclusio-social/828133

Ràdio Kanal (31/07/2014)
Virgil Simons and Mia Weinberg
parlen amb la Marta Olaria sobre els programes d’Arrels per donar suport a les persones 
sense sostre de Barcelona.
Enllaç: http://yourlisten.com/theprostatenet/programs-to-help-the-homeless-in-barcelona

Cadena Ser/Ràdio Barcelona (20/08/2014)
El Balcó
Amb motiu de la nota de premsa de l’Ajuntament sobre el nombre de persones que dormen 
al carrer entrevisten a Ferran Busquets, director d’Arrels, que parla del model Housingfirst.
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2014/08/20/audios/1408488261_660215.html

Cadena Ser/Ràdio Barcelona (30/06/2014)
Hoy por hoy
Olga García, cap de comunicació, i Lluís Serra, persona atesa, expliquen el projecte Home-
lessfonts que aprofita les tipografies de persones que han viscut al carrer per comenrcialitzar-
les. Els  beneficis que es recullen són per a l’entitat.
Enllaç: http://cadenaser.com/programa/2014/06/30/audios/1404094407_660215.html
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Cadena Ser /Madrid Norte y Sur (04/09/2014)
Mundo 2.0
Manuel Guedes
Olga García, cap de comunicació, parla sobre Homessfonts, una iniciativa d’Arrels que consisteix 
en crear  tipografies a partir de la lletra de personas que viuen al carrer i comercialitzar-les. Tots 
els beneficies obtinguts van destinats a ajudar les persones que Arrels atén.
Enllaç: http://www.sermadridsur.com/noticias/homelessfonts-una-ayuda-diferente-para-cada-
persona_43893/

Radio Nacional (29/09/2014)
Las Mañanas
@Placido_Mo, el twitter de persones que han viscut al carrer. Intervenció dels col·laboradors 
que setmanalment el mantenen actualitzat.
Enllaç: http://www.rtve.es/radio/20141001/placido_mo-cuenta-twitter-relata-como-vivir-
calle/1020402

Cadena Ser (09/10/2014)
El Balcó
Carla Turró
Agressions a persones que viuen al carrer. Parla en Ferran Busquets, director d’Arrels. 
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2011/04/06/radio_barcelona/1302045428_850215.
html

Radio 5 (11/09/2014)
En la calle, alguien
Mónica Montes
‘La palabra que mejor define la calle es el horror’, diu Miquel Fuster, persona atesa per Arrels 
que va viure 15 anys al carrer.
Enllaç: http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/en-la-calle-alguien/?media=rne

Cadena Ser (14/09/2014)
Punto de Fuga
@Plácido_Mo, el twitter de persones que han viscut al carrer. Intervenen dos dels partici-
pants i la coordinadora del projecte.
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Cope (04/11/2014)
Arrels denuncia la utilització de testaferros per realitzar estafes. Intervé Bea Fernández, advoca-
da de l’entitat.

RM80 (06/11/2014)
Informatius
Arrels denuncia la utilització de persones vulnerables per realitzar estafes fiscals. Intervenen 
Bea Fernández, advocada de l’entitat, i A. Vicente, persona estafada.

Ràdio Colmena (13/11/2014)
Notícies
Marco Tiraboschi
‘Tipografías de indigentes’. Notícia sobre el projecte Homelessfonts
Enllaç: http://www.mixcloud.com/losanimalesnoseaburren/tipograf%C3%ADas-de-indi-
gentes/

Catalunya Ràdio (04/11/2014)
Notícies
Arrels denuncia a la fiscalia 12 casos d’enganys i fraus a sense sostre, amb la intervenció de 
Bea Fernández, advocada de l’entitat.
Enllaç: http://www.ccma.cat/324/La-Fundacio-Arrels-denuncia-a-la-fiscalia-12-casos-den-
ganys-i-fraus-asense-sostre/noticia/2520572/

