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Amb aquest got
pots fer possible

#ningúdormintalcarrer

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

Editorial
No poden
esperar

Aquesta revista que teniu a les mans pot transformar vides. Vides com la del Manuel, que
acabeu de conèixer a la portada i que, a la foto
que acompanya aquest text, veieu al seu pis. El
Manuel ha viscut més de dos anys al carrer. Per
sobreviure buscava monedes a les cabines de
telèfon perquè demanar li feia vergonya. Ara,
en canvi, dóna la cara per demanar en nom
de totes les persones
que encara viuen al
carrer.
Com el Manuel, per
Arrels passen al llarg
de l’any unes 1.600
persones sense llar,
moltes de les quals
continuen
vivint
al carrer. Aquest
2015, hem garantit l’allotjament
de 217 persones i
hem habilitat nous
pisos però, malauradament, el número de perso-

La teva veu
Suggeriments, idees i comentaris que ens
emocionen i ens fan reflexionar.
Envia el teu a:
comunicacio@arrelsfundacio.org
o a través de les xarxes socials.

Portada arrela’t 09
La portada d’aquest Arrela’t va de gots, llegeix i suma’t a la
nostra causa!
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Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació.
@ferranb

nes que necessiten un habitatge és molt més
gran que la nostra capacitat d’oferir allotjament.
Això és inacceptable; no pot ser que hi hagi
gent que es quedi al carrer només per qüestions econòmiques. El parc públic d’habitatge
és escàs i, tot i que a nivell polític es vulgui ser
optimista, la resposta és molt insuficient.
Les persones que viuen al carrer no poden esperar; per això hem de fer un salt. Volem garantir un allotjament estable a 125 persones
i necessitem més d’un milió d’euros. Allotjar
una persona una nit costa 9 euros i el seguiment social que la persona necessita per viure
en aquest habitatge costa 13 euros. En total 22
euros, que signifiquen la seguretat d’una llar estable i les eines per millorar la qualitat de vida.
Per a aquesta fita hem triat un símbol: el got
que el Manuel sosté a la foto de la portada.
És un símbol senzill que serveix per a moltes
coses, i que també pot donar un sostre a una
persona sense llar. Sembla un repte gegant
però no ho és tant si entre tots i totes ens hi posem. Got a got, col·laboració a col·laboració,
ho aconseguirem. Som-hi?

Què significa per a vosaltres
tenir un sostre?

Reportatge

Amb aquest got pots fer possible

#ningúdormintalcarrer

Us presentem el Manuel, el Jose Antonio, l’Elisa i la Núria. El Manuel i el Jose Antonio han
viscut al carrer; l’Elisa i la Núria són voluntàries d’Arrels. A tots quatre els uneix el got que
porten a la mà, un got que volem convertir en un símbol perquè tothom pugui tenir una
llar. Sabem que et sumaràs al nostre repte, per això et donem #1miliódegràcies!

Un got que Un got que Un got que Un got que
uneix denuncia allotja agraeix
Qui de nosaltres no fa servir
cada dia un got? L’utilitzem
per prendre alguna cosa i
quan quedem amb els amics.
A Arrels ens serveix per oferir un cafè calent a persones
que viuen o han viscut al carrer, per generar confiança.
A algunes de les persones
que viuen al carrer, els serveix
per subsistir. El got és un símbol que ens uneix i volem que
sigui un instrument per fer
possible #ningúdormintalcarrer.

A Barcelona hi viuen 1,6 milions de persones i a tot Catalunya 7,5 milions. Aquesta
nit, però, 900 persones dormiran als carrers de Barcelona i més de 14.600 persones a Catalunya no tindran
una llar. El nostre got recorda que aconseguir que
ningú dormi al carrer a casa
nostra és una fita realitzable.

El got que us proposem vol
oferir una llar a persones que
viuen al carrer o en un lloc
inestable perquè comptar
amb un sostre digne i segur
és el punt de partida per millorar. Aquest 2015, Arrels ha
allotjat 217 persones, més de
la meitat a pisos individuals i
compartits. Amb aquest got
volem aconseguir un milió
d’euros per oferir allotjament estable i seguiment
social a 125 persones.

