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L’any 2016 molts mitjans de comunicació s’han interessat en la problemàtica de les perso-
nes sense llar. En total, 319 notícies que recollim en aquest dossier. Més d’un centenar di-
gitals, gairebé  cent de premsa escrita i una cinquantena de ràdio i televisió, respectivament.

La notícia més recollida és el recompte de les persones que dormen al carrer que es va 
realitzar el mes de maig a Barcelona i ciutats de l’entorn. La utilització de l’APP Arrels 
localitzador, que permet als ciutadans avisar a Arrels de persones que dormen al carrer, 
i la col•laboració amb la Casa Batlló per Sant Jordi són dos temes que van generar molt 
interès. També les diferents campanyes realitzades per l’entitat, la memòria de l’any  2015 
i   la col•laboració en diverses accions artístiques que Arrels ha desenvolupat durant aquest 
any han tingut el seu ressò.

Agraïm a tots el professionals que s’han interessat per la problemàtica de les persones sense 
sostre i que amb la seva implicació ens ajuden a que la nostra tasca arribi cada vegada a més 
gent. 

Entre tots aconseguirem que no hi hagi  #ningudormintalcarrer.

#ningudormintalcarrer cada dia més present als 
mitjans de comunicació

DOSSIER DE PREMSA 2016
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Homelessfonts Paper - Digital
Ràdio - Televisió

Sant Jordi Paper - Digital
Ràdio - Televisió

Incendi estació Paper - Digital
Ràdio - Televisió

Barca de Caronte Paper - Digital
Ràdio - Televisió

 Varis Paper - Digital
Ràdio - Televisió

Recompte Paper - Digital
Ràdio - Televisió

App Paper - Digital
Ràdio - Televisió

Memòria 2015 Paper - Digital
Ràdio - Televisió

En aquest dossier de premsa trobareu notícies publicades sobre l’entitat durant l’any 
2016. Els temes més destacats són els següents.

 Paper - Digital
Ràdio - TelevisióCens 2016

Housingfirts Paper - Digital
Ràdio - Televisió
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La Fundació Arrels ha creat una aplicació per a mòbil 
perquè els ciutadans que vegin una persona dormint 
al carrer ho posin en coneixement de la fundació. 
Fins ara, Arrels usava el seu web per recollir els avi-
sos, que l’any 2015 van ascendir a 224. Els “equips 
de carrer” de la fundació van fer durant l’any passat 
més de 5.000 visites a 500 persones sense sostre de 
diferents zones de Barcelona per conèixer les seves 
necessitats i establir-hi vincles de confiança. Amb 
l’aplicació, la fundació vol detectar casos nous, conèi-
xer les zones més sensibles i ampliar si cal els equips 
de carrer.

El Punt Avui (20/01/2016)
Redacció

La Fundació Arrels crea una app per donar avisos 
dels sense sostre que dormin al carrer

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/ma/article/2-societat/5-societat/934112-la-fundacio-arrels-crea-una-app-per-donar-avisos-
dels-sense-sostre-que-dormin-al-carrer.html

Un dels recomptes de sense sostre queArrels ha fet a Barcelona 
Foto: Oriol Duran.
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En les recents jornades El mòbil, les TIC i l’eficiència 
en la intervenció social, organitzades per la Taula del 
Tercer Sector en el context del Centre Ernest Lluch 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
s’han presentat projectes que ja encaixen amb la idea 
de la utilització social de la tecnologia. Per exemple, la 
Fundació Arrels ha creat una aplicació mòbil on qual-
sevol ciutadà pot geolocalitzar i informar l’entitat que 
ha vist una persona dormint al carrer. D’aquesta ma-
nera s’aconsegueix, entre altres objectius, cobrir una 
necessitat humana, aparentment innovadora, com 
és la de simplement existir. A més a més, la recent 
presentació del projecte m4Social-Inclusive Mobile, 
amb el protagonisme de la Taula del Tercer Sector 
i la voluntat de l’ajuntament de consolidar aquestes 
qüestions, sembla que la intenció de visualitzar Bar-
celona com a referència de la tecnologia aplicada als 
ciutadans en situació de vulnerabilitat ja ha fet alguns 
passos. 

L’avantatge d’haver fet poc camí en aquest camp 
enspermet reflexionar prèviament sobre amb quins 
paràmetres tenim intenció d’utilitzar la tecnologia i 
evitar errors de projectes anteriors que han donat 
prioritat a la tecnologia per sobre de la missió de les 
entitats. S’hi podrien apuntar set factors clau abans 
de començar a construir la Inclusive Mobile Barce-
lona.

1. La causa abans que la tecnologia.
És fàcil caure en la pirotècnia tecnològica en què les 
possibilitats tècniques ens portin a aconseguir ac-
cions i resultats visualment espectaculars, però que 
no responguin a la causa per la qual l’hem creat. 
És elevat el nombre d’aplicacions que es fan servir 
puntualment i s’acaben desinstal·lant. Així que val la 
pena aprofitar els habitualment pocs recursos de les 
entitats per avaluar el grau d’utilitat social que pro-

porcionen. L’atractiu de les solucions tecnològiques 
pot ser útil per animar a la seva utilització, però no 
tot el que porta un QR és útil, ni de bon tros. I si no, 
que algú investigui quant es triga a localitzar els pares 
d’un infant perdut a la platja lluint una polsera amb 
les dades en QR en comparació amb el que porta 
apuntat el número de telèfon dels seus progenitors. 
Això sí, la polsera amb el codi és molt més bonica i 
innovadora.

2. La interdisciplinarietat com a catalitzador 
d’idees.
En general, ni els programadors ni els desenvolu-
padors tenen cap coneixement de les potencialitats 
d’acompanyament social ni els professionals de 
l’acció social s’imaginen el que pot arribar a fer la tec-
nologia. Així que la taula de debat sobre necessitats i 
possibilitats tècniques ha de ser un espai summament 
cuidat perquè els resultats es multipliquin.

3. Participació dels mateixos col.lectius a què 
anirà destinat.
Hi ha una qüestió essencial en qualsevol projecte 
d’acció social que no pot ser oblidada quan apareix 
la tecnologia: la participació. La interdisciplinarietat
no aconseguirà el cent per cent del rendiment si en 
els espais de detecció de necessitats, disseny i im-
plementació d’una aplicació no hi han participat els 
beneficiaris finals. Per alguns potser és una qüestió 
menor, però és clar que el diàleg amb tots els actors 
generarà productes amb molt més sentit. I si consi-
deren que aquesta qüestió no és del tot necessària 
preguntin a les persones amb diversitat funcional per 
les solucions tècniques d’accessibilitat que no han si-
gut testades abans pel col·lectiu. Dalí és un aprenent 
del surrealisme quan descobrim el que pot arribar a 
passar si ens saltem aquest pas.

El Periódico (12/03/2016)
Óscar Martínez

La ciutat del congrés mundial de mòbils encara no és una referència en aplicacions i 
desenvolupament tecnològic per a l’acció social

7 idees per a la BCN de la tecnologia social
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4. Generació d’acció i complicitat ciutadana.
En alguns casos, el fàcil accés des del mòbil a les s 
lucions tecnològiques en forma d’aplicació pot ser 
aprofitat per generar complicitats i reflexió entre els 
veïns i veïnes de les ciutats. Les vinculacions que es 
poden generar amb les causes de les entitats poden 
ser experiències molt més profundes que la utilitza-
ció efímera d’un altre tipus d’apps. ¿Potser no pensen 
que l’acció de geolocalitzar una persona que dorm 
al carrer no comporta cap mena de reflexió en el 
ciutadà/a que utilitza l’aplicació?

5. Vinculació amb espais educatius.
Una possibilitat multiplicadora de la repercussió pot 
portar-nos a idees que tinguin potencial pedagògic i 
de sensibilització. Per exemple, gràcies a l’aplicació Es 
Accesible podem fer valoracions sobre l’accessibilitat 
de qualsevol lloc del món. Amb uns senzills ítems 
aconseguim que una persona amb diversitat funcio-
nal tingui marcats els llocs i els serveis que han tingut 
en compte aquest valor. Però aquest senzill gest que 
dóna informació valuosa a aquestes persones també 
el podem utilitzar com una activitat educativa a l’aula. 
Si ho aprofitem des d’aquesta perspectiva, convidar 
els alumnes a avaluar el seu entorn genera sensibilitat 
sobre les dificultats que es poden trobar les persones 
amb diversitat funcional al llarg d’un dia qualsevol.

Amb una mica més de creativitat, si a l’hora de pro-
gramar l’aplicació hi incorporem un pedagog per te-
nir en compte aquesta possibilitat, potser augmen-
tem el nombre de còmplices de la nostra causa. A 
més a més, així complementarem i actualitzarem les 
tradicionals xerrades de sensibilització en instituts, 
universitats i projectes educatius d’oci i temps lliure. 
Aprofitar aquestes sinergies pot multiplicar l’efecte 
dels projectes.

6. Revisió ètica dels projectes
No fa falta ser Eduard Snowden per adonar-se que 
les metadades que generen les aplicacions mòbils 

es poden utilitzar de moltes maneres diferents, i no 
totes són saludables. La informació que pot arribar 
a aportar una eina tecnològica ha de ser gestionada 
únicament en conseqüència amb la causa que anuncia
que defensa.

Objectes com els rellotges o polseres que incorporin 
mecanismes per localitzar persones susceptibles de 
desorientar-se poden ser una gran idea per augmen-
tar l’autonomia personal. Però aquestes es desvirtua-
rien si passessin a utilitzar-se com a eines de control.

Tornem a dir que aquesta és una qüestió lògicament 
transversal en tots els projectes socials i ho ha de 
continuar sent amb la incorporació d’aquestes noves 
maneres d’intervenir utilitzant la tecnologia.

7. Solucions accessibles i responsables amb la 
diversitat humana.
Si volem una autèntica revolució s’haurà de portar 
a terme tenint en compte des d’un bon principi la 
diversitat humana. Així doncs, de la mateixa manera 
que des del sector mercantil, algunes empreses s’estan
esforçant a fer que els seus productes siguin accessi-
bles, el tercer sector no hauria de generar cap solució
a les necessitats de les persones sense garantir el 
màxim nivell d’accessibilitat del producte en tots els 
seus sentits.

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/04-Abril/20160412/20160412-3pe-tecnologia.pdf
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Arrels Localitzador: cooperación ciudadana para 
ayudar al Tercer Sector
A través de la aplicación se puede reportar la localización de personas que están dur-
miendo a la intemperie
El Periodico (16/06/2016)
Redacción
La Fundació Arrels desarrolló la aplicación Arrels 
Localitzador con la voluntad de empoderar a la ciu-
dadanía en la protección del derecho a la vivienda de 
las personas que viven en Cataluña.

A través de la app, se puede reportar la localización 
de personas que están durmiendo a la intemperie, de 
modo que éstas puedan ser asistidas por los equipos 
en la calle de la Fundación. Además, este rol de la ciu-
dadanía como prosumidora de información permite 
tener una radiografía de la situación de estas perso-
nas sin techo de la zona.

Disponible para iOS y Android, esta app permite 
reportar la ubicación exacta donde se encuentra la 
persona en cuestión, saber si es hombre o mujer y si 
está sola o en grupo.

Una vez emitida la alerta, la Fundación trabaja en red 
con otras entidades para detectar si se trata de una 
persona ya registrada, de manera que les permita te-
ner mayor información sobre ella y poder abordar 
cada situación de la manera más conveniente.

El pasado mes mayo se realizó un recuento que arro-
jó la cifra de 941 personas que habitan en las calles 
de Barcelona, 49 más que durante 2015. Esta tarea 
fue realizada por 300 voluntarios, a los que se capaci-
tó para poder hacer las encuestas, y cuyos elementos 
principales quedan recogidos en este vídeo:

Calle y Cultura
En el marco de esta campaña se llevó a cabo, tam-
bién, el espectáculo de danza Dorment, que ilustra 
el devenir de una persona que termina viviendo en 
la calle. Fue ideado e interpretado por las bailarinas 
Laia Vila y Gisela Creus que señalan: «una persona 
no termina en la calle de un día para otro, su situa-
ción se va deteriorando con el tiempo. Tampoco hay 
una única causa. Los motivos son muchos y variados: 
algunos dependen de la propia persona y otros tienen 
ver con la sociedad en la que vivimos».

La Fundació Arrels estará presente en la quinta edi-
ción del Congreso del Tercer Sector, que se lleva a 
cabo durante esta semana y que teniene como ob-
jetivo que se expongan y discutan las experiencias 
diarias de las 3.000 mil entidades que componen la 
Taula d’Entitats del Tercer Social de Catalunya.

A propósito de la jornada, se lanzó la aplicación ofi-
cial del Congreso, con toda la información referente 
a las conferencias, debates y coloquios que tendrán 
lugar entre el 14 y el 17 de junio, y que se podrán 
seguir a través de streaming y el hashtag #créixerso-
cialment.

Si quieres valorar esta o alguna de las aplicaciones 
puedes hacerlo participando como experto de la app-
teca de apps4citizens, una plataforma que tiene por 
objetivo promover el uso de las aplicaciones como 
un instrumento útil para mejorar la calidad democrá-
tica de la toma de decisiones a través del compromi-
so social y político colectivo.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/apps-para-el-ciudadano-comprometido/arrels-localitzador-aplicacion-para-
cooperacion-ciudadana-ayudar-tercer-sector-5208795
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La Casa Batlló de Barcelona recaudó 12.700 euros 
para la Arrels Fundació durante la diada de Sant Jordi 
del pasado sábado con una acción solidaria de venta 
de rosas, ha informado este lunes la institución en un 
comunicado.

El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, 
ha destacado el gran número de personas que com-
partieron fotos del edificio, que acogió una represen-
tación viva de la leyenda de Sant Jordi y amaneció 
con una instalación de jardín vertical.

De hecho, la fotografía fue compartida 22.300 veces, 
suscitó 188.400 reacciones positivas y más de 9.400 
comentarios, ha explicado Gary Gautier.

La Vanguardia 22/04/2016)
Europa Press

La Casa Batlló de Barcelona recaudó 12.700 euros para la Arrels Fundació durante la 
diada de Sant Jordi del pasado sábado con una acción solidaria de venta de rosas, ha 
informado este lunes la institución en un comunicado.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/vida/20160425/401354059192/catalunya-la-casa-batllo-recauda-12-700-euros-para-la-
arrels-fundacio-durante-sant-jordi.html

La Casa Batlló recauda 12.700 euros para la Arrels 
Fundació durante Sant Jordi
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El encuentro #WWIM13BARCELONA reúne este 
fin de semana en la capital catalana a cerca de 500 
artistas de la red social Instagram. La convocatoria 
se engloba dentro de World Wide InstaMeet para ce-
lebrar el Día de la Tierra. El primer encuentro, solo 
para los seguidores de esta red previamente acredi-
tados, fue la tarde de este viernes en la Casa Batlló 
para impulsar la campaña solidaria #MésQueUnaRo-
sa, que recauda fondos para ayudar a Arrels, funda-
ción que atiende a más de 900 personas sin hogar que 
duermen en las calles de Barcelona. Este apoyo digital 
lleva por título ‘Un dragón entre rosas’.

Eduardo Mur, que en el mundo Instagram se le co-
noce como Barcelonacitizen, es el catalizador de este 
encuentro que solo temía a la lluvia. “De todos los 
participantes, el 65% son de Barcelona, el 20% de 
otras comarcas y el 15% extranjeros”, apunta Mur, 
ante la fachada de las mil rosas, porque los balcones y 
la tribuna de la Casa Batlló lucen con motivo de Sant 
Jordi cubiertos de grandes rosas rojas. Esto propicia 
que los visitantes no paren de hacer fotos con sus 
móviles desde la otra orilla del paseo de Gràcia o des-
de la misma acera en la que se encuentra el edificio 
modernista, donde unos 200 instagrameros se hice-
ron el viernes una foto de grupo. Las del edificio de 
Gaudí serán sin duda las flores más fotografiadas en 
la fiesta del libro y de la rosa. Y las más seguidas en 
Instagram, donde ya destacan varias imágenes sensi-
blemente mejoradas con la ayuda de un filtro.

Récord En Facebook
Pilar Delgado se encarga de promocionar la Casa Bat-
lló en las redes sociales. “Hemos colgado en Facebook 
la foto de la Casa Batlló y en cinco horas teníamos 
más de 15.000 ‘me gusta’. Con ello, hemos batido el 
récord de entradas en esta red social”, asegura.

Los acreditados llevan un tarjetón con el enlace que 
tienen en Instagram. Miquel García (#Somriualaca-
mera) ya comenzó la noche del jueves a hacer fotos 
del edificio modernista mientras lo decoraban. “Lo 
que más temíamos es que lloviera, por suerte hemos 
podido hacer fotos sin paraguas”, cuenta García, para 
quien este encuentro es una oportunidad para poner 
cara a los instagrameros que más sigue en la red. “Va 
más allá del móvil”, concluye.

María José Ruiz (#Yhossi) dice que la fachada mo-
dernista con rosas rojas es una maravilla. “Pero lo que 
más me gusta es lo que hay detrás, ese apoyo a una 
fundación como Arrels, valiente y comprometida”.

Del Tibidabo A Montjuïc
Las citas del sábado y del domingo de #WWIM-
13BARCELONA se centran en dos espacios na-
turales de la ciudad: el Tibidabo y la montaña de 
Montjuïc. Los primeros 75 participantes en llegar el 
sábado al punto A (plaza Tibidabo) conseguirán un 
pase para visitar el mirador de la torre de Collsero-
la. Y los 200 primeros participantes, correctamente 
inscritos que presenten su acreditación, también reci-

La red social reúne a 500 participantes que se fotografían ante la fachada de la Casa 
Batlló repleta de rosas, en una campaña de apoyo a la Fundació Arrels

Sant Jordi en clave Instagram

El Periódico (22/04/2016)
Cristina Savall

La fachada de la Casa Batlló, repleta de rosas, este viernes pre-
vio a la diada de Sant Jordi
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birán una pulsera para acceder al Camí del Cel. Esta 
modalidad de entrada incluye las atracciones Talaia, 
Carrousel, Giradabo, Avión, el museo de Autómatas 
y el Edifici Cel. De todas maneras, los acreditados 
pueden recorrer el parque de atracciones sin pagar la 
entrada para concursar con las etiquetas #parctibida-
bo + #wwim13barcelona en las publicaciones.

El domingo es el día del castillo, de los museos y de 
los jardines de Montjuïc, especialmente el Jardí Botà-
nic, con sus plantas mediterráneas en un terreno mar-
cado por fuertes desniveles. También se puede dis-

frutar de vegetación y buenas vistas en los jardines de 
Mossèn Costa i Llobera, especializados en cactus, y 
en los jardines de Mossèn Cinto Verdaguer, con flores 
de varias especies que lo hacen florecer todo el año. 
Los jardines de Laribal, con cascadas sorprendentes, 
esconden la popular Font del Gat, donde los barce-
loneses iban a mediados del siglo XX a merendar los 
domingos. Y los jardines de Joan Brossa, de los más 
nuevos, recuerdan a un parque forestal salpicado de 
cojines musicales, juegos y tirolinas. Otra opción es 
visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya, con en-
trada gratuita para los participantes.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sant-jordi-2016/encuentro-instagram-sant-jordi-barcelona-5077255
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El Periódico (23/04/2016)
Cristina Savall
El encuentro #WWIM13BARCELONA reúne este 
fin de semana en la capital catalana a cerca de 500 
artistas de la red social Instagram. La convocatoria 
se engloba dentro de World Wide InstaMeet para ce-
lebrar el Día de la Tierra. El primer encuentro, solo 
para los seguidores de esta red previamente acredi-
tados, fue la tarde de este viernes en la Casa Batlló 
para impulsar la campaña solidaria #MésQueUnaRo-
sa, que recauda fondos para ayudar a Arrels, funda-
ción que atiende a más de 900 personas sin hogar 
que duermen en las calles de Barcelona. Este apoyo 
digital lleva por título ‘Un dragón entre rosas’.