Intereconomia Catalunya (04/11/2014)
Noticíes
‘Arrels Fundació denuncia el uso de indigentes sin techo como testaferros’, amb la interven-
ció de Bea Fernández, advocada de l’entitat.  
Enllaç: http://www.radiointereconomia.com/2014/11/04/una-fundacion-denuncia-el-uso-
de-indigentessin-techo-como-testaferros/-232-

Cope (21/10/2014)
Informatius
Raquel Gutiérrez
Arrels Fundació denuncia la utilització de sense sostre per fer estafes fiscals, amb la interven-
ció de Ferran Busquets, director d’Arrels.  
Enllaç: http://www.cope.es/player/EL-MATI-24-10-14&id=2014102414340003&activo=10
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Cadena Ser (20/11/2014)
Sandra Pulido
Ferran Busquets, director d’Arrels parla sobre Housing First, projecte que defensa la necessi-
tat de donar un pis a les persones que viuen al carrer i també sobre com viuen l’arribada del 
fred les persones sense llar.
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/anem-de-tarda/anem-tarda-enquesta-debat-dia-
mundial-les-persones-sense-sostre/2873080/

Ràdio 4 (24/11/2014)
Anem de tarda
Amb motiu del dia de les persones sense sostre parlem amb Ferran Busquets, director d’Arrels 
i Miquel Fuster, persona que ha viscut 15 anys al carrer..
Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/audios/anem-de-tarda/anem-tarda-enquesta-debat-dia-
mundial-lespersones-sense-sostre/2873080/

Ràdio Rubí (25/11/2014)
Desbocats
Amb motiu del dia internacional de sense sostre parlen de les estafes a persones que viuen al 
carrer denunciades per Arrels Fundació. Amb la intervenció de Ferran Busquets, director de 
l’entitat.
Enllaç: http://radiorubi.fm/index.php/desbocats/item/7230-desbocats-251114

Ràdio Estel (20/11/2014)
Fórmula Estel
Laura Aznar parla amb l’Ester Sánchez, cap de Treball Social d’Arrels, sobre la tasca i funció 
social de l’entitat. 
Enllaç: http://www.radioestel.com/audio/20141120-08_00FORMULAESTEL.MP3

Ràdio Barberà (17/11/2014)
Barberà al dia
Lluís Ricart
Ferran Busquets, director d’Arrels, parla sobre l’entitat i explica les estafes que es fan a perso-
nes vulnerables per part de gent desaprensiva.

Cadena Ser (28/11/2014)
Intervenció de Ferran Busquets.
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2014/11/28/radio_barcelona/1417202536_448961.
html
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Ràdio 3 (29/11/2014)
Router
Paloma Cortina
@Placido_Mo, el twitter de persones sense llar. Parla Silvia Torralba, coordinadora del pro-
jecte. 

Ràdio Barcelona (01/12/2014)
Matinada
Pau Rumbo
Per cada persona que dorm al carrer, quanta gent hi ha a punt de quedar-se sense sostre? 
Intervé Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.   
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2014/12/04/radio_barcelona/1417688974_485046.html

Ràdio 5 (04/12/2014)
Mónica Montes
Los integrantes del twitter @Placido_Mo compartieron  café y la sesión semanal con Mònica 
Montes. Más tarde intervino también  Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.  
Enllaç: http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/en-la-calle-alguien/calle-alguien-placido_
mo-voz-twittersin-techo-04-12-14/2889404/?media=rne

Cadena Ser (08/12/2014)
El Balcó
Carla Turró
parla amb el José Luís, persona atesa d’Arrels sobre la seva experiència al carrer.  
Enllaç: http://cadenaser.com/emisora/2014/12/08/radio_barcelona/1418065678_024000.html

Ràdio 4 (29/11/2014)
Olga Rodriguez
Amb motiu del dia internacional dels sense sostre, entrevisten Ramon Noró, cap d’incidència 
d’Arrels.