Ho tenim clar: només
amb el suport de moltes
persones aconseguirem la
fita #ningúdormintalcarrer.
Entre tots i totes sumem
i ho podem fer possible.
Per això, el nostre got és
agraït i de tot cor et dóna
#1miliódegràcies.
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Un go
Et necessitem per posar cara al repte
#ningúdormintalcarrer!

QUANTS DINERS NECESSITEM?

EN QUÈ INVERTIREM ELS DINERS?

Més d’1 milió d’euros, que ens
permetin pagar els lloguers i el
suport social i educatiu que les
persones necessiten.

Aconseguir un milió d’euros ens
permetrà garantir 45.000 nits
d’allotjament a persones que viuen
o han viscut al carrer i no tenen un
sostre.

COM HI POTS COL·LABORAR?

Crea el teu got

1.

Entra a
www.1miliodegracies.org

2.

Tria un got
individual
col·lectiu

3.

Fes un donatiu

4.

Comparteix
la iniciativa!

crea un repte col·lectiu
amb la teva gent.

Fes un donatiu!

Si sou una escola..

Si sou una empresa..

La Caixa ES43 2100 0975 2802 0006 5046

una acció solidària, recollir fons i difondre

#ningúdormintalcarrer amb un donatiu

Truca al 93 441 29 90

Engresqueu el vostre alumnat a realitzar

Sumeu-vos al repte

Triodos Bank ES18 1491 0001 2120 1336 6022 la causa #ningúdormintalcarrer a través del econòmic i difonent la col·laboració al web
Envia’ns un whatsapp a 692 68 90 92

web www.1miliodegracies.org.

www.1miliodegracies.org.

Entra al web www.1miliodegracies.org i

Com a membres de l’AMPA, mobilitzeu les

Com a treballadors, podeu proposar el

puja la teva foto.

famílies del vostre centre educatiu!

vostre propi repte, organitzar una acció
per recaptar fons entre tots i totes i crear el
vostre got col·lectiu.
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1 Milió de

Gràcies
BARCELONA

Et presentem els primers col·laboradors de la campanya
www.1miliodegracies.org

1 Milió de

Gràcies
TXELL

Suma’t
tu també!
El grup vocal The Safinats,
amb Txell Lasheras al
capdavant i el suport del
centre cívic La Sedeta,
col·labora econòmicament
amb la nostra iniciativa per
oferir allotjament a més
persones sense llar.

1 Milió de

Gràcies

Institut Jaume Balmes

Els alumnes
d’ESO de l’Institut
Jaume Balmes
han engrescat
el seu centre a
sumar-se al repte
#ningúdormintalcarrer,
organitzant un
esmorzar solidari.

1 Milió de

Gràcies
ARENA MEDIA

La campanya que us
presentem s’ha posat
en marxa gràcies a la
implicació desinteressada
dels companys d’Arena
Media i Full Circle
Karma, que també tenen
el seu got col·lectiu a
www.1miliodegracies.org.

1 Milió de

Gràcies

FULL CIRCLE
KARMA

1 Milió de

Gràcies

PROFIMÀTICA

L’empresa
Profimàtica també
se suma a la
nostra campanya
donant cada
mes la quantitat
necessària per
pagar el lloguer
d’un habitatge.
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Notícies

A l’Estat espanyol hi ha 619 centres
públics i privats que ofereixen un sostre a persones sense llar i que al 2014
van allotjar 13.645 persones. La dada
la recull l’Institut Nacional d’Estadística
a l’Enquesta sobre centres i serveis
d’atenció a persones sense llar.
La informació de l’INE s’aproxima
a l’atenció que ofereixen els centres però no a la demanda real
que hi ha. Tampoc es detalla el tipus d’allotjament que es dóna ni
l’estabilitat que proporcionen. La majoria dels recursos ofereixen allotjament i acollida però no alternatives d’inserció laboral.
L’informe parla, per primer cop, de
l’existència de 130 equips de carrer a
l’Estat, tot i que segueix sense donar
la xifra de les persones que dormen
al carrer.