Eduardo Mur, que en el mundo Instagram se le co-
noce como Barcelonacitizen, es el catalizador de este 
encuentro que solo temía a la lluvia. “De todos los 
participantes, el 65% son de Barcelona, el 20% de 
otras comarcas y el 15% extranjeros”, apunta Mur, 
ante la fachada de las mil rosas, porque los balcones 
y la tribuna de la Casa Batlló lucen con motivo de 
Sant Jordi cubiertos de grandes rosas rojas. Esto pro-
picia que los visitantes no paren de hacer fotos con 
sus móviles desde la otra orilla del paseo de Gràcia 
o desde la misma acera en la que se encuentra el edi-
ficio modernista, donde unos 200 instagrameros se 
hiceron el viernes una foto de grupo. Las del edificio 
de Gaudí serán sin duda las flores más fotografiadas 
en la fiesta del libro y de la rosa. Y las más seguidas en 
Instagram, donde ya destacan varias imágenes sensi-
blemente mejoradas con la ayuda de un filtro.

Récord En Facebook
Pilar Delgado se encarga de promocionar la Casa Bat-
lló en las redes sociales. “Hemos colgado en Facebook 
la foto de la Casa Batlló y en cinco horas teníamos 
más de 15.000 ‘me gusta’. Con ello, hemos batido el 
récord de entradas en esta red social”, asegura.

Los acreditados llevan un tarjetón con el enlace que 
tienen en Instagram. Miquel García (#Somriualaca-
mera) ya comenzó la noche del jueves a hacer fotos 
del edificio modernista mientras lo decoraban. “Lo 
que más temíamos es que lloviera, por suerte hemos 
podido hacer fotos sin paraguas”, cuenta García, 
para quien este encuentro es una oportunidad para 
poner cara a los instagrameros que más sigue en la 
red. “Va más allá del móvil”, concluye.

María José Ruiz (#Yhossi) dice que la fachada mo-
dernista con rosas rojas es una maravilla. “Pero lo 
que más me gusta es lo que hay detrás, ese apoyo a 
una fundación como Arrels, valiente y comprometi-
da”.

Del Tibidabo A Montjuïc
Las citas del sábado y del domingo de #WWIM-
13BARCELONA se centran en dos espacios na-
turales de la ciudad: el Tibidabo y la montaña de 
Montjuïc. Los primeros 75 participantes en llegar el 
sábado al punto A (plaza Tibidabo) conseguirán un 
pase para visitar el mirador de la torre de Collsero-
la. Y los 200 primeros participantes, correctamente 
inscritos que presenten su acreditación, también reci-

El edificio de Gaudí acoge por Sant Jordi la venta flores de rosal a beneficio de la fun-
dación Arrels - Esta institución atiende a más de 900 personas sin hogar que duermen 
en las calles de Barcelona

La Casa Batlló amanece cubierta de rosas

La Casa Batllo, cubierta de rosas
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birán una pulsera para acceder al Camí del Cel. Esta 
modalidad de entrada incluye las atracciones Talaia, 
Carrousel, Giradabo, Avión, el museo de Autómatas 
y el Edifici Cel. De todas maneras, los acreditados 
pueden recorrer el parque de atracciones sin pagar la 
entrada para concursar con las etiquetas #parctibida-
bo + #wwim13barcelona en las publicaciones.

El domingo es el día del castillo, de los museos y de 
los jardines de Montjuïc, especialmente el Jardí Bo-
tànic, con sus plantas mediterráneas en un terreno 
marcado por fuertes desniveles. También se puede 
disfrutar de vegetación y buenas vistas en los jardines 
de Mossèn Costa i Llobera, especializados en cactus, 
y en los jardines de Mossèn Cinto Verdaguer, con 
flores de varias especies que lo hacen florecer todo 
el año. Los jardines de Laribal, con cascadas sorpren-

dentes, esconden la popular Font del Gat, donde los 
barceloneses iban a mediados del siglo XX a meren-
dar los domingos. Y los jardines de Joan Brossa, de 
los más nuevos, recuerdan a un parque forestal salpi-
cado de cojines musicales, juegos y tirolinas. Otra op-
ción es visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
con entrada gratuita para los participantes.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/fachada-casa-batllo-amanece-cubierta-rosas-5075716
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Redacció

Anunci mésqueunarosa
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Tot just s’ha començat a posar fil a l’agulla, però les
entitats que acompanyen les persones sense llar coin-
cideixen en la necessitat de treballar més conjunta-
ment i alhora aconseguir fer força per implicar-hi la 
Generalitat. Per començar, es treballa amb dades poc 
concretes o, més ben dit, poc actualitzades: es calcula 
que a Catalunya hi ha més de 14.000 persones sense 
llar, de les quals unes 1.500 dormen al carrer. Són 
dades aproximades, aclareix el director de la Fun-
dació Arrels, Ferran Busquets. Una de les feines en 
què estan treballant bprecisament les entitats és a fer 
un recompte de les persones que dormen al carrer 
una nit concreta. Arrels ja ha proposat fer-ne un a 
Barcelona al mes de maig. A Girona i Lleida també 
ja ho estan muntant entitats en collaboració amb els 
ajuntaments, mentre que a Tarragona també tenen la 
intenció de fer-ho, però és on està menys concretat.

A mitjan desembre, Arrels va organitzar la jornada
Dormir al carrer al Born de Barcelona, on per primer 
cop es van reunir més de 200 persones d’entitats
–tant privades com algunes amb participació públi-
ca– i també representants d’ajuntaments. En total, 
hi havia uns quaranta municipis representats. S’hi va 
posar en comú la feina i es van plantejar línies de 
futur per incidir en les causes del sensellarisme i per 
buscar millors estratègies per acompanyar les perso-
nes sense llar.

Crear una xarxa d’atenció a persones que dormen al 
carrer liderada per la Generalitat i en què participin
municipis i entitats socials, compartir una base de da-
des que faciliti la coordinació, impulsar el model del 
Housing first (‘primer, una llar’), donar una especial 
atenció a les persones en situació irregular que no 
poden accedir a determinats ajuts i promo re un parc 

d’habitatges amb preus assequibles són quatre de les 
principals conclusions de la jornada. Unes peticions 
que ja es van traslladar a l’ales hores consellera de 
Benestar Social i Família, Neus Munté.

Com a línies d’actuació més internes de les entitats, 
entre les qüestions que hi ha damunt la taula, des-
taca la necessitat de fomentar la participació de les 
persones sense llar a l’hora de prendre decisions 
sobre el funcionament de la institució, així com la 
col·laboració en els serveis que utilitzen.

Homeless Link Els responsables de les organit-
zacions socials saben que el treball en xarxa i amb 
coordinació dels diversos agents implicats és el camí 
per facilitar l’atenció a les persones en exclusió re-
sidencial. Un dels exemples que han estat estudiant 
és Homeless Link, una organització impulsada pel 
govern anglès que aplega les 500 entitats per actuar 
conjuntament. Una de les seves eines és un lloc web 
que recull informació de les persones que dormen al 
ras per intentar que no hi passin una segona nit, sinó 
que siguin ateses en algun servei d’allotjament.

L’habitatge, primer En el terreny de la innovació en 
habitatge, l’aposta pel Housing first es comença a es-
tendre a les capitals de les demarcacions catalanes. 
És una estratègia que consisteix a donar d’entrada un 
lloc on viure a una persona que està al carrer i a partir 
d’allà establir un itinerari d’inserció. S’ha demostrat 
que funciona amb èxit en ciutats com Amsterdam, 
Budapest, Lisboa, Hèlsinki i Nova York.

El Housing first ja s’ha posat en marxa també a Bar-
celona, on ja se supera la vintena de pisos gestionats
entre l’Ajuntament i entitats com Rais, Sant Joan de 

El Punt Avui (01/02/2016)
Sònia Pau

Treball en xarxa per abordar les causes del sense-
llarisme
Les persones que no tenen llar podrien arribar a les 14.000, de les quals 1.500 viuen 
al carrer. Les entitats busquen més implicació de la Generalitat i aposten per fer re-
comptes en quatre capitals.
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Déu Serveis Socials i Suara. L’equip d’Ada Colau 
preveu posar en funcionament cinquanta pisos més 
aquest any, mentre que les ciutats de Girona i Lleida 
estan t reballant per aplicar el Housing first.

“Per establir com hem d’actuar i saber quines són 
les prioritats, hem de tenir dades”, planteja el tinent 
d’alcalde i regidor de les Polítiques per als Drets de
les Persones de Lleida, Xavier Rodamilans, que con-
fia a tancar l’any amb uns 700 pisos de lloguer social
a la ciutat, on ara n’hi ha 500. De fet, el Parlament 
va aprovar el maig passat per unanimitat una moció 

d’ICV-EUiA per instar el govern a fer per primer cop 
un còmput no només del nombre de persones sense 
sostre, sinó també de les que viuen en habitatges en 
condicions precàries.
La intervenció de David Fernàndez (CUP) va posar
en evidència el funcionament del sistema: “Catalun-
ya, el 2015, no ha fet mai un recompte de persones 
sense llar?” “El col·lectiu de persones sense llar és 
heterogeni. Si sabem quantes n’hi ha, sabrem quins 
recursos necessitem i els podrem adaptara unes ne-
cessitats reals”, argumenta Anna García, tècnica de 
la Creu Roja.

Una persona dormint arrecerada entre cartrons i mantes davant d’un caixer en un carrer de l’Eixample de Barcelona en ple hivern. 
Oriol Duran
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Diversos municipis catalans volen fer recomptes 
propis per identificar quantes persones sense sos-
tre viuen als carrers, una dada encara desconeguda i 
sense la qual és impossible desenvolupar una política 
pública seriosa a Catalunya sobre aquest tema. La pri-
mera ciutat que ho farà serà Lleida, el 19 d’abril, i des-
prés ho farà Barcelona, el 18 de maig. S’espera que la 
iniciativa s’estengui a Girona, Tarragona i Badalona. 
Arrels Fundació, que ja organitza un cens anual a la 
capital, està disposada a prestar el seu coneixement a 
les ciutats que hi vulguin participar.

L’ONG que treballa amb persones sense sostre ha 
decidit, d’aquesta manera, fer un pas més, atesa la 
lentitud de la Generalitat per executar un gran càlcul 
a escala catalana. Fa gairebé un any que el Parlament, 
a instàncies d’Iniciativa, va aprovar una moció per-
què es fes aquest cens, tenint en compte les entitats 
socials. La Generalitat es va posar a treballar en un 
informe per avaluar les condicions d’infrahabitatge 
a Catalunya i que contindria un apartat especial so-
bre els sense sostre. Els resultats, però, encara no 
són públics i, “almenys Arrels, no ha participat en 
cap treball”, es queixa Ferran Busquets, el director 
de l’entitat.

“Cal perdre la por a les xifres; són el principi per po-
der atacar el problema”, defensa Busquets, que posa 
a disposició dels municipis que ho vulguin el conei-
xement de la fundació que presideix. Un dels proble-
mes és que la presència sobre el terreny d’entitats que 
treballen amb persones sense sostre és molt desigual 

i sense tenir un suport local és difícil desplegar el càl-
cul. “A Tarragona, per exemple, s’ha de partir des de 
zero”, lamenta el director d’Arrels. La idea és que es 
faci servir una metodologia comuna que permeti te-
nir una visió global del que passa a Catalunya.

Barcelona fa el seu càlcul des del 2008, el mateix any 
en què Lleida també va tenir l’última experiència simi-
lar. El cens que organitza la Paeria, en col·laboració 
amb Arrels i la Universitat de Lleida, inclourà un ob-
servador internacional, Mark McPherson, director 
d’estratègia i innovació de Homeless Link, una plata-
forma anglesa que agrupa entitats que treballen amb 
les persones sense casa.

L’any passat, el càlcul d’Arrels va donar com a resul-
tat un total de 892 persones que dormen al carrer a la 
capital catalana, la majoria als districtes de Ciutat Ve-
lla, l’Eixample i Sants-Montjuïc. La Xarxa d’Atenció 
a les Persones sense Llar (XAPSLL) també farà el seu 
propi càlcul, que no fa des del 2011.

El País (22/03/2016)
Camilo Baquero

Lleida i Barcelona seran els dos primers municipis que faran els censos

Arrels impulsa un càlcul català de sense sostre

Enllaç: http://cat.elpais.com/cat/2016/03/21/catalunya/1458581827_262055.html

Un sense sostre dormint en un banc de Barcelona. Consuelo 
Bautista
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Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/article/2-societat/5-societat/851957-el-govern-fara-un-cens-de-les-persones-sense-sostre-o-
que-viuen-en-llocs-inadequats.html

El Parlament va aprovar ahir per unanimitat reclamar 
al govern que es faci un recompte de les persones que 
no tenen cap sostre per viure i també de les que, tot 
i tenir-lo, no el tenen en condicions per viure-hi dig-
nament. Segons la moció presentada per ICV-EUiA i 
aprovada ahir, el recompte serà d’àmbit català, es farà 
aquest 2015 i s’actualitzarà cada dos anys. La inicia-
tiva recull l’eterna reivindicació de les entitats socials 
que acompanyen persones sense llar, com ara Arrels 
Fundació de Barcelona, de tenir dades fiables per tre-
ballar millor. Perquè sigui viable, es proposa que es 
faci en coordinació amb entitats i ajuntaments.

El director d’Arrels Fundació, Ferran Busquets, es 
va mostrar satisfet ahir del “pas endavant del Parla-
ment”, tot i que va subratllar que caldrà anar molt 
més enllà per solucionar “un problema seriós” i va 
plantejar que per garantir que ningú dormi al carrer 
cal que les administracions hi destinin més pressu-
post. Ara, la idea és que en aquest recompte impulsat 
per Arrels s’hi impliquin el màxim d’entitats possi-
bles i que, tal com diu la moció, es faci també un 
estudi sobre el perfil de les persones afectades i dels 
recursos amb els quals són ateses.

Busquets va recordar que a Anglaterra, Seattle, Du-
blín i Montreal ja es fan recomptes de persones sense 
sostre. A Barcelona se’n van fer el 2008 i el 2011, i 
a Lleida, el 2008. L’actual Ajuntament barceloní ha 
deixat de fer-ne perquè diu que ja té les dades dels 
equips de carrer del Servei d’Inserció Social (EIS). 
Arrels, però, sí que organitza recomptes parcials i 
busca voluntaris per fer-ne un la nit del 26 al 27 de 
maig. Els col·laboradors faran diferents itineraris en-
tre les onze de la nit i les dues de la matinada per 
mirar d’abastar el màxim de zones de la ciutat.

El Parlament aprova per unanimitat una reivindicació de les entitats.
Arrels busca voluntaris per fer un recompte el 26 a la nit pels carrers de Barcelona.

El govern farà un cens de les persones sense sos-
tre o que viuen en llocs inadequats

El Punt Avui (08/05/2016)
Sonia Pau

L’Ajuntament de Barcelona calcula que 730 persones dormen al 
ras a la ciutat, i les entitats diuen que n’hi ha més Foto: J.Ramos.
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Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/-/970007-arrels-busca-voluntaris-per-al-cens-de-sense-sostre.html

La Fundació Arrels necessita voluntaris per fer un 
cens de les persones que viuen al carrer a Barcelona. 
“Fer un cens és important per saber en quina situació 
es troben i a partir d’aquí veure què cal fer en cada 
situació”, planteja el director d’Arrels, Ferran Bus-
quets. El cens s’elabora a partir d’un qüestionari a les 
persones sense sostre per saber quant de temps fa 
que dormen al carrer, si van habitualment al metge o 
si han patit alguna agressió, entre altres coses.

Per sortir a fer les preguntes, Arrels necessita volun-
taris per a les nits del 30 i 31 de maig i l’1 de juny. La 
inscripció es pot fer fins dijous omplint un formu-
lari al lloc web de l’entitat. El cens forma part de la 
Campanya europea per posar fi al sensellarisme , un 
moviment en què hi ha diverses ciutats involucrades 
per aconseguir que el 2020 no hi hagi ningú dormint 
al carrer. València ja va fer el cens el mes passat i 
al juliol es farà a Londres. A més de conèixer infor-
mació sobre les persones, la campanya consisteix en 
la promoció del Housing first, la millora dels serveis 
locals i la creació d’un sistema coordinat d’atenció.

Busquets explica que el cens complementarà el re-
compte de sense sostre que es va dur a terme dime-
cres a tot Barcelona organitzat per la Xarxa d’Atenció 
a Persones Sense Llar (XAPSLL). Es van comptar 
941 persones en una mateixa nit.

El Punt Avui (24/05/2016)
Sónia Pau

Arrels busca voluntaris per al cens de sense sostre

Una persona dormint al carrer dimecres passat Foto: J.Ramos.
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Fa gairebé quatre anys que viuen al carrer –la mitjana 
és de tres anys i nou mesos–, sobretot són homes 
(86% dels enquestats) i tenen nacionalitat espanyola 
o d’altres països de la Unió Europea (69%). Aquest 
és el perfil resultant del cens de persones que dor-
men als carrers de Barcelona, organitzat per Arrels 
Fundació . El 30 i 31 de maig i l’1 de juny es van mo-
bilitzar 284 voluntaris per enquestar 348 persones. 
L’objectiu és saber la seva situació i analitzar com es 
poden cobrir les seves necessitats.

La iniciativa, que és el primer cop que es fa a Barcelo-
na, s’emmarca en una prova pilot que també es por-
ta a terme en altres ciutats europees promoguda per 
l’ONG anglesa Building and Social Housing Foun-
dation (BSHF) i la xarxa europea Feantsa. Segons les 
últimes dades, a partir d’un recompte organitzat la 
nit del 18 de març per la Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar (XAPS) i l’Ajuntament, hi ha 941 perso-
nes sense llar dormint a la via pública i 1.973 en equi-
paments municipals o d’entitats socials.

Un 19%, molt vulnerables

La proposta d’Arrels és intentar anar una mica més en-
llà i comprovar la situació de vulnerabilitat d’aquestes 
persones. De les 348 que van accedir a contestar al 
qüestionari, un 19% presenten un grau de vulnerabi-
litat elevat, perquè tenen una edat avançada, un estat 
de salut delicat i estan exposades a més riscos. També 
hi ha un 61%, segons les primeres conclusions del 
cens, que presenten un grau de vulnerabilitat mitjà, 
però s’adverteix que, si no són ateses de manera im-

mediata pels recursos especialitzats, és molt probable 
que el seu estat es deteriori i esdevingui crònic i sigui 
molt més difícil el procés de sortir del carrer.

Una de les preguntes del cens era el temps que fa que 
estan al carrer, i un 12% van assegurar que fa més de 
vuit anys que no tenen un allotjament estable. També 
n’hi ha un 30%, de totes maneres, que manifesten 
que no fa ni sis mesos que dormen al ras. El cens evi-
dencia que les situacions són molt diverses. La gran 
majoria (246 de les persones enquestades) es refugien 
en caixers i també la majoria (257) dormen soles.

Pel que fa als orígens, n’hi ha d’almenys 46 països 
diferents, tot i que la majoria són de la Unió Euro-
pea. Un 31% tenen nacionalitat espanyola i un 37,6% 
són d’altres països de la UE. Darrere de l’Estat, els 
principals països d’origen són Romania (19,5%), el 
Marroc (12,6%) i Polònia (5,5%). El recompte del 
març –amb 941– va confirmar l’augment del nom-
bre de persones que dormen al carrer, perquè un any 
abans se n’havien detectat 892.