Rádio Nacional (17/12/2014)
Las Mañanas
Bea Fernández, l’advocada d’Arrels Fundació, explica la denúncia que l’entitat ha fet a fiscalia 
sobre els casos de estafes fiscals a persones sense sostre

Cadena Ser (17/12/2014)
La Ventana
Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació, explica la denúncia que l’entitat ha presentat a 
fiscalia sobre els casos de estafes fiscals a persones sense sostre
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Ràdio 4 (17/12/2014)
El Matí 
Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació, explica la denúncia que l’entitat ha presentat a 
fiscalia sobre els casos de estafes fiscals a persones sense sostre

EsRàdio (18/12/2014)
En casa de Herrero
Bea Fernández, l’advocada d’Arrels Fundació, explica la denuncia que l’entitat ha fet a fiscalia 
sobre els casos d’estafes fiscals a persones sense sostre

Ràdio Kanal (18/12/2014)
Olga Garcia, cap de comunicació d’Arrels Fundació, parla sobre el col·lectiu de les persones 
sense sostre i la forma d’actuar de l’entitat.  

Ràdio 4 (18/12/2014)
Amics i coneguts
Sergi Bassora
Arrels explica la denúncia que ha presentat a fiscalia sobre els casos d’estafes fiscals a perso-
nes sense sostre. 

Catalunya Ràdio (21/12/2014)
Paraules de vida
Emili Pacheco entrevista Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació
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Enllaç:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-mig-
dia/Curro-Claret-i-Arrels/video/4840231/

TV3 (04/01/2014)
Telenoticies
Curro Claret i Arrels
Curro Claret treballa des de fa tres anys amb perso-
nes sense sostre a la Fundació Arrels. Els mobles que 
fabriquen han arribat a les sales d’exposicions, com 
l’Arts Santa Mònica, i també al circuit comercial, i 
permeten a les persones sense llarreprendre una ruti-
na de treball que els acosta a la reinserció social.

TV3 (05/01/2014)
Tot un món
Viure al ras.
L’Oleksiy Volotkevych, l’Alex, va sortir d’Ucraïna ara 
fa 12 anys, amb ganes de veure món. Barcelona li va 
semblar un bon lloc per viure, però sense els permi-
sos de residència i de treball, va acabar dormint a la 
platja de la Barceloneta, on va emmalaltir greument. 
La solidaritat que ha trobat al seu entorn l’ha ajudat 
a sortir del pou i li ha donat una segona oportunitat.

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Viure-
al-ras/video/4837152/

Enllaç: http://www.tv3.cat/videos/4841332/Reyes-Majos-
una-iniciativa-per-fer-arribar-regals-a-persones-sense-sostre

TV3 (05/01/2014)
Telenotícies vespre
Reyes Majos per als sense sostre o en risc 
d’exclusió.
No tenen res a veure amb els Reis Mags, però la ini-
ciativa solidària Los Reyes Majos permet que per-
sones sense sostre o en risc d’exclusió social rebin 
també algun regal en aquestes dates. Escriuen una 
carta amb la seva petició, que serà apadrinada per un 
voluntari, encarregat de comprar l’obsequi. Així, 700 
persones tenen un motiu, aquests dies, per somriure.
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BTV (10/01/2014)
Informatiu

Enllaç: http://www.btv.cat/alacarta/connexio-barcelona/28397/

Connexió Barcelona
El director d’Arrels Fundació, Ferran Busquets, opi-
na sobre l’informe anual de la Síndica.

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-mig-
dia/Un-any-de-la-Marato-per-la-Pobresa/video/4590232/

TV3 (13/03/2014)
Divendres
La setmana del Bassas
En motiu del ple monogràfic contra la pobresa al 
Parlament, Antoni Bassas parla de la tasca del volun-
tariat d’Arrels que surt al carrer a conèixer i relacio-
nar-se amb les persones que viuen al carrer.