Abans d’acabar l’any està previst que
acabin les obres de l’anomenat pis de
carrer d’Arrels. Es tracta d’un recurs
de molt baixa exigència destinat
a persones amb una llarga trajectòria de situació al carrer que no
s’han adaptat a altres recursos
existents.
Al pis es podrà accedir per dormir i hi
haurà una petita cuina on poder preparar-se alguna cosa per sopar i esmorzar. Dos voluntaris hi passaran la
nit i s’encarregaran d’oferir el suport
necessari i de l’acompanyament de
les persones que es quedin a passar
la nit. Durant el dia, en canvi, l’espai
s’adequarà perquè es puguin fer xerrades i tallers de sensibilització sobre la problemàtica del sensellarisme

Què vol dir viure al carrer? Quins recursos hi ha a Catalunya per a la gent
sense llar? Es podrien coordinar millor? A aquestes preguntes vol donar
resposta la jornada Dormir al carrer a
Catalunya, que convida tothom que
atén persones sense llar al territori. La trobada, impulsada per Arrels,
serà el 15 de desembre al Born Centre Cultural de Barcelona.
L’objectiu és reunir entitats i recursos de les quatre províncies
perquè posin en comú reptes i realitats de les persones sense llar.
També comptarà amb la presència
de Homeless Link, organització que
coordina 500 entitats que a tot Anglaterra atenen persones sense llar.

Més informació:
incidencia@arrelsfundacio.org

Veus del carrer

“Vivo en un estudio, es como si hubiese nacido”
Soy de un pueblo de Barcelona. He vivido
23 años en la calle; he estado en muchos
sitios durmiendo, gran parte del tiempo,
12 años, en Barcelona.
A la calle me llevó una separación. Me dio
por beber; en la calle te da por beber. Un
amigo me llevó a Arrels para que pudiera
ducharme y cambiarme.
Gracias al apoyo que me dan casi he dejado el alcohol y desde hace poco vivo
en un estudio. Mi vida ha cambiado por
completo, es como si hubiese nacido.
Ahora hago una vida normal; en unos
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días, iremos a comprar muebles para el
piso porque de momento solo tiene la
cama.
En Arrels cada día tienen varias actividades, como el futbol, la petanca, el dominó
y el ajedrez. Es importante porque así podemos tener un sitio donde estar durante
el día.

Miguel

El nostre got també pot ser viral!

Persones que han viscut al carrer i persones voluntàries a Arrels són els protagonistes d’un spot que circularà per internet les properes setmanes
i que convida tothom a sumar-se a la causa #ningúdormintalcarrer. Te’l perdràs? Entra al canal de Youtube d’Arrels.
www.youtube.com/user/ArrelsFundacio/

Mou-te!
Busquem voluntaris
per donar a conèixer
arreu el nostre got!

Volem que la nostra campanya es
converteixi en un moviment; que
tothom qui vegi el nostre got sàpiga
que es tracta d’un símbol a favor de
les persones sense llar; i que el crit
#ningúdormintalcarrer
s’estengui.
Per fer-ho, necessitem el suport de
voluntaris i voluntàries!
Durant les properes setmanes, sortirem per diferents llocs de Barcelona,

Necessitem que us sumeu
a la campanya!

contactarem amb centres educatius i amb empreses, organitzarem un concert a favor dels
projectes d’Arrels i moltes coses més.
L’objectiu de totes aquestes accions és portar
el got arreu i donar a conèixer la realitat de les
persones sense llar entre la ciutadania.

Si us voleu sumar a la campanya podeu
escriure a comunicacio@arrelsfundacio.org
o trucar a 934 412 990.
#1miliódegràcies!

Et recomanem...

‘L’últim crit’ és un projecte teatral canalla
amb actors poc convencionals.