El Punt Avui (11/06/2016)
Sònia Pau

El cens de persones que dormen al ras organitzat per Arrels Fundació constata una 
alta vulnerabilitat i que més del 80% són homes.
El perfil majoritari té entre 50 i 64 anys i nacionalitat de la UE.

Els sense sostre de Barcelona, quatre anys de mi-
tjana al carrer

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/976095-els-sense-sostre-de-barcelona-quatre-anys-de-mitjana-al-
carrer.html

Una persona dormint en un carrer del centre de Barcelona a 
mijtans de maig, la nit del recompte de la Xarxa d’Atenció a 
Persones Sense Llar Foto: Juanma Ramos.
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Els sense sostre de Barcelona fa de mitjana més 
de tres anys que viuen al carrer
La majoria passen les nits en caixers i dormen sols

El Periódico (10/06/2016)
Redacció

El 73% de les persones sense llar a Barcelona afirmen 
que han estat sense llar sis mesos seguits o més, i la 
mitjana que els enquestats fa que dormen al carrer és 
de tres anys i nou mesos, segons les primeres dades 
del cens elaborat per la Fundació Arrels en què va 
entrevistar 348 persones.

Del total d’entrevistats, el 30% (100 persones) no fa 
ni sis mesos que dorm al carrer, el 45% (146) fa que 
són al carrer una mitjana de dos anys i tres mesos, el 
13% fa més de sis anys i set mesos que dorm al ras, i 
un 12% supera els vuit anys i tres mesos.

Arrels va organitzar el cens de persones sense llar de 
Barcelona entre el 30 de maig i l’1 de juny per aconse-
guir informació detallada sobre la situació de les per-
sones que dormen als carrers de la capital catalana per 
després incidir-hi políticament i desenvolupar accions 
i recursos més enfocats a les necessitats.

A Barcelona hi ha 941 persones que dormen al carrer, 
segons el recompte de la Xarxa d’Atenció a Persones 
sense Llar realitzat el 18 de maig, i en el cens d’Arrels 
es van localitzar 624 persones, de les quals van parti-
cipar en l’enquesta 348, un 55,7%.

20% Molt Vulnerables
De totes les persones que van localitzar, 246 passaven 
la nit dins de caixers, i la resta ho feia a la intempèrie; 
257 persones dormien soles, 152 anaven en parelles, 
i la resta en grups d’entre tres i 11 persones. De les 
348 persones enquestades, el 19% presenta un grau 
de vulnerabilitat elevat, ja que es tracta de persones 
d’edat més avançada, amb un estat de salut delicat i 
que haurien de rebre una intervenció social prioritària.

El 61% presenta un grau de vulnerabilitat mitjà, i hau-
rien de ser ateses amb recursos especialitzats, segons 
Arrels, i el 20% restant presenta un grau de vulnera-
bilitat baix.

Majoria d’homes
La majoria de les persones entrevistades (86,21%) són 
homes, un 9,77% són dones, i un 4% es consideren 
altres, i gran part són joves, ja que un 51% té entre 
25 i 49 anys, mentre que el 26% té entre 50 i 64 anys, 
el 6% són menors de 24 anys, i els més grans de 65 
anys són el 4%. Els enquestats procedeixen de 46 paï-
sos diferents, amb 109 espanyols (31,3%), 131 d’altres 
països de la Unió Europea (37,6%), 99 extracomuni-
taris (28,44%) i la resta no ha volgut identificar el país 
d’origen.

Els principals països de procedència són Espanya, 
amb un 31,3%, seguida de Romania, amb un 19,5%; 
el Marroc, amb un 12,6%, i Polònia, amb un 5,5%. El 
39% de les persones diuen que fa més de cinc anys 
que viuen a Barcelona, el 23% fa que hi viuen entre 
un i cinc, i un 21% hi viu des de fa menys d’un any.

Enllaç: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/els-sense-sostre-barcelona-mitjana-mes-tres-anys-carrer-5195535
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Catalunya Cristiana (19/06/2016)
Miguel Àngel Codina

De les 348 persones enquestades, viuen al ras una mitjana de 3 anys

Arrels Fundació elabora el cens persones sense 
sostre a Barcelona

El 73% de les persones entrevistades per Arrels 
Fundació afirmen que han estat sense llar sis mesos 
seguits o més. De mitjana, fa 3 anys i 9 mesos que no 
tenen una llar estable. De totes aquestes persones, 
el 30% (100 persones) no fa ni 6 mesos que dorm 
al carrer, el 45% (146 persones) porta al carrer una
mitjana de 2 anys i 3 mesos, el 13% fa més de 6 anys 
i 7 mesos que dorm al ras i un 12% supera els 8 anys 
i 3 mesos. 

Arrels Fundació va organitzar el cens de persones 
sense llar a Barcelona els dies 30 i 31 de maig i 1 de 
juny. L’objectiu fonamental és aconseguir informa-
ció detallada sobre la situació de les persones que 
dormen als carrers de la Ciutat Comtal i després in-
cidir políticament i desenvolupar accions i recursos 
enfocats a solucionar-ne les necessitats.

A Barcelona hi ha 941 persones dormint al carrer, 
segons el recompte nocturn dut a terme el 18 de 
maig passat per la Xarxa d’Atenció a Persones Sen-
se Llar. Durant l’elaboració del cens d’Arrels Fun-
dació, es van localitzar un total de 624 persones 
dormint al ras, de les quals 348 (un 55,7%) van par-
ticipar responent l’enquesta. D’aquests sense sostre, 
246 passaven la nit dins de caixers i la resta ho feia 
a la intempèrie; 257 persones dormien soles, 152 
anaven en parella i la resta anava en grups d’entre 
tres i onze persones.

Grau de vulnerabilitat
De les 348 persones enquestades, el 19% presenta 
un grau de vulnerabilitat elevat, és a dir, es tracta de
persones d’edat més avançada, amb un estat de sa-

lut delicat, exposades a més riscos i que haurien de 
rebre una intervenció social prioritària. En aquest 
sentit, el 61% de les persones presenten un grau de 
vulnerabilitat mitjà i haurien de ser ateses pels re-
cursos especialitzats per evitar que la seva situació 
es deteriori. El 20% restant de la població enquesta-
da presenta un grau de vulnerabilitat baix.

La majoria de les persones entrevistades que dor-
men al carrer són homes (86,21%) i un 9,77% són 
dones. La majoria són d’edats joves, ja que un 51% 
té entre 25 i 49 anys. El 26% de les persones té en-
tre 50 i 64 anys, el 6% són menors de 24 anys i les 
persones amb més de 65 anys representen el 4%; el 
13% restant no va respondre la pregunta.

Les persones enquestades procedeixen de 46 països 
diferents: 109 persones (31,3%) tenen nacionalitat 
espanyola, 131 persones (37,6%) són d’altres paï-
sos de la Unió Europea, 99 persones (28,44%) són 
extracomunitàries i la resta no va voler identificar el 
país d’origen. Els principals països de procedència 
són l’Espanya (31,3%), Romania (19,5%), el Marroc 
(12,6%) i Polònia (5,5%). El 39% de les persones 
diu que fa més de 5 anys que viu a Barcelona, el 
23% porta entre 1 i 5 anys, i un 21% fa menys d’un 
any que resideix a la capital catalana; el percentatge 
restant no va respondre. l’atenció a persones sense 
recórrer els districtes de Ciutat Vella i Sants-Mon-
tjuïc, concentra la major part de sense llar a Barce-
lona.
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La Fundación Arrels, que atiende a personas sin ho-
gar en Barcelona, ha asistido a 1.700 personas en 
2015, un centenar más que el año anterior. Esta suma 
corresponde a los usuarios que, o bien han recurrido 
algún día puntual a la institución, o bien están aloja-
das todo el año en alguno de sus albergues.

“No somos conscientes de la gravedad. Aún hay 
desconocimiento y estigma social”, señaló el direc-
tor de la entidad, Ferran Busquets, en una entrevis-
ta a Europa Press. Según el Barómetro semestral de 
Barcelona, publicado por el Ayuntamiento el 30 de 
diciembre, sólo el 4% de los barceloneses ven la po-
breza y la indigencia como el problema más grave en 
la ciudad.

El responsable de Arrels criticó la falta sensibiliza-
ción social con este colectivo y desmitificó la creencia 
de que las personas que viven en la calle lo hacen 
porque quieren. La entidad calcula que unas 3.000 
personas están sin hogar en Barcelona y 900 de ellas 
duermen en la calle.

El último informe diagnóstico de la Red de Atención 
a Personas Sin Hogar (XAPSLL) —que agrupa 27 
entidades, entre ellas Arrels— cifra en 434 las per-
sonas que viven en asentamientos con malas con-
diciones habitacionales (solares, naves, etc.) y 1.672 
los usuarios realojados en recursos asistenciales de la 
XAPSLL. Con todo, los expertos intuyen que, ante 
la situación de “emergencia habitacional que hay en 
Barcelona”, la cifra de personas sin hogar es más alta.

Para combatir la exclusión social de las personas sin 
hogar, Arrels ha reforzado su contigente de volunta-
rios en 2015. En el recuento de ‘sin techo’ que hizo 
la entidad el pasado mayo participaron 700 personas 

entre fijos, esporádicos y antiguos usuarios de Arrels. 
Además, la organización registró alrededor de un mi-
llar de colaboraciones puntuales a lo largo del año, 
una cifra que duplica a la contabilizada en 2014.

Un millón de euros
En parejo al aumento de voluntarios, la entidad tam-
bién ha visto cómo aumentaba la recaudación de 
fondos a través de la campaña ‘Un millon de gracias’. 
La iniciativa, que se puso en marcha el pasado no-
viembre, pretende recoger un millon de euros para 
dar alojamiento estable y apoyo social y educativo a 
125 personas sin hogar. En poco más de mes y me-
dio, la entidad ya ha conseguido 400.000 euros.

Además de la función de sensibilización de la campa-
ña, Arrels quiere aprovechar la iniciativa para poten-
ciar el presupuesto privado de la entidad, que supone 
el 60% de los ingresos globales. “Desgraciadamente, 
el presupuesto público no aumenta”, lamentó Bus-
quets. El director de Arrels abogó por incrementar el 
presupuesto, pero también las políticas sociales. Bus-
quets criticó que, pese a las buenas intenciones, “no 
se ven decisiones” importantes en este ámbito por 
parte de las Administraciones.

La entidad alerta de la falta de sensibilización con este colectivo

La Fundació Arrels atendió a 1.700 personas sin 
hogar en 2015

El País (06/01/2016)
Redacción
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Arrels apuesta por ofertar viviendas antes que alber-
gues a sus usuarios. Mientras que la entidad cifra en 
22 euros el alojamiento de una persona una noche, 
con el seguimiento social correspondiente y siguien-
do el exitoso método ‘Housing First’ —que prioriza 
la vivienda para lograr la integración—, los albergues 
tienen un coste de 60 euros y son muy criticados por 
sus usuarios. “Los albergues no son la solución cuan-
do estás durmiendo en la calle. Puedes quedarte poco 
tiempo y compartes habitación con desconocidos, 
que pueden tener problemas, como alcoholismo, y 
en general todo el mundo está muy nervioso”, relató 
Busquets.

La entidad dispone de un parque habitacional de 50 
pisos —35 de ellos individuales— para realojar a sus 
usuarios y, a partir de febrero, contará con 25 más 
gracias a la Fundación Mambré.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/01/05/catalunya/1452017843_780232.html
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La Fundació Arrels, dedicada a l’atenció de perso-
nes sense llar a Barcelona, ha assistit l’any 2015 un 
total de 1.700 usuaris, un centenar més que el 2014, 
comptant-hi les persones que hi han acudit un dia 
puntual i les que hi estan allotjades tot l’any, segons 
va manifestar ahir el director de l’entitat, Ferran Bus-
quets, en una entrevista a Europa Press. Busquets va 
explicar que el nombre de voluntaris de la fundació 
ha augmentat i que la campanya 1 milió de gràcies 
ha aconseguit recaptar 400.000 euros des que es va 
posar en marxa a mitjan novembre.

Tot i això, el director de l’entitat va advertir que la 
població no està prou sensibilitzada amb el problema 
que viuen els sense sostre. “No som conscients de 
la gravetat. Encara hi ha desconeixement i estigma 
social”, va afirmar Busquets, que va alertar contra la 
falsa creença de moltes persones sobre el fet que són 
els sense sostre els qui volen dormir al carrer.

El director de la Fundació Arrels va citar el baròme-
tre semestral de Barcelona, publicat per l’Ajuntament 
el 30 de desembre, que reflectia que només el 4% 
dels barcelonins veuen la pobresa i la indigència com 
el problema més greu a la ciutat, una xifra que ha 
caigut respecte del
juny, quan el percentatge era del 5%. Arrels xifra en 
3.000 el total de persones sense llar a Barcelona, on 
cada nit 900 dormen al carrer i 600, en assentaments 
irregulars. La resta depenen de recursos públics i pri-
vats, segons dades de la Xarxa d’Atenció a Persones 
Sense Llar, formada per 27 entitats i gestors de recur-
sos, entre els quals hi ha Arrels i l’Ajuntament.

La poca consciència del problema per part de la ciu-
tadania contrasta amb l’augment en el nombre de vo-
luntaris de l’entitat el 2015 gràcies, en bona part, al 
recompte de sense sostre que es va fer al maig, en què 
van participar 700 persones entre fixos, esporàdics 
i antics usuaris d’Arrels. Busquets va xifrar en 350 
persones l’equip fix de voluntaris, que ha augmentat 
en tres desenes respecte de l’any passat, mentre que 
el nombre total de col·laboracions esporàdiques s’ha 
doblat, fins a arribar als 1.000 voluntaris.

El director de l’entitat va reclamar la implicació de 
les administracions, ja que “malauradament el pres-
supost públic no s’incrementa”.

La Xifra
3.000 sense sostre hi ha a Barcelona, segons Arrels. 
900 dormen al carrer i 600, en assentaments irreg lars.

La Frase
“Encara hi ha desconeixement i estigma social amb 
les persones sense llar”
Ferran Busquets (director de la Fundació Arrels)

El director avisa d’una davallada de la consciència del problema.
Insta les administracions a implicar-s’hi més.

Arrels atén 1.700 persones sense sostre

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/930230-arrels-aten-1-700-persones-sense-sostre.html

El Punt Avui (06/01/2016)
Redacció

Recompte de persones dormint al carrer a Barcelona 
Foto: Oriol Duran.
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Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels

L’entitat dedicada a l’atenció de persones sense llar a 
Barcelona ha atès 1.700 usuaris al llarg del 2015. La 
col·laboració de voluntaris ha estat cabdal en la tasca 
realitzada l’any passat, en què hi va haver un augment 
de les persones que van treballar desinteressadament 
per la fundació.

Feina de formiga

El Punt Avui (06/01/2016)
Redacció
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La Fundació Arrels,dedicada a la atención de perso-
nas «sin hogar» en Barcelona, ha asistido este 2015 a 
un total de 1.700 usuarios -un centenar más que en 
2014-, entre personas que han acudido un día pun-
tual y otras que están alojadas todo el año. El número 
de voluntarios de la fundación ha crecido y la campa-
ña «1 millón de gracias» ha logrado recaudar 400.000 
euros en su primer mes y medio, pero el director de 
la entidad, Ferran Busquets, ha lamentado en una 
entrevista con Ep que todavía falta mucha sensibi-
lización entre la población. «No somos conscientes 
de la gravedad. Aún hay desconocimiento y estigma 
social», ha señalado, y ha criticado algunas creencias 
que apuntan que son las personas las que quieren es-
tar en la calle.

Citando el Barómetro semestral de Barcelona, Bus-
quets ha alertado de que solo el 4% de los barcelone-
ses ven la pobreza y la indigencia como el problema 
más grave en la ciudad, una cifra que además ha de-
caído respecto a junio, cuando era una preocupación 
del 5%.

Más voluntarios
Arrels ha cifrado en 3.000 el total de personas «sin 
hogar» en Barcelona, donde cada noche duermen 
900 en la calle y 600 en asentamientos irregulares y el 
resto depende de recursos públicos y privados, según 
datos de la Red de Atención a Personas Sin Hogar, 
formada por 27 entidades y gestores de recursos en-
tre las que hay Arrels y el Ayuntamiento.

Los voluntarios de la entidad han aumentado signi-
ficativamente en 2015 gracias al recuento de «sin te-
cho» que se hizo en mayo, en el que participaron 700 
personas entre fijos, esporádicos y antiguos usuarios 
de Arrels. Busquets ha cifrado en 350 personas el 

equipo fijo de voluntarios -que trabajan todo el año 
en atención directa y sensbilización-, que ha crecido 
en tres decenas respecto al año pasado, mientras que 
el número total de colaboraciones esporádicas se ha 
doblado, llegando a los 1.000 voluntarios.

400.000 euros recaudados
La entidad ha logrado recaudar 400.000 euros con la 
campaña «1 millón de gracias» que puso en marcha a 
mediados de noviembre para conseguir un millón de 
euros con el que dar alojamiento estable y apoyo so-
cial y educativo a 125 personas «sin techo». La acción 
tiene también una función de sensibilización y quiere 
potenciar el presupuesto privado de la entidad, que 
supone el 60% de los ingresos -en total de 3.150.000 
euros este 2015-: «Desgraciadamente, el presupuesto 
público no incrementa y, por otro lado, es muy difí-
cil innovar» con este tipo de ingresos, ha observado 
Busquets.

Arrels dispone de 50 pisos -35 individuales- en los 
que se alojan usuarios, y en febrero sumarán 25 más 
gracias a la Fundación Mambré, una entidad creada 
en 2007 por parte del centre Assís, la Companyia de 
les Filles de la Caritat, el Orden Hospitalario de Sant 

ABC (07/01/2016)
Redacción

La Fundación Arrels cifra en 3.000 el total de personas «sin hogar» en Barcelona.

Los albergues no son solución para los «sin techo»

Personas sin hogar duermen en la calle, en Barcelona 
J. Vermeulen
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Joan de Déu y Arrels, a través de la que gestiona los 
recursos de vivienda.

Mientras que la entidad cifra en 22 euros el aloja-
miento de una persona una noche, con el seguimien-
to social correspondiente y siguiendo el exitoso mé-
todo «Housing First» -que prioriza la vivienda para 
lograr la integración-, los albergues tienen un coste 
de 60 euros y son muy criticados por sus usuarios.

Enllaç: http://www.abc.es/espana/catalunya/barcelona/abci-albergues-no-solucion-para-sin-techo-201601071021_noticia.html
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La Fundació Arrels, entidad de referencia del tercer 
sector en Barcelona, ha dado a conocer este miér-
coles su memoria anual, que recoge que en 2015 
atendió a 1.798 personas sin hogar, un 12% más que 
en 2014 y un 61% más que hace cinco años. 760 de 
los atendidos en 2015 eran ayudados por primera 
vez por Arrels. 

La entidad también alojó a un total de 232 personas 
y destinó el 54% de su presupuesto anual a garanti-
zar el alojamiento y el apoyo social de este colectivo 
Por los servicios de acogida del organismo pasaron 
1.366 personas y los equipos desplazados a pie de 
calle visitaron a 550 personas que duermen al raso 
en la ciudad de Barcelona, pertenecientes a 32 na-
cionalidades. 

Fruto del recuento nocturno que llevaron a cabo en 
mayo del año pasado, contabilizaron a 892 perso-
nas durmiendo en la calle aquella noche, sobre todo 
en los distritos de Ciutat Vella, Eixample y Sants-
Montjuïc. 

La mayoría de los atendidos sin hogar (un 73%) son 
hombres en edad adulta, entre 35 y 64 años, un 11% 
tienen menos de 34 años y el 16% más de 65 años. 

Desde su creación como entidad en 1987, Arrels 
Fundació ha ayudado a 9.738 personas sintecho.