TV3 (09/04/2014)
Els Matins

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Telenoticies-mig-
dia/Un-any-de-la-Marato-per-la-Pobresa/video/4590232/ 

“Passejant junts” apropa la Barcelona dels “sen-
se sostre” als joves
Ens han acompanyat Josep Sauvà i Salvador Ver-
gara, dues persones que han viscut al carrer durant 
un temps i que ara fan de guies del projecte “Pas-
sejant junts”, que ofereix visites guiades per Barce-
lona de la mà de persones sense llar. És un projecte 
que neix amb la intenció d’acostar els joves a la rea-
litat d’aquestes persones, oferint als instituts visites 
guiades per Barcelona de la mà d’algú que ha viscut 
al carrer i que vol promoure una ciutadania activa i 
conscienciada davant una de les cares més crues de 
la crisi, els “sense sostre”. Actualment es calcula que 
hi ha al voltant d’un miler de persones sense llar a 
Barcelona, 23.000 a tot Espanya.
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TV3 (06/05/2014)
Sense ficció
On paren els teus 20 anys?
Al “Sense ficció”, set protagonistes de diferents edats 
-coneguts i anònims- parlen de la seva joventut i de 
la de tots nosaltres. De les seves il·lusions i frustra-
cions. I de les nostres. De la història social del país.
On els han portat, on ens han portat, els nostres 20 
anys?.
Una d’aquestes persones és el Miquel Fuster, persona 
atesa per Arrels, que va viure 15 anys al carrer.
Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta programa/3alacarta/
video/5064131/

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Teleno-
ticies-vespre---14042014/video/5024431/

TV3 (14/04/2014)
Telenotícies vespre
Passejant junts
Reportatge sobre les passejades per Barcelona amb 
persones que han viscut al carrer que organitza Arrels 
Fundació per joves.

BTV (20/05/2014)
Societat
Les entitats denuncien que manquen dutxes per 
a les persones sense sostre
Centres d’acollida de persones sense sostre alerten 
que els espais on el col·lectiu pot rentar-se de manera 
gratuïta són insuficients. Afirmen que, actualment, a 
Barcelona, només s’ofereixen unes 200 dutxes diàries, 
però la necessitat la tenen un total de 1.500 persones. 
L’Ajuntament, en canvi, nega que aquest servei no 
estigui cobert, perquè calcula que a la ciutat hi ha 700 
indigents.

Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/08/20/sense-
sostre-persones-carrer-arrels-fundacio-dutxes/
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Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/06/12/funda-
cio-arrels-tipografia-persones-sense-sostre/

BTV (12/06/2014)
Notícies
Arrels Fundació ven la tipografia de les persones 
sense sostre
Arrels Fundació, que es dedica a atendre les perso-
nes sense sostre a la ciutat, ha posat en marxa una 
imaginativa campanya per recaptar fons: ha convertit 
la lletra dels missatges d’ajuda que les persones que 
viuen al carrer escriuen en cartrons en tipografies, i ja 
estan a la venda a Internet.

TV2 (25/06/2014)
Informatius

Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/
para-todos-2-25-06-14/2631354/

Para todos
El número de personas que se ven obligadas a dor-
mir en la calle es cada vez más alto.
¿Qué solución puede haber? ¿Qué perfil tienen estas 
personas?.

TVL’Hospitalet (23/05/2014)
Notícies

Enllaç: http://lhdigital.cat/videos_2014/noticies/pobresa_es-
pai_debat_MP4esp1.mp4

En el debat sobre la pobresa que va organitzar la te-
levisió de l’Hospitalet van intervenir entre d’altres, en 
Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació. 
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Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/
Triomfa-la-tipografia-dels-sense-sostre/video/5245053/

324 (17/09/2014)
Notícies
Triomfa la tipografia dels sense sostre
Poc s’imaginaven alguns usuaris de la fundació Arrels, 
que atén persones sense sostre, que la seva lletra te-
nia un valor. L’empresa líder mundial en el sector de 
la tipografia ha incorporat deu tipus nous gràcies a 
l’habilitat de gent amb una història vital complicada. 
És una injecció de moral important i necessària, però 
també una font d’ingressos.