L’últim crit
El Centre Cultural Albareda, al Poble-Sec, acollirà al
desembre ‘L’últim crit’, una
obra de teatre on participen persones que han
viscut al carrer, voluntaris i treballadors de la
fundació Arrels i actors
professionals, com Carlota Olcina. L’obra l’ha
dirigeix Ivana Miño, ac-

triu i presentadora de TV3.
L’experiència va començar com un taller de
teatre i ha crescut fins convertir-se en una
obra on es barregen formats de vídeo i teatre.
La persecució i la desaparició d’una noia que
viu al barri del Raval és el punt de partida de la
història, on el misteri de l’estil Agatha Christie i
l’humor canalla són també protagonistes. Us la
perdreu?
Més informació:
www.facebook.com/lultimcrit
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“Aquest got és
el fil que ens
uneix a tots”
La Gemma ha viscut al carrer. Ara viu en un pis i forma part de
l’equip directiu d’Arrels. El dia que li vam explicar la nostra última campanya es va mostrar amb ganes d’involucrar tothom en
l’objectiu de #ningúdormintalcarrer. Volem que us encomani el
seu entusiasme!
Què és el que més et va cridar
l’atenció de la campanya?
Em vaig sentir involucrada al cent per
cent. Vaig pensar que tots, treballadors,
voluntaris i persones ateses per Arrels
havíem de reinvidicar el dret a tenir una
llar. Hem d’aconseguir que els companys
que estan dormint al ras puguin deixar
de fer-ho aviat. Necessitem la participació de tothom perquè la campanya tiri
endavant. Hem de sortir al carrer, hem
de repartir gots i hem d’explicar la nostra
causa.
Què et sembla el got com a símbol?

Tots els que hem viscut al carrer hem fet
servir en algun moment un got per demanar diners per diferents coses: alcohol,
cafè, menjar... Però a la vegada, les persones que no viuen al carrer també fan servir un got per beure un cafè, un refresc...
És un objecte que d’alguna manera té
utilitat per a uns i altres i això és el fil que
ens uneix.
Creus que és possible recaptar un milió d’euros?
Tant de bo! Serà possible si ho fem entre tots amb ànima, amb el cor, amb entusiasme. Jo estic disposada a sortir al

carrer i a explicar persona per persona,
si cal, el nostre objectiu. Si les persones
no tenen diners per donar potser puguin
col·laborar d’altres maneres.
Què diries a la gent perquè s’hi involucri?
A les persones que, com jo, han viscut al
carrer, els diria que pensin en com ha millorat la seva situació des que tenen un
sostre i això ho hauríem de fer extensiu
a les persones que en aquests moments
encara viuen al carrer. També demanaria
a les administracions que obrin més albergs, que els bancs cedeixen els pisos
buits... I, sobretot, que tothom sigui conscient que tots, vivim al carrer o no, tenim
els mateixos drets.
Quins canvis destacaries entre viure
al carrer o tenir un sostre?
Des de fa milions d’anys, l’home busca un
sostre per sentir-se acollit i aixoplugar-se
del sol, la pluja, el vent i el fred. A més, tots
nosaltres hem nascut tenint una llar. No
passar fred, no haver de pensar en què
menges i on vas, poder tenir cura de la
teva higiene personal, no haver de fer les
teves necessitats a qualsevol lloc. Disposar d’un bany en condicions, un llit, fer-te
el menjar que et vingui de gust... Això no
té preu!
Tot això en el sentit físic, però en el
psíquic què canvia?
Quan vius al carrer, et sents inferior,
menyspreada. Arribes a aquesta situació per motius diversos però sempre creus que és culpa teva, que ho
has fet molt malament per acabar en
aquesta situació i la teva autoestima
està pel terra. Et sents molt lluny de
les persones ‘normals’ i penses que
ja no ets a temps de fer res amb la
teva vida. Ets al fons del pou.
Recuperar un sostre no t’ho soluciona tot, evidentment, però recuperes
una vida digna i tornes a sentir-te bé
amb tu mateixa.

Des del primer moment, la Gemma s’ha involucrat
en la nostra campanya.
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#1miliódegràcies,
Gemma!