La entidad también alojó a un total de 232 personas 
y destinó el 54% de su presupuesto anual a garanti-
zar el alojamiento y el apoyo social de este colectivo. 

20 Minutos (16/03/2016)
Redacción

Dieron cobertura en la ciudad a 198 personas sin hogar más que en 2014. 
760 de los indigentes eran atendidos por primera vez por parte de la entidad. 
Arrels ayudó a 550 personas en la calle de hasta 32 nacionalidades distintas.

La Fundació Arrels ayudó en 2015 en Barcelona 
a 1.800 sintecho, un 61% más que hace 5 años

Enllaç: http://www.20minutos.es/noticia/2699404/0/memoria-sin-techo/barcelona-2015/fundacio-arrels/

Un sintecho en la calle Los Servicios Sociales dicen que hay 
2.000 sintecho en Madrid, pero los expertos elevan la cifra a 
3.000. (Manolo S. Urbano)
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La fundació Arrels va atendre el 2015 un total de 
1.798 persones que dormen al carrer, un 12% més 
que el 2014 i un 61% més que fa cinc anys. La ma-
joria són homes d’entre 35 i 64 anys, i enmés del 
40% dels casos el 2015 hi van contactar per primera 
vegada. 

Arrels proporciona suport i companyia als sense-
sostre, que en un local del Raval poden dutxarse, 
esmorzar, guardarhi les seves coses i xerrar amb tre-
balladors socials i psicòlegs. Així mateix, 232 per-
sones van ser allotjades per aquesta entitat durant 
l’any passat. 

El paper dels voluntaris és determinant per poder 
ajudar aquest col∙lectiu; en concret els equips de 
carrer van visitar durant aquest període 550 perso-
nes que pernocten a la intempèrie.Amb alguns van 
començar el procés per deixar la indigència i ini-
ciar una nova vida en un pis. En Rafael –a la foto–, 
que va néixer a la muntanya de Montjuïc, igual que 
els seus germans, és una de les persones candida-
tesaocupar aquest 2016 un dels habitatges socials 
d’Arrels.

La Vanguardia (17/03/2016)
Redacció

Arrels va atendre 1.798 persones el 2015 , un 61% 
més que ara fa cinc anys

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/03-Marc/20160317/20160317LV-arrels.pdf?utm_source=Recull%20
Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201606%2017%2003%202016

En Rafael, que fa molts anys que viu al carrer, arreplegant bu-
rilles
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Arrels va multiplicar els esforços l’any 2015 per  
atendre 1.798 persones sense sostre, un 12%  més 
que l’any anterior. El director de l’entitat,  Ferran 
Busquets, atribueix les dades de l’informe  anual 
tant a un augment de les persones que  viuen al ca-
rrer com al de la feina de l’entitat, que  “ha duplicat” 
els horaris i obre també als matins. 

L’entitat valora positivament l’actitud de les 
administracions, però vol que “les paraules es 
converteixin en fets amb un pressupost”

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/03-Marc/20160317/20160317-arrels-ara.pdf?utm_source=Recull%20
Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201606%2017%2003%202016

La Fundació Arrels va atendre un 12% més de sen-
sesostre el 2015

Ara (17/03/2016)
Redacció
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Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/953540-arrels-va-atendre-1-789-sense-llar-el-2015-un-12-mes-que-
l-any-abans.html

Arrels Fundació, que acompanya persones sense llar 
a Barcelona, en va atendre 1.798 l’any passat, un 12% 
més que el 2014 i un 61% més que fa cinc anys. La 
majoria són homes i tenen entre 35 i 64 anys, tot i 
que un 11% en tenen menys de 34 i el 16%, més 
de 65. Per l’espai d’acollida –que ofereix els serveis 
de dutxa, rober i consigna i ha ampliat horaris– hi 
van passar 1.366 persones, i els equips de carrer van 
visitar 550 persones que dormen en places o cai-
xers. Aconseguir allotjaments és un dels objectius de 
l’entitat –l’any passat se’n van beneficiar 232 perso-
nes– i s’hi destina el 54% del pressupost.

Oferir més allotjament estable i de qualitat i expli-
car millor a la ciutadania què pot fer quan es troba 
una persona dormint al carrer són dos dels objectius 
d’Arrels per a aquest 2016. També hi ha el projecte 
d’habilitar un “pis de carrer”, és a dir, un pis de baixa 
exigència en el qual es puguin refugiar persones que 

fa temps que són al carrer. Pel que fa sensibilització, 
es continuarà potenciant l’aplicació mòbil que per-
met a qualsevol ciutadà avisar Arrels d’una persona 
que fa vida al carrer. Tal com ja va fer l’any passat, 
l’entitat mobilitzarà al maig centenars de voluntaris 
per sortir una nit i fer un recompte de les persones 
sense sostre a Barcelona.

El Punt Avui (29/03/2016)
Redacció

Arrels va atendre 1.789 sense llar el 2015, un 12% 
més que l’any abans 

El centre obert d’Arrels, al carrer Riereta del Raval ha ampliat 
l’horari Foto: Quim Puig / Arxiu.
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Rafael Montserrat se había prometido que jamás re-
gresaría a Montjuïc, a dormir a esa precaria chabola 
de plástico que siempre que llueve hace agua. Pero 
este ciudadano, igual que tantos otros que han pasa-
do largas etapas en la calle, lo tiene muy difícil para 
escapar a este tipo de vida. Montserrat es uno de los 
indigentes que bajo el paraguas de la Fundació Arrels 
han iniciado el proceso para intentar dejar atrás la 
calle.

A comienzos del pasado noviembre abandonó Mon-
tjuïc y se instaló en una pensión de Ciutat Vella a la 
espera de la cesión de una vivienda gestionada por 
Arrels. Estos tres meses han estado plagados de al-
tibajos. Ilusiones y decepciones. Dos pasos adelante 
y tres atrás. El alcohol, la inestabilidad emocional y 
el duro peaje de tantos años sobreviviendo a la in-
temperie hacen mella. “Había dejado el alcohol, pero 
volví a beber cuando reñí con mi pareja. Entonces 
todo se complicó. Bebía, me peleé con el vigilante 
de la pensión y me echaron. No quería, pero tuve 
que regresar a Montjuïc, a la montaña. Pero allí me 
sentía solo, pasé mucho frío, me empapé por la lluvia 
y tenía miedo. Agredieron a navajazos a un sintecho 
italiano. Y me dije que mejor dormir en cajeros. Aho-
ra he vuelto a una pensión, pero tengo que dejarla 
mañana”, contaba Montserrat el pasado viernes. Su 
esperanza es el piso de Arrels que se prevé que pueda 
ocupar en las próximas semanas.

“El proceso para salir de la calle es lento y costoso, 
hay momentos de frustraciones, y más si se sufren 
adicciones y enfermedades. Además, en el caso de 
Rafael, tiene una durísima historia personal detrás. 
Nuestro objetivo es crear un vínculo, que confíe en 
nosotros y que sepa que siempre estamos para lo que 
necesite”, explica Bob Walker, una de las personas de 
Arrels que lo apoyan en este camino.

“Estoy mal. He empezado un tratamiento en el hos-
pital para dejar el alcohol. Llevo cuatro días sin tomar 
nada. Sigo con la misma rutina. Cada mañana voy a 
Arrels a desayunar y a tomarme la medicación; luego 
recorro estaciones de metro y las entradas de hoteles 
para recoger colillas. Aprovecho el tabaco que queda 
para liarme los cigarrillos. Se me está haciendo muy 
larga la espera del piso”, explica cabizbajo.

Actualmente, Arrels facilita alojamiento a 190 per-
sonas, entre pensiones, residencias, habitaciones de 
alquiler y pisos, y está pendiente de la cesión de 25 
viviendas .

Montserrat espera cerrar un capítulo de su vida lo 
antes posible con el traslado a su nueva casa. Nació 
hace 50 años en la montaña, igual que sus diez her-
manos, la mayoría ya fallecidos, tal como relató La 
Vanguardia (26/X/2015), que sigue su proceso para 
dejar la calle. Allí creció en la más absoluta miseria, 
en un mundo de violencia y delincuencia, y allí estuvo 
a punto de morir cuando una pareja de mendigos le 
abrieron en canal el abdomen. De hecho, se le dio 
por muerto e incluso se publicó un recordatorio en 
su memoria: “El día 8 de noviembre del 2013 nos ha 
dejado para siempre Rafael Montserrat”.

La Vanguardia (22/02/2016)
Rosa M Bosch

Dos pasos adelante y tres atrás: Rafael Montserrat espera un piso para intentar dejar 
atrás una vida a la intemperie

Cuando la calle se eterniza

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/vida/20160222/302335338508/cuando-la-calle-se-eterniza.html

Rafael Montserrat recogiendo colillas en la estación de metro 
de Paral·lel (Colab.LV)
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Saps el que és anar a dormir i no haver de preocu-
parse que et clavin quatre punyalades o que et robin 
les vambes? Saps el que és no haver d’anar cada dia a 
buscar aigua i llenya a la quinta forca? Saps el que és 
prémer un botó i tenir llum? Això és viure tranquil.
D’aquí no em fan fora ni els bombers!”. Rafael 
Montserrat, que va ser un sensesostre durant molts 
anys, ja té casa des de fa poc més d’una setmana. Feia 
mesos que esperava un pis que finalment la Fundació 
Arrels li ha aconseguit a laTrinitat Nova, aquatre pas-
ses de Collserola.

Coses del destí: Rafael i els seus deu germans van 
néixer a lamuntanya de Montjuïc i ara ell ocupa un 
pis amb vistaaCollserola. “De nen, fins als onze anys, 
vaig viure allà amb la meva família en una barraca. 
Després em vaig escapar i vaig fer de tot. Em van 
enviar a les Llars Mundet, després vaig treballar cui-
dant ovelles a Sitges, després de rentaplats, venedor 
de butà, electricista, vigilant... Em vaig casar, vaig 
tenir dos fills, em vaig separar, una altra vegada al 
carrer...”, comentava Montserrat aquest divendres al 
menjador de casa seva. 

Els últims mesos, des que Arrels li va comunicar 
que estava tramitant un habitatge per a ell, han es-
tat dolents. Va deixar la seva barraca de Mo tjuïc per 
instal∙larse en una pensió. El van fer fora per mal 
comportament. Va deambular pels carrers de Ciutat 
Vella. Va tornaraMontjuïc.Unaaltra pensió. I una altra 
vegada a la muntanya. Sis mesos d’alts i baixos, amb 
ganes d’obrir una nova etapa, però amb una càrrega 
massa pesada a l’esquena fruit de tant de temps en la 
misèria, d’addiccions, malalties i incertesa. L’herència 
del passat, d’una infantesa difícil i amb molta vio-
lència, segons explica. En Rafael, el més gran dels 
germans –d’onze només en viuen quatre–,mai no va 
anar a l’escola, havia d’ajudar el pare, un delinqüent. 

“El van matar en una venjança davant dels meus dos 
germans petits”, recorda.
“Aquesta és la meva oportunitat, la vaig espifiar quan 
em van fer fora de les dues pensions, però ara vull fer 
bé les coses. Els meus plans són viure el temps que 
em quedi el millor que pugui, anar arreglant el pis al 
meu gust. Estic seguint un tractament de desintoxi-
cació de l’alcohol i prenc totes les pastilles que m’han 
receptat. Ara dormo una mica millor, em sento segur, 
sense por que m’ataquin”, explica mentre assenya-
la els objectes que ha anat recuperant dels conteni-
dors per decorar l’habitatge.Un quadre de Jesucrist, 
un paisatge japonès, un ram de flors artificials i un 
atrapasomnis. “Jo ho aprofito tot. Cada matí baixo al 
carrer i recullo coses que la gent llença. M’he arreglat
un equip de música amb peces abandonades”. A 
l’habitació del costat del seu dormitori ha muntat un 
petit taller on acobla tota mena d’aparells.

En Rafael és un dels beneficiaris d’Arrels del model 
housing first, amb el qual faciliten un habitatge per-
manent a les persones que estan en pitjors condicions 
al carrer. A canvi se’ls demana que paguin una petita
part del lloguer, en proporció als seus ingressos (si 
els tenen), que acceptin rebre una visita setmanal del 
seu treballador social de referència i que tinguin una 
bona convivència amb els veïns. Montserrat ha posat
molta il∙lusió en aquest pis. Si feia unes setmanes era 
un sac de nervis, ara no para de somriure.

La Vanguardia (17/04/2016)
Rosa M. Bosch

Després d’una vida al carrer, Rafael Montserrat, de 50 anys, s’instal∙la
en un pis i emprèn una nova etapa amb el suport de la Fundació Arrels

“D’aquí no em fan fora”
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Obre orgullós una nevera plena d’aliments i diu que 
avui li prepararà el dinar a la seva parella, que no es 
troba bé. “Millor o pitjor cuino de tot, però elmeu-
plat preferit és l’arròs amb carn, peix, verdures i tinta 
de calamar”, diu mentre comprova si la roba estesa 
s’ha assecat al balcó amb vistes a Collserola, als antí-
podes de la seva barraca de Montjuïc.

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/04-Abril/20160418/20160417-5lv-arrels.pdf?utm_source=Recull%20
Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201626%2018%2004%202016
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La Fundació Arrels ha organizado este martes una 
jornada sobre la implementación en Catalunya del 
modelo ‘Housing First’ con entidades sociales y ad-
ministraciones en la que expertos internacionales han 
defendido que este modelo, que consiste en dar a ‘sin 
techo’ una vivienda desde un inicio, cuesta menos di-
nero al gobierno que la atención de una persona que 
vive en la calle. 

Entre las conclusiones, los participantes han destaca-
do la necesidad de que los diferentes actores trabajen 
juntos, así como más recursos económicos para de-
sarrollar este programa, que da un vivienda vinculán-
dola a derechos y responsabilidades, y con el objetivo 
final de lograr la autonomía personal y terminar con 
una situación crónica de ‘sin techo’. 

El impulsor del programa, Sam Tsemberis, ha afir-
mado durante la jornada que este procedimiento 
acaba siendo preponderante en las ciudades en las 
que empieza, pero que se inicia con pocos pisos con 
personas que están en la calle de forma crónica y a 
las que no les sirven otros sistemas, como sería un 
albergue. 

De hecho, un albergue ve limitada su eficiencia si hay 
personas que lo usan como una vivienda permanen-
te, por lo que si se da a estas personas una vivienda, el 
albergue recuperará su función de alojamiento tem-
poral.

Al ser preguntado por cómo se puede convencer a 
administraciones y sociedad para optar por esta me-
todología, ha afirmado que una de las ventajas del 
programa es que necesita dinero, para el alquiler y el 
personal, pero no requiere construir infraestructuras, 
por lo que es “sencillo” de implementar. 

Ha destacado que tiene que demostrar los resulta-
dos en poco tiempo -como dos años- para que los 
gobiernos se convenzan para dar este dinero, lo que 
puede lograrse con proyectos pilotos pequeños, con 
una decena de personas, para demostrar que funcio-
na, mientras que para convencer a la sociedad harán 
falto datos de éxito e historias personales. 

Los participantes también han requerido que se den 
más ayudas para el alquiler social y que se reduzca 
el porcentaje que tenga que asumir la persona -que 
actualmente es de un 30% de sus ingresos-. 

El investigador de la Universidad de Ottawa (Cana-
dá) Tim Aubry ha afirmado en su intervención que 
el modelo puede ser ejecutado con éxito, como de-
muestran resultados de países europeos en los que un 
nivel “razonable” de fidelidad ha sido asumible. 

Si bien ha admitido que nunca se puede llegar a la 
perfección, sus buenos resultados en Canadá fueron 
suficientes para lograr cambiar las políticas anterio-
res: “Es una buena plataforma a partir de la cual se 

El Mundo (18/10/2016)
Europa Press

Aseguran que cuesta más dinero al gobierno atender a una persona en la calle que en 
un piso

Expertos defienden en Barcelona el proyecto 
‘Housing First’ que da un hogar a los ‘sin techo’

El psicólogo Sam Tsemberis ha defendido hoy en Barcelona el 
modelo Housing First Toni Albirefe
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puede mejorar”, ha defendido el investigador, espe-
cializado en estudiar la fidelidad del ‘Housing First’.

Reducir gastos 
Preguntado por si cree que las administraciones si-
túan la atención a los ‘sin techo’ entre sus prioridades, 
Aubry ha opinado que a pesar de que sí que quieren 
hacer algo al respecto, “no es su preocupación prin-
cipal” ni una prioridad fundamental, por el hecho de 
ser una parte proporcional pequeña al total de la po-
blación, al menos en Canadá, donde suponen el 1%. 

Además de reducir a la larga gastos en servicios so-
ciales y hospitalarios, el programa permite que las 
personas puedan mantener su vivienda en caso de 
tener que ingresar en un hospital, por ejemplo, mien-
tras que en otros modelos se pierde con cuando se 
ingresa.

Enllaç: http://www.elmundo.es/cataluna/2016/10/18/5806612b268e3e0e258b457d.html
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Primero, una casa
El ‘Housing First’, que consiste en dar un hogar digno a los sintecho, se usa ya en 
300 ciudades - Más de un centenar de personas viven en BCN con este modelo que 
consigue un 80% de éxitos

El Periódico (19/10/2016)
Teresa Pérez
Más de un centenar de sintecho viven en la ciudad de 
Barcelona en un alojamiento individual siguiendo el 
modelo ‘Housing First’, es decir Primero la vivienda, 
el hogar entendido como un derecho de la persona. 
La Fundació Arrels, Rais y el Ayuntamiento de Bar-
celona han apostado por ello, supervisan este proce-
so y median con los propietarios.

Esta iniciativa, que nació en Nueva York en 1992 y se 
aplica ya en 300 ciudades de todo el mundo, consiste 
en facilitar directamente un hogar digno, sin condi-
ciones previas, a los que viven en la calle de forma 
crónica y convertirlos en el centro de este proyecto. 
Son los principios básicos.

Los resultados han permitido comprobar que vivien-
do en una casa en condiciones, los sintecho comien-
zan a mejorar y a rehacer otras parcelas de su vida. La 
prioridad son los casos más severos: las personas con 
enfermedades mentales, los que llevan más tiempo 
en la calle y a los alcohólicos o drogodependientes. 
El balance es esperanzador, ya que se ha conseguido 
un 80% de éxitos, es decir que las personas que parti-
cipan no vuelven a recaer. El seguimiento y las visitas 
a los pisos son un eje central de este proyecto.

Este sistema está sustituyendo al formado por esca-
lones: de la calle se pasa al albergue, de ahí a un alo-
jamiento temporal y después a una vivienda perma-
nente. Un proceso largo que deja a mucha gente en 
el camino. El modelo Housing First ha sido debatido 
este martes en Barcelona en una jornada organizada 
por la Fundació Arrels.

Más Barato
Los participantes han reclamado más recursos a la 
Administración para desarrollar el Housing First y 
que se coordinen esfuerzos. También han reivindica-
do que se destinen más ayudas al alquiler social para 

que se reduzca la cantidad económica que debe apor-
tar el beneficiario para pagar el alquiler de la vivienda. 
Actualmente es el 30% que los ingresos. Los exper-
tos han reflexionado, además, en voz alta “sobre la 
necesidad de aprender a gestionar mejor los conflic-
tos que puedan surgir con los vecinos” del edificio 
donde se alojan los sintecho. La jornada también ha 
servido para recordarle a la Administración que pro-
porcionar un piso a un sintecho le sale más barato 
que permitir que esté continúe en la calle.