El Punt Avui Televisió (10/09/2014)
Magazin

Enllaç: http://www.elpuntavui.tv/video.html?view=video&video_
id=106521046

L’Illa de Robinson 
Ferran Busquets, director d’Arrels, és entrevistat i ex-
pressa la preocupació de l’entitat per la quantitat de 
persones que viuen al carrer.

Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/
para-todos-2-internet-salva-marsal/2799721/

TV2 (09/09/2014)
Para todos
HomelessFonts
La red de redes ofrece miles de posibilidades a quie-
nes buscan una herramienta que mejore o facilite la 
vida. La sección que presenta el periodista y experto 
en internet Salva Marsal está dedicada a conocer apli-
caciones, webs y blogs del ámbito de la solidaridad y 
el consumo. Esta semana entre otras, homelessfonts.
org.
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TV3 (09/10/2014)
Els Matins

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Arrels-im-
pulsa-la-venda-de-tipografies-fetes-per-indigents/video/5271933/

Arrels impulsa la venda de tipografies fetes per 
indigents 
La Fundació Arrels i una empresa nord-americana 
han creat un seguit de tipografies amb la cal·ligrafia 
d’alguns indigents. Aquestes tipografies es poden 
comprar per internet i els diners que es recapten 
es destinen a ajudar indigents. Dos dels creadors 
d’aquestes tipografies, l’Anna Maria Llobet i el Juan 
Carlos González, han vingut al programa acompan-
yats del Ferran Busquets, director de la Fundació 
Arrels. Les tipografies són aquestes que es poden 
comprar en aquesta web.

324 (20/10/2014)
Notícies
La Fiscalia vol que l’odi als pobres quedi recollit 
en el Codi Penal
La Fiscalia reclama endurir les penes per a les agres-
sions contra persones que viuen en la indigència. La 
intenció que l’odi als pobres, conegut com a aporo-
fòbia, quedi recollit al Codi Penal i que s’hi tingui 
en compte l’agreujant d’odi i discriminació, cosa 
que obriria la porta a demanar penes més altes per a 
aquest delicte.

Enllaç: http://www.ccma.cat/324/La-Fiscalia-vol-que-lodi-als-
pobres-quedi-recollit-en-el-Codi-Penal/noticia/2510456/

Cuatro/Telecinco (03/11/2014)
Noticias

Enllaç: http://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Mendigos-
testaferros-cometer-fraudes-economicos_2_1886355107.html

Mendigos usados como falsos testaferros para 
cometer fraudes económicos
La Fundación Arrels denuncia que cada vez más se 
usa a mendigos como falsos testaferros para cometer 
fraudes económicos. Algunos empresarios les hacen 
firmar documentos de negocios en quiebra, seguros 
o coches de lujo a cambio de dinero o regalos. Luego 
la justicia les reclama a ellos la deuda. Hoy se han 
presentado once denuncias contra estas précticas en 
Barcelona.
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Enllaç: https://twitter.com/elsmatins/sta-
tus/545164287640342528

TV3 (17/12/2014)
Els Matins

Marcel Mauri aprova Arrels Fundació
.@marcelmauri aprova la @ArrelsFundacio, que fa 
més de 25 anys que treballa per les persones sense 
sostre a Barcelona 

BTV (05/11/2014)
Societat
Denuncien l’ús de persones sense sostre per fer 
de testaferros d’empreses endeutades
Arrels Fundació ha detectat 12 casos de persones sen-
se sostre a qui s’ha utilitzat com a testaferros, és a dir, 
administradors ficticis d’empreses que han defraudat 
Hisenda o la Seguretat Social. Des de l’entitat, però, 
sospiten que hi ha molts més casos d’aquest tipus i 
per això han presentat una denúncia a la Fiscalia de 
Barcelona en què demanen que s’investigui.

Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2014/11/04/arrels-
fundacio-denuncia-almenys-12-casos-destafa-a-traves-de-per-
sones-sense-sostre/