Sam Tsemberis, creador del modelo Housing First, 
ha pedido a los Gobiernos que se conciencien de 
este ahorro, ya que se evitan pagar “hasta 100.000 
euros al año en servicios”. Por ejemplo, en atención 
hospitalaria. Tsemberis ha recomendado que de las 
941 personas que duermen diariamente en las calles 
de la ciudad de Barcelona se priorice la atención a 
un grupo de entre el 15% y el 20%, porque son los 
casos más graves los que entran de la calle a la cárcel 
y de la calle a los hospitales”. También ha recordado 
que el fenómeno de los sintecho irá a más porque lo 
está propiciando la situación de la economía mun-
dial. Este experto ha aconsejado descartar las acti-
tudes paternalistas si se quiere ayudar a reinsertar al 
colectivo.

Un sintecho duerme en el parque de la Ciutadella.
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Dificultades Para Alquilar
El Ayuntamiento de Barcelona aplica este modelo 
desde el pasado mes de junio “y vamos a seguir apos-
tando por él”, afirma Carme Fortea, jefa del depar-
tamento de Atención a las Personas Vulnerables del 
consistorio. De  los 50 casos que se atienden a nivel 
municipal, el 20% son mujeres. Las edades oscilan 
entre los 45 y los 55 años. Fortea reconoce que todos 
ellos son personas muy frágiles, pero han detectado 
que ha mejorado su aspecto físico y han reducido 
la ingestión de alcohol. Eran personas que llevaban 
más de 3 años viviendo en la calle, aunque hay un 
caso que ha estado 19 años. Fortea ha denunciado 
que existen muchas dificultades para encontrar vi-
viendas para aplicar este modelo.

La Fundació Arrels ha aplicado el Housing Firt a me-
dio centenar de personas. “Teníamos un modelo de 
asistencia que estamos reconvirtiendo para hacer este 
cambio”, ha señalado Ferran Busquets, director de 
la entidad. “Llevamos un par de años trabajando en 
estos cambias de mentalidad y de estructura”, ha afir-
mado. Para Busquets “lo importante es la persona” 
y para atenderla destinarán “la persona de la entidad 
con la que mejor interactúe”.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/primero-una-casa-5570754?utm_source=twitter&utm_
medium=social&utm_campaign=cm
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Aprenent Housing First
Un expert nord-americà i un de canadenc expliquen l’èxit del model que ofereix un 
pis a persones sense sostre -  Entitats i municipis catalans també aposten per aquest 
programa
El Punt Avui (19/10/2016)
Sònia Pau
Més de 1.100 persones viuen al carrer, segons els re-
comptes que s’han fet aquest any a Badalona, Giro-
na, Lleida, Sant Adrià del Besòs i Barcelona (on se’n 
van comptabilitzar 941 en una sola nit). El Housing 
First (La llar primer, en la traducció catalana) és una 
de les eines en què els experts posen moltes espe-
rances per aconseguir que aquestes persones tornin a 
viure sota un sostre. Es tracta de capgirar el sistema: 
que persones que fa temps que dormen al ras puguin 
accedir directament a un allotjament permanent, ten-
int en compte les seves necessitats i opinions, amb el 
suport de professionals. Es busca una acció més rà-
pida i eficient. És un model nascut el 1992 als Estats 
Units i Arrels Fundació va aplegar ahir més d 200 re-
presentants d’entitats socials i municipis per escoltar 
Sam Tsemberis i Tim Aubry, dos dels experts que ho 
han posat en marxa als Estats Units i al Canadà.

Tsemberis, que és psicòleg clínic i director del 
Pathways Housing First Institute, va assegurar que 
aquest model d’atenció ha permès reduir en diferents 
ciutats nord-americanes gairebé un 40% el nombre 
de veterans de guerra que havien acabat vivint al ca-
rrer. A més, va insistir en un dels arguments per des-
gràcia més contundents, que és l’econòmic: les admi-
nistracions gasten més en una persona sense sostre 
–sobretot en àmbits com salut, atenció social i jus-
tícia– que no pas si té un habitatge en aquest model.

Evidentment, hi ha fracassos. Els va xifrar en un 
20%. “Com en tot programa d’inclusió social, el viat-
ge i el procés de recuperació de cadascú és diferent”, 
va advertir Tsemberis, i hi va afegir que aquí on hi ha 
la clau, perquè considera imprescindible que la perso-
nes sigui el centre –és a dir, que es respectin les seves 
opinions i necessitats– i que el procés d’inclusió se-
gueixi el ritme marcat pel protagonista. “La pregunta 

Com podem ajudar-lo? ha de ser la forma d’acostar-
nos a ell. De fet, l’habitatge no és el més important 
del Housing First, sinó que és la persona. Saber què 
vol i quan ho vol”, va afirmar. “L’habitatge individual 
i independent i dret a decidir de la persona”, també 
són els punts clau que va remarcar el catedràtic de 
psicologia de la Universitat d’Ottawa, Tim Aubry.

Com triar les persones idònies per al Housing First? 
Fins a quin punt han d’arriscar els professionals i 
com es fa per canviar la mentalitat de treball? Quan-
tes oportunitats s’ha de donar la persona que no s’hi 
acaba d’adaptar? S’ha d’avisar els veïns de l’edifici? 
Aquestes són algunes de les moltes preguntes que 
ahir es van plantejar i debatre a la jornada L’aplicació 
del Housing First a Catalunya organitzada per Arrels 
al Born. De fet, els ajuntaments de Barcelona, Girona 
i Lleida ja tenen programes pilot en marxa. Com les 
entitats Arrels, RAIS, Sant Pere Claver, entre d’altres.

“A Barcelona tenim 50 pisos en Housing First i estem 
avaluant l’experiència, però tenim clar que és el model 
de futur”, indica Carme Fortea, de l’Ajuntament de 
Barcelona. “Les administracions tenen els recursos i 
les entitats, l’agilitat. La suma de les dues coses pot 
ser espectacular”, va concloure el director d’Arrels, 
Ferran Busquets.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1014077-aprenent-housing-first.html

El director d’Arrels , Ferran Busquets, presentant la jornada so-
bre Housing First al Born juan Lemus / arrels Fundació
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Després de cinc anys sense fer-ho, l’Ajuntament de 
Barcelona, en coordinació amb les entitats socials, 
tornarà a comptar quantes persones dormen en ca-
rrers, places, parcs i caixers de la ciutat una sola nit. 
El recompte es farà la nit del 18 al 19 de maig i es 
necessiten 900 voluntaris per organitzar-se en grups 
i recórrer tota la ciutat. La tinenta d’alcaldia en Drets 
Socials, Laia Ortiz, va explicar ahir que es volen tenir 
dades al màxim de concretes i per això es farà una 
prospecció del 100% de la ciutat. Fins i tot es pen-
tinarà Montjuïc i la part de muntanya de Nou Barris 
amb la col·laboració de Parcs i Jardins i la Guàrdia 
Urbana.

L’últim recompte organitzat per la Xarxa d’Atenció 
de les Persones Sense Llar (XAPSLL) va ser el 2011 
i es van detectar 838 persones dormint al ras i 695, 
en assentaments. El maig de l’any passat va ser Arrels 
Fundació qui en va fer un pel seu compte i en va 
trobar 892. L’última dada és la de la Diagnosi 2015. 
La situació del sensellarisme a Barcelona , que, a par-
tir dels equips de carrer del Servei d’Inserció Social 
(SIS), parlava de 700 i 440 en assentaments. La mobi-
lització del 18 de maig permetrà veure si la realitat al 
carrer s’acosta més a les 700 o a les 900.

Alhora, aquella mateixa nit, es comptabilitzaran les 
persones que pernocten als equipaments municipals 
i d’entitats per tenir una radiografia més completa del 
fenomen del sensellarisme a Barcelona. El portaveu 
de la XAPSLL i director de Centre Assís, Jesús Ruiz, 

va recordar que la xarxa té fronts de treball oberts per 
aconseguir que tothom tingui un sostre que van des 
de la sensibilització de la ciutadania fins a escoltar les 
persones afectades per millorar els recursos i també 
perfeccionar la recollida de dades.

Pel que fa al recompte, es necessiten 900 voluntaris 
de més de 18 anys (inscripcions a http//recompte.
barcelona ). Com a novetat, a més de recollir la infor-
mació als mapes la introduiran en una app. El repre-
sentant de Progess, Carles Cabré, va subratllar que el 
recompte “ha de servir per planificar les polítiques 
públiques”.

Lleida farà recompte dels sense sostre dilluns, en 
aquest cas amb l’assessorament d’Arrels. I altres ciu-
tats com Badalona i Girona n’estan preparant per al 
maig.

El Punt Avui (16/04/2016)
Sónia Pau

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/958865-colau-recupera-el-recompte-de-persones-sense-sostre.html

Uns 900 voluntaris pentinaran la ciutat la nit del 18 de maig i una app permetrà reco-
llir la informació al moment - Badalona, Lleida i Girona també faran recomptes per 
saber quanta gent dorm al carrer

Colau recupera el recompte de persones sense 
sostre

Dues persones dormint en un caixer el 27 de maig de l’any 
passat a la zona de Fort Pienc, a Barcelona Foto: Oriol Puig / 
Arxiu.
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Badalona llevará a cabo este mes de mayo un recuento 
para saber cuántas personas duermen a la intemperie 
en el término municipal. La intención es disponer de 
un censo aproximado de este colectivo y así poder 
trabajar a nivel social sobre una base de datos real.

La iniciativa es impulsada desde el Ayuntamiento, 
que tendrá la colaboración de la Fundació Arrels, con 
experiencia en este ámbito. La noche del próximo 18 
de mayo, pues, un grupo de técnico y voluntarios, 
que serán previamente formados para la ocasión, 
recorrerán todos los barrios para ver el número de 
personas que viven y duermen en la calle e intentar 
conocer los casos en la medida de lo posible para 
estar al corriente de las situaciones y ver si se puede 
mediar de alguna forma.

La regidora de Servicios Sociales, Agnès Rotger, ha 
avanzado que las principales entidades sociales de la 
ciudad trabajan conjuntamente para desarrollar una 
iniciativa en la ciudad en lo que a personas sin techo 
se refiere.

Aunque todavía no se conocen los detalles, sí se sabe 
que participan instituciones como la propia Funda-
ció Arrels, Projecte Folre, Roca i Pi, Cruz Roja o la 
Federación de Asociaciones de Vecinos, y que para 
cualquier proyecto será de vital importancia saber el 
número de personas a las que se puede llegar.

La Vanguardia (02/05/2016)
Javier Torres

El Ayuntamiento realizará una batida a mediados de mayo para tener una cifra real y 
aproximada de las personas que hacen noche en espacios públicos

Badalona contará por primera vez los sin techo 
que viven en sus calles

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20160502/401514300240/badalona-contara-primera-vez-sin-
techo-viven-calles.html

Foto de archivo de una persona durmiendo en un banco (Dani 
Duch)
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Encara falten uns noranta voluntaris per arribar a les
900 persones que es necessiten el 18 de maig a la nit 
per comptar les persones que viuen al carrer a Bar-
celona i així millorar els serveis que se’ls ofereixen. 
El recompte –organitzat per la Xarxa d’Atenció de 
les Persones Sense Llar (XAPSLL), en què hi ha les 
entitats socials i l’Ajuntament– es farà la nit del 18 
al 19 de maig i es pentinarà per primer cop tota la 
ciutat. Per participar-hi cal ser major d’edat i dur un 
telèfon mòbil.

Ahir s’hi havien apuntat 812 persones, però es neces-
siten voluntaris per cobrir zones de Pedralbes, Can-
yelles, el Bon Pastor, el Coll, Texonera, Trinitat Nova, 
les Roquetes, Torre Baró i el Turó de la Peira.

Arrels farà un cens
Al cap de pocs dies –el 30 i 31 de maig i l’1 de juny– la 
Fundació Arrels organitza el primer cens de persones
que dormen al carrer a Barcelona. L’entitat també 

busca voluntaris per sortir aquestes nits a preguntar-
los qüestions com ara quant temps fa que viuen al 
carrer, si van al metge o si han estat víctimes d’alguna 
agressió. El cens és el marc del projecte europeu The 
European End Street Homellessness.

El Punt Avui (10/05/2016)
Sònia Pau

Barcelona necessita 90 voluntaris per al recompte 
de sense sostre

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/05-Maig/20160510/4pu-inserits-i-sensesostre.pdf

Una persona dormint al carrer el 27 de maig de l’any passat,
la nit que Arrels va fer un recompte a Barcelona
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Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/05-Maig/20160523b/5lv-laia.pdf

La Vanguardia (23/05/2016)
Laia Ortiz

Per dissenyar i implementar polítiques és imprescin-
dible conèixer la realitat. Amb aquest objectiu di-
mecres passat més de 900 persones voluntàries van 
col∙laborar en el recompte de persones sense llar a 
Barcelona. Moltíssimes gràcies a tots i totes. Per vo-
saltres avui sabem que aquella nit dormien als carrers 
de la ciutat 941 persones i que els equipaments de les 
entitats de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar 
(XAPSLL) allotjaven 1.973 persones més.

Cadascuna d’aquestes persones mereix un compro-
mís polític per una ciutat inclusiva i per fixar se la fita 
que ningú hagi de dormir al carrer. Amb el Recomp-
te 2016, la XAPSLL recupera una eina de diagnosi 
que esdevindrà anual i que formarà part de les polí-
tiques de lluita contra el sensellarisme de la ciutat. La 
XAPSLL havia realitzat ja dos recomptes, l’any 2008 
i el 2011. Després, els recomptes es van interrompre 
a excepció del que va fer Arrels Fundació fa un any.

Tanmateix, les polítiques municipals no s’han des-
envolupat sense coneixement de la realitat en els 
darrers anys. El Servei d’Inserció Social (SIS), creat 
fa més de 25 anys per atendre les persones sense 
sostre, fa seguiment, registra les tendències i coneix 
l’evolució del nombre i la ubicació de les persones 
sense sostre a la ciutat. Però la seva funció principal 
és establir vincles i acompanyar les persones respec-
tant la seva autonomia i les seves decisions. Per això 
entitats i Ajuntament demanaran la complicitat de la 
ciutadania en la tasca de comptabilització exhaustiva 
i detecció de noves situacions d’exclusió un cop l’any.

Com en moltes altres qüestions, estem convençuts 
que cal teixir complicitats amb la resta de munici-
pis catalans, i celebrem que Lleida, Badalona, Giro-
na i Sant Adrià de Besòs també hagin dut a terme 
recomptes aquests dies, ja que avui resulta impossi-
ble saber quantes persones dormen als carrers en el 
conjunt de Catalunya. També creiem que cal avançar 
fent efectiu l’empadronament sense domicili a tots 
els municipis, així com el desenvolupament d’una es-
tratègia a nivell de país, impulsada pel Govern de la 
Generalitat, que prioritzi la prevenció i que, arribat el 
cas, no obligui les persones que es queden al carrer a 
perdre el vincle amb el seu entorn per buscar refugi 
a la ciutat de Barcelona davant l’absència de recursos 
d’atenció a les seves localitats.

Barcelona disposa d’un llarg llistat de serveis –mu-
nicipals i d’entitats– que atenen les persones sense 
llar, però 941 persones dormint al carrer evidencien 
que hi ha molt camí per recórrer i per això estem 
treballant en l’elaboració d’un pla de lluita contra el 
sensellarisme. Un pla que orienti les polítiques de 
ciutat cap a una atenció social coordinada amb les 
polítiques d’habitatge, que estableixi mecanismes 
preventius per evitar el constant degoteig de noves 
situacions de pobresa extrema i que prioritzi la crea-
ció d’entorns d’estabilitat econòmica, habitacional i 
emocional per a les persones que han passat per la 
vida al carrer.

Els sensesostre: no només es tracta de comptar
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És un èxit que entitats i Ajuntament hagin fet con-
juntament un recompte de les persones que dormen
al carrer a Barcelona. És un pas importantíssim. 
Però ha estat massa complicat quan hauria d’haver 
estat molt senzill. Cal que el nou govern sigui trans-
parent pel que fa a la relació que vol amb les entitats 
socials.

No avançarem si no aconseguim optimitzar recur-
sos i aprofitar el paper i els avantatges que aporten
tan l’administració com les entitats. I ja fem tard, 
perquè els qui paguen els plats trencats són els qui 
cada dia han de dormir al carrer.

“Incertesa”

Ferran Busquets, Arrels

La Vanguardia (05/06/2016)
Ramon Suñé / Silvia Angulo
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La inquietud, el concepte que el diccionari defineix 
com «la inclinació de l’ànim cap a alguna cosa», ha 
portat aquest dissenyador industrial a dissenyar una 
clau contra la marginalitat d’objectes i persones. En 
les seves creacions, Curro Claret (Barcelona, 1968) 
no deixa al marge el valor de la gent en risc d’exclusió 
social, ni el d’elements materials dels quals es pres-
cindeix. Ell il·lumina tot això amb noves possibilitats. 
Realça el potencial social.

En la seva conferència de dissabte al saló Ex-
pohogar Primavera de Fira Barcelona parlava de 
disseny social. ¿Què és? 
És el reconeixement del disseny com a eina de trans-
formació i canvi, a partir de repensar la manera com 
vivim. I cada dia tinc més clar que en les situacions 
de risc d’exclusió social de les persones, el disseny hi 
ha d’estar.

¿Com a solució? 
No dic que hagi de solucionar-ho, però el disseny 
trenca murs invisibles de desigualtat. El seu atractiu 
i glamur, la sorpresa que genera, és un ganxo per fer 
aflorar qüestions com l’origen dels materials utilitzats 

o les històries que inspiren les creacions. El disseny 
és una oportunitat i un canal per expressar, una excu-
sa per qüestionar i suggerir altres punts de vista.

Com tota creació artística...
Sí, com la moda. La passarel·la és un punt d’expressió 
amb molt valor. Les primeres minifaldilles parlaven 
de llibertat, com la música de jazz, que va néixer com 
a canal d’expressió dels esclaus que cantaven al camp. 
Avui hi ha encara molta resignació, i el disseny, com 
tot l’art, és un camí alternatiu a l’inconformisme que 
no accepta la realitat tal com és. Encara que cadascú, 
en la seva professió, pot reconèixer maneres d’actuar 
diferents.

Cada persona, el seu gra de sorra... 
La millora social és una feina col·lectiva. Encara que 
alguns tinguin més marge, cadascú pot fer alguna 
cosa, no és un tema d’escala i dimensió, és d’actitud 
personal.

El seu projecte amb Arrels Fundació i Camper 
exemplifica molt bé com el disseny trenca murs 
de desigualtat. Expliqui-m’ho! 
Va ser el 2012. Camper em va demanar que deco-
rés la seva botiga del carrer de Pelai de Barcelona, a 
l’edifici del Triangle. Volien que ho fes com ho faig 
amb Arrels Fundació. Al Paral·lel, la fundació del Ra-
val té un taller on guio gent que ha viscut al carrer 
en el disseny d’objectes útils, aprofitant materials dels 
quals altres es desprenen. I amb sis d’aquestes perso-
nes vam decorar la botiga de Camper. Dins del local, 
un vídeo, un text i dibuixos expliquen el procés, que 
vam repetir en una altra botiga de Camper a Madrid, 
amb la Fundació San Martín de Porres.

El Periódico (28/01/2016)
Carme Escales

Dissenyador industrial. Les seves idees miren de caminar sobre dues potes: la reuti-
lització de material i la revalorització social.

Curro Claret: «El disseny trenca murs invisibles 
de desigualtat»
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¿Què valora més d’aquestes experiències? 
Que els participants se sentissin reconeguts i tractats 
com a persones, que les seves capacitats es fessin vi-
sibles, i encara més de la mà del segell de Camper, 
que també té la seva història humana al darrere. La 
firma va dipositar confiança en gent amb molt po-
ques oportunitats de tenir una feina estable, i aquelles 
persones van estar a l’altura.

¿Tots els seus treballs els enfoca així? 
A qualsevol projecte que m’arriba intento buscar-li 
la connexió amb una mirada crítica de la societat i la 

preservació ambiental. M’estimulen dissenys com els 
protectors de ciclistes -amb forma de barra de pa- a 
l’asfalt de Barcelona, que vaig fer per a Zicla, perquè 
és una empresa que treballa amb material reciclat, i 
en aquest cas en defensa del transport net. M’agrada 
que el meu disseny estigui on hi hagi vida, on vegi 
una necessitat de canvi. I em dol quan no pot ser així.

Entre reciclar i reutilitzar, ¿què tria? 
Tot és necessari, però reutilitzar es pot fer a casa, sen-
se cap cost. Reciclar implica un nou procés industrial.

Enllaç: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/curro-claret-disseny-trenca-murs-invisibles-desigualtat-4851609
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Enllaç: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2016/03/08/pagina-6/96712849/pdf.html?search=agressio

En Florin, un jove immigrant que dormia al carrer, 
es debat entre la vida i la mort a la unitat de cures 
intensives (UCI) de l’hospital del Mar després de ser 
atacat per una altra persona sense sostre a la Barce-
loneta. Els fets van succeir la matinada del dia 26 
quan tots dos passaven la nit a la zona del Parc de 
Recerca Biomèdica i l’agressor va llançar un bloc de 
pedra, queva impactar contra el cap d’en Florin per 
motius desconeguts.

“Va ingressar a l’hospital del Mar amb traumatisme 
cranioencefàlic, té lesions molt greus, el van ope-
rar però està molt greu i en coma”, explicava ahir 
Carme Loza, de la Fundació Barcelon Actua (BAC). 
En Florin anava regularment al menjador d’aquesta  
organització, que cada dijous dóna de sopar a un 
centenar de persones al Raval. Va començar com 
a usuari però a poc a poc s’hi va anar implicant 
més i va passar a ajudar com a voluntari. “Des de 
feia tres o quatre mesos dormia en un alberg de la 
Zona Franca, però a causa dels horaris tan estrictes 
d’aquests centres va tornar al carrer”, afegeix Loza.

Com cada dijous, el 25 de febrer va acudir a la cita 
“Dijous tots a taula al Raval”. Després, ja de nit, es 
va acomodar a l’accés del Parc. Un home que dor-
mia al carrer, a l’UCI per l’agressió d’un altre sen-
sesostre de Recerca Biomèdica per dormir amb la 
persona que es va convertir en el seu atacant, també 
d’origen romanès, com ell. Per causes que es desco-
neixen, el company el va agredir brutalment. Una 
càmera va gravar els fets.

Els Mossos d’Esquadra van confirmar que l’agressor 
va ser detingut aquella matinada per haver ferit un 
agent a la mandíbula. “Fruit de les investigacions es 
constata que el detingut per atemptat a l’autoritat és 
el mateix que va agredir l’indigent”, precisen fonts-
de la policia autonòmica. Aquest presumpte autor 
d’un delicte de temptativa d’homicidi va passar a 
disposició judicial i es va decretar el seu ingrés en un
centre hospitalari penitenciari.

“Cada dia voluntaris de la BAC i amics d’en Florin-
que viuen al carrer l’anem a veure a l’hospital. Hem 
recollit diners perquè un germà seu pugui venir des 
de Bucarest a Barcelona”, apunta Loza.

En Florin, d’uns 30 anys, havia començat un curs 
electricitat i fontaneria. Fins al moment sobrevivia 
amb el seu espectacle de bombolles de sabó a les 
zones turístiques.

Aquest fet posa en relleu la violència de la qual són 
víctimes els indigents. La Fundació Arrels considera 
que la gran majoria de persones que viuen al carrer 
han patit en algun moment una agressió.

Un home que dormia al carrer, a l’UCI per l’agressió 
d’un altre sensesostre

La Vanguardia (08/03/2016)
Rosa M Bosch
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Un país amb 101.000 llars sense cap ingrés i on 
683.700 persones viuen en habitatges en què no
es poden permetre tenir una temperatura adequa-
da són algunes de les dades que va recordar ahir el 
president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector 
Social, Oriol Illa, per donar un toc d’atenció als po-
lítics i plantejar la magnitud d’una situació que ja 
fa anys que es descriu com d’“emergència social”. 
Segons les últimes dades de l’Idescat, el 20,9% de 
la població estava sota el llindar de la pobresa el 
2014, un augment d’1,1 punts respecte al 2013. I 
estar sota el llindar de la pobresa vol dir malviure 
amb menys de 9.767 euros anuals en les llars d’una 
sola persona.

Amb aquest panorama damunt la taula –al qual s’ha 
d’afegir el fet que
hi ha 510.237 persones a l’atur, de les quals 393.900 
estan en situació d’atur de llarga durada, i que 
l’índex d’abandonament escolar, del 22%, és dels 
més alts de la Unió Europea–, Illa demana als grups 
parlamentaris que en el ple d’emergència social ac-
tuïn “amb sensibilitat i responsabilitat” i, pel que 
fa a mesures, reclama “canvis estructurals en les 
polítiques socials i no conformar-se amb polítiques 
pal·liatives”. El president de la Taula d’Entitats 
també adverteix que no és hora de fer volar coloms, 
sinó que calen “compromisos amb pressupostos 
clars i realistes”.

En la mateixa línia, la presidenta de les Entitats Ca-
talanes d’Acció Social (ECAS), Teresa Crespo, creu 
que els dos principals eixos que haurien de sortir 
del ple són, primer, aconseguir que no hi hagi ningú 
sense uns ingressos per viure dignament –“ja sigui 
gràcies a una renda mínima d’inserció reformada 

o a una renda garantida”– i, segon, “consensuar 
polítiques socials transformadores que puguin es-
tar vigents durant uns anys”. Tant Illa com Cres-
po insisteixen a recordar que l’experiència del ple 
monogràfic contra la pobresa de fa dos anys va ser 
“decebedora” i per això reivindiquen mesures amb 
partides pressupostàries.

Renda de ciutadania i prestació a les famílies 
amb fills
Els infants i joves que creixen en famílies en situació 
de pobresa i les persones sense llar o que viuen en 
habitatges sense unes condicions dignes són alguns 
dels col·lectius que més truquen a la porta de les enti-
tats socials. Des del Casal dels Infants, Rosa Balaguer 
considera prioritari “concretar una renda de ciutada-
nia que garanteixi condicions de vida dignes a totes 
les famílies” i una especial atenció als infants de 0 a 3 
anys “per garantir un futur èxit escolar”.

El Punt Avui (08/03/2016)
Sonia Pau

 Més de 100.000 llars malviuen sense cap ingrés i 683.000 persones estan en situació 
de pobresa energètica - Les entitats volen “compromisos amb pressupostos reals” 

Fer el salt de les mesures pal·liatives a polítiques 
socials transformadores

Firmes reclamant una renda de ciutadania recollides l’octubre 
del 2013 Foto: Albert Salamé / Arxiu.
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Conxi Martínez, presidenta de la Fedaia, subratlla la 
necessitat de caminar cap a una prestació econòmi-
ca universal per a la criança dels fills, l’anomenada 
PEUC.

Per la seva banda, el director de la Fundació Arrels, 
que atén persones sense llar, creu que “el resultat del 
ple clarificarà si efectivament el patiment de les per-
sones es considera o no una emergència”.
I adverteix: “Si la política no està a l’altura i tot queda 
en bones intencions, tindrem
un greu problema.”

Les Xifres
20,9 per cent de la població viu en aquests moments 
sota el llindar de la pobresa, 1,1 punts més que el 
2013.

43 famílies són desnonades de mitjana cada dia a 
Catalunya, tot i que hi ha milers de pisos buits.

22 per cent és l’índex d’abandonament escolar a Ca-
talunya, un dels més alts de la Unió Europea.

Enllaç: http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/947859-fer-el-salt-de-les-mesures-pal-liatives-a-politiques-socials-
transformadores.html
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Trobades (23/03/2016)
Redacción

Arrels Fundació

Ayer día 13 de Abril acudimos a la fundació arrels. Al 
llegar se podían ver numerosas personas que podría 
pensarse que acudían desde la calle en busca de ayuda 
a dicha fundación. Quien sabe si nosotros
seremos también atendidos. El ambiente era acoge-
dor y nos causó buena impresión. Pudimos ver como 
trabajaban preparando la festividad de Sant Jordi, ha-
cían rosas con cartón reciclado. Eran las cinco de la 
tarde, la hora en que se daban las meriendas. Se podía 
oler el aroma café de la merienda.

Daba la sensación de ser un recurso muy organizado. 
Se les podía ver a los profesionales que atendían en la 
puerta de entrada con mucha experiencia en la aten-
ción a las personas. También había mucho control 
de lo que se hacía pues estaban comunicados con un 
pinganillo.

Nos atendieron de una manera agradable. La pro-
fesional que nos atendió se llama Gemma Gassó, 
Educadora Social y Psicóloga del Equip de Centre 
Obert i Carrer; que nos llevó a un despacho, dónde 
intercambiamos impresiones e información. Una vez 
hecha las presentaciones pasamos a las preguntas

Antes de empezar la entrevista nos explicaron que 
el proyecto de la Fundación consta de dos equipos: 
centro de día y equipo de calle. 

Las preguntas que le hicimos fueran las siguientes:

¿Qué tipo de gente atienden aquí?
Gente que está en la calle y gente que está en pisos 
pero llevan un seguimiento con la Fundación Arrels 
que les ha llevado a conseguir la vivienda.

¿Cómo se financia?

La Fundación Arrels es una entidad privada. Financia 
a partir de socios privados que colaboran y el ayunta-
miento también ofrece ayuda.

¿Qué criterios siguen para escoger un sitio don-
de vivir?
El criterio que siguen es en función de la autonomía 
de la persona. Escuchando siempre a la persona. La 
gente en general pide ayuda para poder alquilar una 
habitación, como poder hacerlo para poder ingresar 
en una residencia o bien si necesitan alguna cosa más
concreta.
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¿Cómo pueden salir de esta situación?
Si conociera la respuesta seria la solución mágica!. 
Primero que lo quieran ( la mayoría lo quieren) y des-
pués que vayan a un centro señalado, con recursos 
económicos para recibir ayuda donde puedan darles 
respuesta y que el centro tenga recursos. Hay veces 
que no se tienen los medios para atender a todos.

¿Cómo es la población que vive en esta situa-
ción?
El perfi l es amplio, hay de todo. Mucha gente de fue-
ra de Hungría, Rumanía, Norte de Europa, Europa 
del Este, también mucha gente de España. Estaría-
mos hablando de un 50%. Para conocer de forma 
precisa el perfi l realizaremos un censo para cuanti-
fi carlo y conocer realizaremos durante este mes de 
Mayo.

¿Tienen papeles?
Muchos no, otros sí pero el hecho de estar en la calle 
pierden o les roban sus cosas y es una vuelta a empe-
zar. Para la gente de fuera del país, la pérdida del pa-
saporte supone un coste de 150 € ya que tienen que ir 
al consulado a renovarlo. A consecuencia de esto mu-
chas personas se encuentran indocumentadas. Una 
forma de prevenir esto es la utilización de consignas 
que se encuentran en el centro abierto. Ellos nos lo 
piden y nosotros les proporcionamos.

¿Dónde duermen?
Hay gente que lleva tiempo durmiendo en la calle, 
otros en albergues municipales, otros en pisos, donde 
pueden estar asistidos gracias a la Fundación.

¿Hay voluntarios?
Por suerte tenemos muchos, que se implican en los 
diferentes proyectos. A día de hoy unos 400. Afortu-
nadamente tenemos voluntarios vinculados en el sec-
tor salud (médicos, enfermeros y psiquiatras) que nos 
ayudan en el tema de la farmacia y realizan visitas.

¿Qué tipo de soporte se realiza des de la Funda-
ción?
El soporte que se realiza es muy básico, des de ali-
mentación, higiene, acompañamiento al médico, 
hasta un seguimiento y orientación dependiendo 

del proyecto. En los pisos tutelados se les visita para 
ver como están. Disponemos de equipo de farmacia 
donde se guarda medicación personal para evitar que 
se pierda.

¿Hay algún programa para prevenir los intentos 
suicidio? ¿Como los atienden?
Aquí no tenemos ningún programa a este nivel de 
recurso, pero si surgen problemas de este tipo se les 
acompaña a un psicólogo o psiquiatra. Los profesio-
nales recibimos formación por si tenemos que ges-
tionar este tipo de situaciones.

¿Que se hace con las personas con disminución 
psíquica o física y que viven en la calle?
Es muy complicado, depende del grado de su dis-
capacidad. Pueden ir a una residencia o no. Es im-
portante que esta residencia sea lo mas normalizada 
posible y que puedan atender todo aquello que ne-
cesiten.

¿Qué perspectivas de futuro tiene la profesión 
respecto a este colectivo?
Actualmente faltan recursos e infraestructuras como 
albergues municipales. Hay mucha gente que se que-
da en la calle porque no existen recursos que se adap-
ten a sus necesidades. La distancia es un factor que 
influye en el hecho que estas personas puedan acce-
der a un recurso. Esperamos poder implementar el 
proyecto de “piso de calle” que nos permita cubrir
necesidades básicas y con un régimen menos estricto 
para que la gente no se quede en la calle.
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El Periódico (24/04/2016)
Adrià Palacín

Pedro després de la presó, va estar 7 anys al carrer. 
Ioan subsisteix des de fa 3 anys a la via pública.

«El pitjor de tot és la soledat. És terrible»
Sempre ha sigut un vagabund però assegura que no 
és un captaire. Al Pedro no li agrada demanar caritat 
a la gent, encara que per menjar ho ha de fer, confes-
sa. La seva vida s’ha desenvolupat entre el carrer i la 
presó. Fa set anys que en va sortir, un cop complerta 
la seva última condemna, i després de passar multitud 
de penúries als carrers de Barcelona, ara dorm en una 
pensió de forma provisional. A poc a poc, la vida de
Pedro s’ha anat asserenant però el seu desig i necessi-
tat és que li aconsegueixin una vivenda social.

Té acreditada una invalidesa del 75% i als 52 anys gai-
rebé no pot treballar. De jove va caure en les drogues 
i va contraure el virus de la sida. «Vaig buscar una 
llibertat que en el fons no existeix», recorda, i diu que
ara les lesions del seu cos li impedeixen carregar amb 
una motxilla.

Al Pedro no li agrada mirar enrere. Malgrat tenir 
una vida complicada, actualment se sent més inte-
grat en la societat. Va cada dia a la Fundació Arrels i 
col·labora amb l’Associació Ciutadana Anti-Sida de 
Catalunya (ACASC), on ajuda altres persones amb la 
malaltia.

Se sent enormement agraït per l’ajuda que ha rebut 
sempre, sobretot a nivell alimentari. «A Barcelona, 
qui diu que passa gana menteix –assegura–. Ara exis-
teixen moltíssims menjadors socials, de voluntaris, 
associacions, esglésies i del mateix ajuntament».

En el seu últim refugi, situat al passeig de Picasso, 
una zona on es concentren molts sense sostre, diu 
que el proveïen de menjar de forma fins i tot exces-
siva. «Avui podria recol·lectar menjar per a una set-
mana», recalca.

El que més el turmenta –ara que té un sostre on dor-
mir– és quan plou a la nit. «Desitjo que plogui només
de dia», explica emocionat, recor dant com n’és de 
dur veure’s en aquesta situació en plena matinada i 
haver-se de desplaçar per buscar recer.

També confirma que Barcelona és insegura a la nit. 
«Hi ha menors fent mal i robant als captaires», assen-
yala, encara que per a ell el pitjor d’estar al carrer és la 
soledat. «És terrible», lamenta. «Quan t’hi acostumes 
acabes perdent el cap», confessa. Pel Pedro, el pro-
blema no acaba aquí. Després de viure tants anys al 
carrer, el seu caràcter s’ha tornat massa independent i 
solitari: «Tens fòbia a viure amb gent, i per això molts 
no van als albergs».

Aquests dies ha estat col·laborat en Arrels fabricant 
roses artesanals que ahir van vendre per Sant Jordi. 
«La gent ha de saber que hi ha persones dormint al 
carrer –diu–. Sé que els refugiats de Síria ho estan 
passant fatal, però aquí, a Barcelona, també hi ha pa-
timent».

«L’ajuntament no pot dir que només hi ha 800 perso-
nes dormint al carrer, n’hi ha moltes més», assegura.
El Pedro considera que el principal problema és que 
la gent passi «tant de temps» al carrer. Reconeix que 
una vegada s’hi acostumen, «la reinserció és gairebé 
impossible ». Per això, quan el Pedro mira al futur té 
una prioritat molt clara: «Vull seguir ajudant els que 
estan més malament que jo».
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«La gent que fa molt temps que és al carrer em-
bogeix»
El Ioan té 45 anys i dorm al carrer. Fa 14 anys va 
venir de la seva Romania natal per buscar una feina 
i una vida millor. Durant un temps va treballar en la 
construcció, fins que va esclatar la bombolla immo-
biliària. Se les va apanyar durant un temps més fent 
reparacions, però els diners que tenia van acabar sent 
insuficients per pagar el lloguer del pis que tenia al 
Poblenou. La seva vida va canviar de sobte fa tres 
anys. Va haver de deixar la vivenda i va començar a 
buscar-se la vida al carrer. El Ioan es defineix com 
«un home tranquil» que no ha volgut mai fer un dra-
ma de la seva situació.

«Quan no tens opció, t’adaptes,
perquè els humans som supervivents,
som passatgers de la vida».

Actualment segueix dormint al carrer. Ell mateix ac-
cepta que podria dormir en un alberg però considera 
que en aquests centres «hi ha massa gent». I a més, 
diu que el seu caràcter li impedeix entrar en la dinà-
mica que significa arrecerar-se allà dia i nit. «Això et 
torna massa dependent », assegura. Tot i així, durant 
el dia va regularment a la Fundació Arrels, al Raval, 
on es pot dutxar i rentar la roba.

Quan surt d’allà, malviu pels voltants d’Arc de Triomf, 
la zona amb més sense sostres per metre quadrat de 
Barcelona, segons ell. «Som allà perquè al costat de 
l’estació de bus (l’estació del Nord) vénen cada dia
voluntaris a portar-nos menjar». Tot i portar amb 
tranquil·litat la situació en què es troba, el Ioan té clar 
què és el pitjor de viure al carrer: «La inseguretat».
«Fa uns dies van matar un company», explica. Va ser 
un altre vagabund, que dormia al seu costat i li va 
llançar una pedra en plena nit. Fa pocs dies el van 
enterrar. ¿Motiu? «La gent que fa molt temps que és 
al carrer embogeix», assegura.

El Ioan dorm en un caixer, amb un sac de dormir 
que li van donar els serveis socials i una motxilla que 
utilitza de coixí. El seu dia comença quan el director 
de l’oficina arriba a les vuit del matí i el convida edu-
cadament a sortir. «Mai m’han retret que dormi dins 
del caixer », explica l’home.

Llavors s’acosta al lloc on reparteixen una mica 
d’esmorzar, i després es passa el matí a la biblioteca.
El Ioan llegeix i toca la guitarra, i té la sort de poder-
se desplaçar amb una bici que va arreglar ell mateix.
Per ell, la clau de la supervivència és fer coses i no 
deixar-se consumir pel carrer, l’alcohol o les drogues. 
«Això em manté el cap al seu lloc –assegura–. Si et 
marginalitzes, estàs perdut, et tornes un salvatge».

Quan mira al futur, és escèptic. I malgrat maleir el 
sistema, hi segueix veient esperança. Té el somni de 
trobar una noia i instal·lar-se en alguna zona rural 
per viure de l’agricultura, cosa que se li dóna molt 
bé perquè a Romania s’hi dedicava. Diu que un amic 
li va prometre que li donaria un parell de parcel·les i 
espera que algun dia s’hi pugui dedicar. No veu futur 
a Barcelona, perquè en la ciutat no pot «ser autosufi-
cient i lliure».

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/04-Abril/20160425/20160424-3pe-sintecho.pdf?utm_source=Recull%20
Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201631%2025%2004%202016
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El Mundo Deportivo (28/04/2016)
Redacción

Coincidiendo con el Día Mundial del Diseño, el restaurante descubrió los dos mode-
los ganadores del concurso realizado con alumnos de la escuela Elisava

Hard Rock Cafe exporta Barcelona con dos cami-
setas solidarias

Coincidiendo con el Día Mundial del Diseño, Hard 
Rock Cafe Barcelona descubrió los ganadores del 
concurso de diseño de dos modelos de camisetas que 
unen la marca Hard Rock con Barcelona como pro-
tagonista realizados por la escuela de diseño Elisava. 
Estas dos nuevas camisetas exportarán Barcelona al 
mundo Además, estas dos camisetas tendrán un fin 
solidario, ya que el 15% irá destinado a la Fundació 
Arrels, que ayuda a la gente sin hogar que duerme en 
la calle. Es la primera vez en el mundo que la marca 
Hard Rock lleva a cabo una iniciativa de estas carac-
terísticas, con un centro de diseño de prestigio

Eric Swanson (Director General de Hard Rock Cafe 
Barcelona), explicó que “el proyecto es especial no 
sólo por hacer algo que no se había hecho nunca sino 
porque tiene Barcelona como protagonista, la ciudad 
está en el corazón del proyecto” . La Escuela Univer-
sitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona presentó 
30 finalistas y los ganadores fueron Natalia Salat, con 
‘Barcelona Rocks’ en la versión Fashion HRC y en 

la versión Core HRC fue para Sergio Entrena con 
‘Hard Rock Cassette’ . Las camisetas estarán a la ven-
ta a partir de mediados de junio.

Los ganadores
Sergio Entrena, alumno de primer curso de Elisava, 
explicó sobre su modelo ganador que que “el cassette 
es un objeto potente. Objeto de nostalgia, que englo-
ba todo lo que es la música. Es un poco lo que le pasa 
en Hard Rock Cafe. Te remite al rock, aunque son 
muchas más cosas. Me gusta trabajar con las manos. 
Aplicar manualidades para realizar cualquier diseño. 
Forma parte de mi estilo. Primero uso las manos y 
luego paso al ordenador”, comenta .Los ganadores del concurso posan con Eric Swanson, de Hard 

Rock Café Barcelona, , Albert Fuster, de ELISAVA y Ferran 
Busquets, de la Fundació Arrels

Diseño ganador de Sergio Entrena

Ganadora de la diseñadora Natalia Salat
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Por su parte, Natalia Salat, dice de su obra: “hay ele-
mentos que reflejan más Barcelona, desde el punto 
de vista del visitante que viene de afuera. Quizá sea 
una visión más anclada en los tópicos. Pero no la 
he querido despreciar por ello. Aunque no le guste 
mucho a algunos ciudadanos sigue siendo una rea-

lidad. Hay, pues, referencias a Gaudí. Y las rocas de 
La Pedrera me han remitido al concepto Hard Rock. 
Me considero más diseñadora gráfica que ilustrado-
ra, por eso, aunque empiezo haciendo los esbozos a 
mano, al final siempre acabo utilizando el ordenador 
para hacer mis creaciones”.

Enllaç: http://www.mundodeportivo.com/ocio/20160428/401425597657/hard-rock-cafe-barcelona-camisetas-barcelona-eli-
sava-fundacio-arrels-concurso-diseno.html
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La memòria, mentre dura, és un tresor que no acos-
tuma a enganyar-nos. Avui la Gema s’enrecorda de 
la seva joventut a Madrid. Es veu a ella mateixa pas-
sejant per la Puerta del Sol o la Plaza Mayor i una 
imatge borrosa se li apareix, eloqüent, i la fa pensar. 
Un indigent demana caritat, remena unes escombra-
ries o habita silenciós en un banc públic. I ella no 
pot reprimir un pensament de condescendència, una 
mirada d’esma per sobre l’espatlla. I continua el seu 
camí. M’explica el seu record amb pesar, conscient 
que, bastants anys després, la seva perspectiva ha 
canviat completament. Als vint-i-nou anys va haver 
d’experimentar en la pròpia carn la desoladora expe-
riència de viure al carrer, de tenir la freda intempèrie 
com a sostre, de sentir-se desprotegida de l’escalf  
d’una llar, d’un llit on dormir, d’una família. Que algú 
t’expliqui la seva història vital és un privilegi. I quan 
un té la sort de conèixer algú tan generós i serè com 
per explicar-te-la encara que hagi sigut difícil, o molt 
difícil, entens que els motius de la seva dissort no 
sempre són clars ni fàcils de concretar, que factors 
com l’imprevist, la indecisió, l’infortuni i el fatalisme 
tenen moltes coses a dir i que les sumes i restes su-
posadament senzilles no sempre acostumen a donar 
el resultat esperat.

Hem quedat a la seu d’Arrels, al carrer de la Riere-
ta. Ells la van ajudar quan tenia problemes i ara ella 
hi col·labora sempre que pot. És un indret especial, 
amb trànsit incessant de persones que entren i sur-
ten. Alguns passen la tarda als seients de l’entrada, 
d’altres s’hi entretenen o col·laboren amb les ac-
tivitats de lleure. S’hi combinen llargs silencis amb 
moments d’aldarull, que sempre se celebren perquè 
signifiquen vida. De seguida la Gema rememora el 
dia que va arribar a Arrels per primera vegada, mo-
guda per la impotència de no poder posar fre per ella 

mateixa a l’espiral de negativitat en què havia entrat i 
que poc tenia a veure amb aquella jove vitalista i gran 
aficionada a la lectura que somiava ser veterinària i 
que havia marxat de Madrid, on va néixer fa trenta-
nou anys, perquè volia veure món.

Impossible estudiar
Veterinària, sí, és el que ella desitjava, però la manca 
de recursos familiars no va fer-ho possible. Va tre-
ballar de repartidora de propaganda i netejant cases, 
una feina que l’encamina a deixar Madrid i aterrar 
a Tarragona, on s’estableix una temporada com a 
assistenta en la neteja d’apartaments. “Els llocs pe-
tits m’inquieten i sentia que volia tornar a agafar el 
metro”, m’explica, una potent reflexió emparentada 
amb les arrels, la pertinença a un lloc, el sentiment 
de sentir-se protegida amb l’intangible de ser sota te-
rra perquè això et recorda el lloc on vas néixer. Ja a 
Barcelona, s’enamora i s’emparella. Té casa, feina i 
el que s’acostuma a desitjar per ser mínimament fe-
liç. També una filla. L’expressió se li torça en reme-
morar les situacions, les decisions equivocades, que 
condueixen al trencament de l’estabilitat i a empren-
dre camins poc edificants. “No vaig saber prendre 
les meves pròpies decisions, les van prendre per mi”, 
concreta. Mirant enrere creu que podria haver actuat 
d’una altra manera. Prefereix no ser gaire explícita, 

Als vint-i-nou anys Gema Jiménez Casanova va haver d’experimentar en la pròpia 
carn la desoladora experiència de viure al carrer

El carrer ja ha quedat enrere

Ara (07/05/2016)
Toni Valls
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no remoure gaire el que li dol i que sigui el silenci qui 
millor ho explica. Treballava en una empresa format-
gera i és acomiadada. És llavors quan es veu aboca-
da a la depressió que la porta a viure al carrer. “No 
vaig tenir el suport familiar o potser és que no el vaig 
saber cercar amb prou determinació”, és sorprenent 
que la Gema sempre tingui aquesta capacitat per a 
l’autocrítica, per a l’assumpció dels possibles errors 
que hagi comès.

Entre places i carrers del Raval i també pròxims a 
les Glòries viu durant uns mesos sense més resguard 
que la manta i la companyia dels que es troben en la 
seva mateixa situació. “Els meus millors amics els he 
fet al carrer”, i són ells els que l’ajuden a superar la 
por de la indefensió. És bonic el verb que utilitza per 
definir el que serà el seu suport econòmic: “ chata-
rrear ”, o sigui, buscar al carrer objectes i andròmi-
nes i vendre-les a qui li vulgui donar alguna cosa. La 

situació millora una mica quan deixa la intempèrie i 
es trasllada a una casa ocupada, on resideix uns dos 
anys, no exempta de problemes i mals moments. I fi-
nalment, després de l’enèsima batzegada, es decideix 
a demanar ajuda. Arrels és un bon aixopluc. Després 
de passar per diversos albergs, ara, amb una petita 
paga no contributiva, viu en un pis tutelat per l’entitat 
on conviu amb altres persones. Llegeix molt. Acaba 
d’enllestir Tomàquets verds fregits. Abans El tiempo 
entre costuras i Las cenizas de Ángela. Aquella nena 
que va aprendre a llegir molt aviat, als quatre anys, 
que als nou llegia contes i novel·les de terror, ha vist 
passar de llarg la pitjor etapa de la seva vida. Manté el 
contacte amb un dels seus tres germans i desitja que 
algun dia el retrobament amb la seva filla sigui possi-
ble. I el més colpidor, se sent afortunada: “El que em 
va passar va ser positiu perquè no hi ha millor escola 
que la pròpia vida”.

Enllaç: http://www.ara.cat/societat/quedat-enrere-Gema-Jimenez-Casanova_0_1573042743.html
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Como tantas veces en los últimos seis años, Jesús 
Marcos ha sido el encargado de preparar los cafés. 
Pero los clientes, esta vez, han sido diferentes. Este 
hombre ayuda en el centro de Arrels de la calle de 
Riereta de Barcelona, la casa madre de esta entidad 
que apoya a los sintecho. Él no tuvo uno durante 30 
años. La entidad se lo brindó. Es uno de los anfitrio-
nes de una jornada de puertas abiertas en la que la 
oenegé ha explicado la labor que lleva a cabo desde 
hace cerca de tres décadas para sensibilizar sobre el 
colectivo y, de paso, hacer un llamamiento al volunta-
riado para que la noche del 18 de este mes se sumen 
al recuento de pobres para radiografiar con tino la 
problemática.

Una gran parte de los asistentes han sido personas 
vinculadas a la entidad o que colaboran económica-
mente, socios que aportan una cantidad voluntaria 
para ayudar a que los programas puedan seguir ade-
lante, y que han conocido las instalaciones y los ser-
vicios que se ofrecen. Como Toni, un hombre que, 
como la mayoría de los preguntados por este diario, 
ha preferido no dar su apellido porque, coinciden, 
son ayudas anónimas y el quién no tiene ninguna 
importancia. El qué sí. Y ese qué lo ha explicado a 
los asistentes Ferran Busquets, el director de la en-
tidad, en las charlas que ha ofrecido. Ha recordado 
que cada noche, según las últimas cifras, duermen en 
Barcelona  un mínimo de 900 personas en las calles 
(otras 1.800 lo hacen en albergues o pensiones), que 
en el centro de Riereta ofrecen servicio de duchas, 
cambio de ropa, higiene, acompañamiento al médico, 
un espacio de relación… “En definitiva, intentamos 
potenciar la autonomía de la personas. Tal y como 
tenemos el sistema de protección no es fácil”, ha ex-
plicado, tras recordar que una vivienda “no ha de ser 
un premio, sino un derecho que se ha de recuperar” e 

incidir en que las personas que malviven en las calles 
mueren 20 años antes que la media. Por no hablar de 
que la mayoría lo hacen en soledad.

“Tener una vivienda no ha de ser un premio, 
sino un derecho que se ha de recuperar”, ha ex-
plicado Ferran Busquets, director de la entidad

Toni ha salido satisfecho de la primera visita. “Tenía 
una idea de lo que hacían pero verlo en vivo es mu-
cho más instructivo”, ha comentado cuando ha llega-
do a su segunda visita, el albergue de Pere Barnés (en 
la calle de Puig i Xoriguer), otro de los equipamientos 
de Arrels que también ha abierto sus puertas, como 
el taller La Troballa, donde los sintecho recuperan 
habilidades personales y sociales creando objetos 
para vender.

“Son el colectivo que más lo necesitan. Ellos y los 
niños. Me ha parecido interesante esta toma de con-
tacto”, ha explicado otra socia, Enriqueta, poco an-
tes de visitar las instalaciones en las que cada noche 
duermen unas 34 personas. Allí les esperaban otras 
personas sin hogar con ganas de ayudar. Como Juan, 
que a veces prefiere dormir en la calle antes que bajo 
un techo porque siente que respira mejor. “Te da la 

La oenegé Arrels ha abierto las puertas de sus centros para sensibilizar sobre el dra-
ma de las personas que duermen en las calles

Anfitriones sin techo

El Periódico (08/05/2016)
Redacció

Un visitante, en el servicio de guardarropía de Arrels.



-87-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa de paper

brisa, bajo un techo además estás muy solo. Vengo 
aquí a menudo para estar acompañado, aunque no 
me quede a dormir”, ha explicado mientras echaba 
una mano al personal del centro con las visitas. Días 
atrás, Juan repartió en buzones del vecindario pape-
les explicando la iniciativa de abrir las puertas del al-
bergue, porque, ha comentado la directora de este 
centro, Laia Vila, “es importante que no nos vean 
problemáticos, formamos parte del barrio y quere-
mos colaborar por la buena convivencia”.

La jornada ha arrancado a las 10 de la mañana y ha 
concluido a las dos de la tarde. Al finalizar, Busquets 
se ha sentido satisfecho. Han participado cerca de 
300 personas “muy interesadas y sensibilizadas”. Y 
no menos importante: la iniciativa ha servido para 
subir la autoestima de los usuarios, algo de lo que 
precisamente no van muy sobrados. “Las personas 
que atendemos han acabado muy contentas y orgu-
llosas de mostrar las instalaciones y de participar”, ha 
comentado el director de Arrels.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/jornada-puertas-abiertas-arrels-ayuda-sintecho-5115667
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Canvi de rumb en les polítiques municipals dirigides
al col·lectiu més exclòs, el que dorm al carrer. Un vi-
ratge que han demanat els que, després dels afectats, 
coneixen millor la problemàtica: les entitats socials. 
En l’últim informe sobre la situació del sensesostris-
me a Barcelona, realitzat per la Xarxa d’Atenció a Per-
sones Sense Llar, XAPSLL, les oenagés van demanar 
a l’Ajuntament de Barcelona que comptés amb els 
sense sostre a l’hora d’elaborar propostes, i els plan-
tejava que repensessin els circuits d’atenció en funció 
de les demandes reals. Això va ser al novembre;a fi-
nals d’abril, per fi, polítics, tècnics i pobres es van as-
seure a la mateixa taula. Tornaran a fer-ho una vega-
da cada mes i mig. D’allà sortirà, segons va explicar la 
regidora de Drets Socials, Laia Ortiz, un pla per con-
cretar les necessitats del col·lectiu, millorar l’atenció i 
«combatre l’estigma que pateixen». La previsió és que 
aquesta mesura estigui acabada aquest mateix any.

Minuts abans de la primera presa de contacte, com a 
portaveu del col· lectiu sense sostre, Antoni Cortiñas 
es mostrava esperançat amb la possibilitat de poder 
parlar directament amb l’Administració pública «sen-
se intermediaris»: «Podem aportar els coneixements 
per l’experiència viscuda i proposar alternatives». De 
fet, aquest de tu a tu és habitual en les entitats que 
ajuden el col·lectiu a l’hora de planificar els seus pro-
grames. Assís, per exemple, ofereix des de fa temps 

a les seves instal·lacions un espai de reflexió en què 
persones que ja han deixat els carrers o hi segueixen 
encara expliquen els temes que més els preocupen. 
Per això, el director d’aquesta entitat, Jesús Ruiz, veu 
aquestes jornades de treball com una «oportunitat» 
per al col·lectiu.

Suport D’entitats
També Ferran Busquets, el seu homòleg a Arrels 
Fundació. Aquesta entitat, precisament, compta en-
tre el seu equip directiu amb dues persones que han 
viscut al carrer. Una és el dibuixant Miquel Fuster, 
que també participa en la taula municipal. «És clar 
que és molt important que hi participin. Una altra 
cosa serà si es materialitzen les propostes. Si ho fan, 
l’impacte serà important», apunta Busquets. Des 
d’Arrels demanen temps per valorar la bondat o no 
d’aquesta proposta, encara que sobre la filosofia, que 
vol dir comptar amb la veu dels afectats, no hi veuen 
discussió. En aquesta oenagé també tenen previst 
posar en marxa sessions amb els usuaris per millorar 
i afinar millor l’atenció i el suport que els brinden.

Ara es tracta, coincideixen els implicats, que no es 
quedi tot només en una declaració de bones inten-
cions i es vegin resultats. I si pot ser a curt termini, 
perquè, diu Ruiz: «El que és urgent és que cap perso-
na dormi al carrer»

El Periódico (10/05/2016)
Rosa M Sanz

Un consell amb persones que han viscut o viuen al carrer ajudarà l’Ajuntament de 
Barcelona a dissenyar polítiques per al col·lectiu

BCN dóna veu als sense llar

Enllaç: http://canal.fundesplai.org/repositori/file/00-2016/05-Maig/20160510/3pe-mes-persones.pdf?utm_source=Recull%20
Premsa%20Taula&utm_medium=butlleti&utm_campaign=Recull%20Premsa%20Taula%201642%2010%2005%202016
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“Nací en Barcelona en 1968 y he estado viviendo la 
mayor parte de mi vida aquí –explica Curro Claret 
en su biografía–. Estudié diseño industrial en la Es-
cuela Superior de Diseño Elisava de Barcelona y en 
Central Saint Martins de Londres (estudios que no 
llegué a acabar por razones largas de explicar aho-
ra, pero contentísimo de haber pasado por allí). Al 
regresar trabajé en diferentes empleos más o menos 
relacionados con el diseño (¿hay algún trabajo que 
no pueda tener alguna relación con él?). El que me 
chocó más probablemente fue uno en una fábrica de 
piezas para coches, de esas donde los trabajadores es-
tán todo el día delante de una máquina sin casi poder 
moverse haciendo lo mismo todo el rato. A partir de 
1998, empecé a probar por mi cuenta como diseña-
dor ‘freelance’. Desde entonces he estado trabajando 
en proyectos muy diferentes (pequeños objetos, ob-
jetos más grandes, instalaciones, interiorismo, algún 
‘evento-happening’…). Todos los diseños se han rea-
lizado para mi familia, amigos, galerías, instituciones, 
fundaciones, el Ayuntamiento de Barcelona, la Gene-
ralitat de Catalunya, pequeñas compañías, medianas 
compañías y alguna más grande. Al mismo tiempo, 
he estado haciendo un poco de profesor de diseño 
industrial”.

Es usted la antítesis del diseñador estirado. ¿El 
adjetivo ‘social’ le pega? 
Entiendo que se use ese término. Con esta crisis pa-
rece recurrente y es la etiqueta, el cliché. Me conside-
ro un diseñador al que le gusta estar donde hay jaleo, 
donde hay problemas, donde hay personas que, por 
lo que sea, se han quedado al margen. Si eso recoge 
lo de social...

Está más cerca de los sintecho que de los que 
tienen segunda y tercera residencia, vaya. Por 

poner un ejemplo, una de sus creaciones, ‘Por 
el amor de Dios’, es un banco de iglesia con un 
respaldo reclinable para que sirva también de 
cama. 
Esa propuesta en concreto pretendía recuperar el es-
píritu que durante muchas épocas ha tenido la iglesia, 
abierta las 24 horas para acoger a personas que por 
diferentes motivos han necesitado esporádicamente 
un lugar donde dormir. Mire, en general el ‘establis-
hment’, para un diseñador, es algo peligroso. Me in-
comoda estar a su lado, porque significa que aceptas 
el sistema y sus normas, que han establecido unos 
pocos privilegiados. Urge rediseñar este caos, este 
sistema que no funciona, que provoca graves fractu-
ras sociales y mucho sufrimiento.

El Periódico (24/05/2016)
Luis Miguel Marco

A este diseñador industrial, premio Ciutat de Barcelona, le gusta reutilizar cosas, no 
como un capricho sino como una imperiosa necesidad

Curro Claret: “El diseño no es solo cosa de ricos”

Curro Claret. Foto: Julio Carbó
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Empezó en esto porque quería ser como Maris-
cal, que caía simpático y encima entonces gana-
ba mucho dinero. 
Era conocido. Un tipo divertido que hacía cosas sim-
páticas, atrevidas y un poco gamberras. Y eso para 
un joven era atractivo. Mariscal ha dejado huella en 
todos nosotros.

No debe de resultar fácil ser un diseñador indus-
trial que planta cara a la industria. 
Tengo una relación de amor y odio. Yo creo en la 
idea de un sistema de producción industrial honesto. 
Creo que eso tiene todo su sentido y es lo que debe-
ría ser. Pero... ¿cuántas empresas lo son? Existimos 
como clientes, como usuarios. Pero ¿dónde quedan 
las personas? Siempre confiaré en quien tiene ganas 
de hacer cosas honestamente, pero entiendo también 
al empresario que busca obtener beneficios. Vivimos 
todo el tiempo inmersos en la contradicción, hacién-
donos preguntas.

Este estudio suyo es espartano. Y la mesa redon-
da en la que nos sentamos, recogida en la calle, 
ni siquiera es de Ikea. Predica con el ejemplo. 
A Ikea hay que reconocerle que ha hecho realidad el 
sueño del diseñador del siglo XX de crear muebles y 
objetos accesibles y útiles. Aunque luego está la tram-
pa de la vida limitada, de la secuencia de producción 
no demasiado clara y esa cosa de usar y tirar que no 
es posible, porque hay que frenar tanto consumo.

¿Mantiene intacto ese compromiso por el que 
recibió, en el 2013, el premio Ciutat de Barcelo-
na? [Fue en la categoría Diseño, por las piezas 
presentadas en la exposición ‘Un dilema, l’art 
contemporani i la inversió en la certesa’ como 
resultado de su colaboración con Arrels Funda-
ció, que atiende a personas sin hogar. Son unas 
3.000 solo en la ciudad de Barcelona; el 90%, 
hombres]. 
Cuando yo estudiaba, estábamos convencidos de que 
el diseñador debía estar donde fuera útil para solu-
cionar problemas. Hace unos años, empecé a aplicar 
el diseño en este contexto de la gente que no piensa 
en el diseño porque bastante tiene con resolver su 
día a día y lo hice sin saber muy bien cómo. Y aquí 

seguimos, repensando cómo hacer cosas reutilizando 
más que reciclando, sin maltratar el medio ambiente. 
Porque la sostenibilidad debería ser el mayor desafío 
de los diseñadores.

Si ya tenemos muchas cosas que funcionan bien, 
¿dónde debería poner el diseñador la mirada? 
Es cierto que el diseñador se fijaba mucho hasta aho-
ra en la función de los objetos. Pero creo que debería 
buscar más una intencionalidad, un discurso, plantear 
otra forma de hacer las cosas. Yo valoro que haya his-
torias detrás de los objetos. El florero chapapote era 
una denuncia, pero la fealdad podía albergar una flor. 
Diseñé la T300, una plancha de metal cortada con 
láser, doblada y con agujeros, para hacer taburetes de 
tres patas y una superficie lisa a partir de materiales 
encontrados en la calle por personas que intentan re-
hacer sus vidas. Gustarán más o menos, pero no hay 
dos iguales, y detrás hay todo un discurso.

Tuvo mucha repercusión el interiorismo de las 
dos tiendas para Camper, una en Barcelona, en 
el Triangle, realizada con Arrels Fundació, y otra 
en Madrid, con la Fundación San Martín de Po-
rres, con esos bancos y taburetes y esas lámparas 
hechas con cordones de colores de los zapatos. 
¿Tendrá continuidad? 
Espero que sí. La empresa Metalarte confió en noso-
tros para hacer una serie de lámparas. Esos objetos 
tienen valor por sí mismos. Y no se han hecho para 
que la gente los compre por caridad. Tampoco he-
mos hecho el taburete que haría Ikea. El nuestro es 
distinto, es incluso algo incómodo, porque a la ma-
yoría le incomoda mirar hacia el lado chungo de esta 
sociedad. Me gusta pensar que el diseño no es solo 
cosa de ricos.

Madera, cartón, tubos de canalización eléctrica 
reciclada. Tiene querencia por los materiales po-
bres.
 Más allá de los materiales, hay una afinidad en todos 
los sentidos con lo rechazado, con lo que se tira, con 
lo que no se valora, con lo que se desprecia. Eso es 
el reflejo de un sistema desajustado. No puede ser 
que tiremos tantas cosas. Que estemos en una media 
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de kilo y medio de basura por persona. Eso es una 
animalada. Entender eso es uno de los mayores retos 
que tenemos.

¿Sus alumnos siguen su discurso? 
Muchos no se contentan con seguir la inercia. Les 
ha tocado vivir una realidad muy dura y ven que no 
puede ser más de lo mismo. Sí o sí les toca a ellos re-
pensar a fondo el papel que como diseñadores quie-
ren tener en esta sociedad, y no solo para sobrevivir, 
sino para que sientan que lo que hacen da un cierto 
sentido a sus vidas.

El objetivo de muchas empresas hoy es conquis-
tar a los ‘millennials’, los jóvenes que han nacido 
con este siglo. Pero la mayoría no ven prioritario 
en su futuro comprarse un coche o tener en pro-
piedad una vivienda. Buscan otras fórmulas.
 Me parece buenísimo que se imponga una menor 
dependencia de lo material y se abogue por construir 
un entorno de bienes compartidos. El consumo des-
aforado está destrozando el planeta. Y no está claro 
que acaparar bienes garantice el bienestar o la feli-
cidad. Uno necesita un techo donde cobijarse, pero 
eso no implica que la solución pase por hipotecarse 
toda la vida.

No es el único diseñador que está en esta, diga-
mos, cruzada. 
Afortunadamente. Hay muchos colegas, en muchos 
sitios, que están trabajando con otras herramientas. Y 
eso es esperanzador porque están demostrando que 
se puede sobrevivir cambiando las dinámicas.

Hablando de sobrevivir, en el libro de Oscar 
Guayabero ‘Retrato imperfecto de Curro Claret’, 
editado recientemente, Juli Capella dice que la 
gran pregunta es: ¿de qué vive Curro? 
Y yo le contesto: no tengo coche, no tengo hijos, no 
tengo hipoteca, vivo en el piso de mi novia y, aun 
así, hay meses que me cuesta llegar a fin de mes. Sí, 
vivo en una incerteza económica, como tantas mu-
chas personas, y mirando con lupa los gastos. Yo me 

aprovecho de unas circunstancias que son poco habi-
tuales entre mis colegas de profesión. Si tuviera una 
familia, no podría hacer lo que hago ahora.

¿Se siente feliz, al menos?
Lo que hago es la mejor recompensa. Es lo que hace 
que me levante cada mañana. Soy consciente de ser 
un privilegiado. No estoy ocho horas trabajando en 
algo que no me llena con el único aliciente de la paga 
a final de mes y esperar las vacaciones de verano.

Su amigo Ramón Úbeda –arquitecto de forma-
ción, periodista de profesión y diseñador por vo-
cación– dice que es difícil adivinar cuál será la 
evolución de Curro Claret. 
Yo tampoco lo sé. No me sé imaginar de aquí a unos 
años. Los de mi generación que somos autónomos 
ya sabemos que no vamos a pillar la jubilación. Nos 
tendremos que espabilar o acabar viviendo en comu-
nas. Yo qué sé.

El Libro: Retrato imperfecto de Curro Claret
Escrito por el profesor Oscar Guayabero, el libro 
‘Retrato imperfecto de Curro Claret’ (editado por 
Gustavo Gili) es una conversación “sobre diseño y 
otras cosas” en la que varias personas, entre ellas Cu-
rro y Guayabero, conversan en un texto fluido sobre 
un montón de aspectos. “No queríamos que fuera 
un libro sobre diseño, sino un libro de ideas, dudas, 
experiencias, contradicciones y pensamientos que se 
han expresado a partir del lenguaje del diseño”. A 
juzgar por el resultado, lo han conseguido.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/dominical/curro-claret-gusta-pensar-que-diseno-solo-cosa-ricos-5153044
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Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sants-montjuic/caixaforum-ideas-crisis-jornada-5157037

Visibilizar las soluciones innovadoras que se están 
aplicando con éxito en Barcelona para hacer frente a 
los retos surgidos a partir de la crisis económica del 
2008. Con estos objetivos nace La Barcelona de les 
solucions, una jornada que tendrá lugar el jueves 26 
de mayo en el CaixaFòrum (Francesc Ferrer i Guàr-
dia, 6-8).

El programa, con tertulias y mesas redondas desde 
las 9.30 y hasta las 18.15 horas, incluye la presen-
tación de casos prácticos de economía colaborati-
va, emprendimiento social y economía verde como 
Arrels Fundació, Proyecto Incorpora y Proactiva 
Open Arms, entre otros, de la mano de sus respon-
sables. Òscar Camps, fundador de Proactiva Open 
Arms y elegido Català de l’Any por los lectores de 
El Periódico, es uno de los 41 ponentes. Todos han 
sido elegidos por contribuir «a la prosperidad de la 
ciudad y proyectar al mundo su mejor cara», subrayan 
los organizadores.

La asistencia es gratuita previa inscripción a través de 
la web www.barcelonasolucions.org. Los 50 primeras 
inscritos podrán visitar gratis la colección Impresio-
nistas y modernos: obras maestras de la Phillips Co-
llection.

El Periódico (26/05/2016)
Luís Benavides

41 ponentes debaten casos prácticos de oenegés

CaixaForum expone ideas para los tiempos de crisis
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El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, 
ha alertat en una entrevista a l’ACN que alguns dels 
municipis petits de Catalunya paguen bitllets de 
transport a persones sense sostre per enviar-les a nu-
clis més poblats. “Sembla que és habitual”, ha dit. 
Busquets ha atribuït el fenomen al “desconeixement 
de la problemàtica” i la falta de resposta “especia-
litzada” en aquestes poblacions. A més, ha demanat 
que s’elabori un recompte de persones que dormen 
al carrer a cada poble i ciutat de Catalunya, tal com 
ja es fa a Barcelona, Girona, Lleida, Badalona i Sant 
Adrià de Besòs.

Busquets ha manifestat que els municipis petits “el 
primer que han de fer és informar-se i preguntar” 
abans d’aplicar mesures com derivar un sensesostre 
a poblacions grans, on hi ha més polítiques socials 
d’atenció a les persones sense llar. Igualment, ha re-
comanat que els ajuntaments busquin a la mateixa 
localitat algun habitatge buit on es puguin allotjar.

En la mateixa línia, ha reivindicat que les persones 
que dormen al carrer puguin disposar de pisos i no es 
perpetuï l’allotjament en albergs. Sobre aquest aspec-
te, ha exemplificat que si la majoria de la població viu 
“en un pis i no en una casa de colònies” és per tenir 
“una intimitat i una tranquil·litat” que també haurien 
de ser exigibles per als sensesostre. “No podem es-
perar que l’habitatge sigui construït, per tant hem de 
potenciar sobretot el moviment dels pisos buits”, ha 
afegit.

Pel que fa a un recompte a escala de tot el territori ca-
talà, el director de la Fundació Arrels considera que 
és “perfectament possible” d’elaborar, en vista de 
l’experiència a Barcelona, Girona, Lleida, Badalona 
i Sant Adrià de Besòs. Precisament, ha recordat que 

el maig del 2015 el Parlament de Catalunya va instar 
el Govern a fer recomptes periòdics de persones que 
dormen al carrer.

Com a balanç de l’últim recompte a Barcelona, ha 
remarcat que la xifra de 941 persones és més alta que 
la de l’any anterior. “Malauradament el fet que hi hagi 
gent dormint al carrer no sembla que s’estigui eradi-
cant”, ha dit. Busquets ha expressat que “la màquina 
que aboca gent al carrer és més potent que la capaci-
tat que tenim de solucionar-ho”.

Un cens per identificar la situació específica en 
què es troben els sensesostre

El director de la Fundació Arrels ha explicat a l’ACN 
que els dies 30 i 31 de maig, i 1 de juny hi haurà prop 
de 400 voluntaris que sortiran de nit a fer entrevis-
tes a un mínim de 300 sensesostre de Barcelona per 
crear un cens. D’aquesta manera, l’entitat vol fer “un 
pas més” respecte del recompte quantitatiu i saber 
la situació específica de les persones que dormen al 
carrer, preguntant sobre aspectes sanitaris, de con-
flictivitat o vulnerabilitat.

Ferran Busquets, president de la Fundació, demana un recompte de persones que 
dormen al carrer a cada poble i ciutat de Catalunya

La Fundació Arrels alerta que hi ha municipis pe-
tits que envien els sensesostre a nuclis més poblats

Ara (29/05/2016)
Redacció

Dos homes sense sostre dormint a les voltes de l’entrada del 
Liceu, ahir a la matinada. Manolo García
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El mètode d’elaboració del cens es basa a establir una 
conversa amb un qüestionari de base, però evitant 
insistir en els temes que no es vulguin respondre. 
“L’important és que la persona se senti molt res-
pectada”, ha afirmat. Per aquest motiu, s’han buscat 
voluntaris “amb certa experiència” en voluntariat o 
en l’atenció a persones sensesostre. Alhora, “sempre 
que la persona ho vulgui” s’anotaran els noms i cog-
noms de manera que es pugui fer un seguiment des 
de l’entitat.

Busquets preveu que majoritàriament es trobaran 
persones sense documentació, amb problemes de 

salut mental o “que no han estat ben tractades per 
ciutadans o serveis públics”. “El que volem és con-
trastar aquestes percepcions que tenim del dia a dia 
amb la realitat”, ha subratllat. En aquest sentit, es 
plantejaran qüestions com si la persona requereix una 
medicació que no s’està prenent, si ha rebut agres-
sions d’algú o si ha tingut problemes amb els cossos 
de seguretat.

Amb tot, Busquets ha indicat que es tracta d’un pro-
jecte que s’emmarca en l’àmbit europeu i ha apuntat 
que les conclusions serviran per orientar propostes 
que responguin a les necessitats detectades.

Enllaç: http://www.ara.cat/societat/Fundacio-Arrels-alerta-que-municipis-petits-envien-sensesostre-als-mes-po-
blats_0_1585641586.html
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Enllaç: http://criatures.ara.cat/opinio/Tan-sostre_0_1593440643.html

Potser el motiu va ser la visita d’aquella senyora de 
l’Ajuntament que em va venir a fer una enquesta so-
bre salut pública. Li vaig preguntar si li importava que 
li respongués les preguntes mentre fregia croquetes, 
i com que va dir que no li feia res la vaig fer passar. I 
allà, mentre procurava que les croquetes no es carbo-
nitzessin, i que algun menor d’edat a càrrec (MEC) 
parés taula (van ser bons i ho van fer a la primera, i 
vam enganyar la senyora fent-li creure que som una 
família exemplar), em va passar la gana.

¿Té problemes per arribar a final de mes? No. N’ha 
tingut els últims anys? No. Té alguna malaltia greu? 
No. ¿Algú de casa té una malaltia greu? No. Si hagués 
de fer una despesa imprevista de 500 euros podria 
assumir-la? Sí. ¿Té problemes d’habitatge? No. Qui li 
ha receptat això que es pren? La Txell, la meva docto-
ra, de la mútua, i també el Jaume, el meu naturòpata. 
Etc. I glups. Molts glups. Perquè aquell qüestionari 
revelava les dificultats que passa tanta i tanta gent. 
No sóc soca. Ja ho sé, que moltes persones passen 
tràngols i calamitats econòmiques. Però la bateria de 
preguntes, a les quals per a sort meva vaig poder res-
pondre de forma positiva, em va fer sentir fastigosa-
ment afortunada.

Sí, devia ser aquell rau-rau que em va quedar el que 
em va impulsar a respondre al correu electrònic 
d’Arrels Fundació que demanava voluntaris per fer 

el cens de persones sense llar a Barcelona. Hi vaig 
anar per fer alguna cosa, ni que fos una nanoaporta-
ció de la mida d’un àcar. Arrels, la fundació que vetlla 
pel benestar de les persones sense llar de Barcelona, 
després del recompte que va fer fa unes setmanes 
juntament amb XAPSLL -que és la Xarxa d’Atenció 
a Persones Sense Llar de la ciutat- ha volgut saber 
qui són i com viuen aquestes persones per aconse-
guir que es duguin a terme polítiques concretes. Ells 
sí que fan una feina constant, diària i imprescindible! 
Els voluntaris vam caminar per la ciutat, de nit, i vam 
parlar amb persones de carn i ossos que van respon-
dre a les nostres preguntes amb molta més paciència 
de la que ningú es pot imaginar.

Amb noms i cognoms
Persones amb llaços familiars trencats, que han patit 
problemes de debò, no els que us explico en aquesta 
columna. D’acord, els meus també són de debò, que 
no me’ls invento, però parlo de problemes econòmics 
greus, o de salut, o socials. Cada persona amb qui es 
va parlar tenia, té, noms i cognoms i una història per 
explicar. I necessiten visibilitat. I un sostre. Un cop 
enllestida la feina vaig tornar a casa. Els tres MEC i 
el pare de les criatures dormien. No em va importar 
l’olor dels mitjons tòxics d’una certa habitació, ni el 
desordre de l’altra. No em va importar res. Em vaig 
ficar al llit i l’últim que recordo abans d’adormir-me 
és mirar el sostre.

Ara (11/06/2016)
Anna Manso

Tan sols un sostre



-96-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa de paper

Los votantes que duermen en la calle
La entidad Arrels ofrece a sus usuarios cuentas de voluntarios en la red social para 
incidir en la campaña

El Periódico (23/06/2016)
Toni Sust

A los políticos se les acusa de no escuchar a la calle 
más que cuando hay campaña electoral, pero Arrels, 
entidad que atiende a personas sin hogar, subraya 
que a los que duermen en la calle ni siquiera les ha-
cen caso en estas fechas de especial interés en ob-
tener el voto.

Por eso, la entidad ha organizado este miércoles una 
sesión de un par de horas durante las cuales un gru-
po de voluntarios ha cedido sus cuentas de Twitter 
a personas que duermen en la calle o en albergues u 
otro tipo de instalaciones temporales para que estos 
tuitearan mensajes a los candidatos y a sus partidos 
en los que les han preguntado, esencialmente, sobre 
cuáles son sus planes para combatir la pobreza, los 
desahucios, para ayudar a quien no tiene un techo 
bajo el que resguardarse.

#Votinvisible
Empleando el hashtag #votinsible o #votoinvisible, 
los sin hogar han interpelado a los candidatos. En-
tre los voluntarios figuraban el exdiputado de la CUP 
David Fernàndez, que ha cedido su cuenta a Pedro, 
seis años sin un hogar en el que dormir; la exdiputada 
del PSC Laia Bonet, que ha compartido red social 
con Enric, cuatro años durmiendo en la calle, y el 
director de Intermón-Oxfam en Catalunya, Francesc 
Mateu, que ha hecho de portavoz de Francisco, seis 
años durmiendo en la calle.

En total, la acción ha dado pie a 3.307 tuits (952 con 
imagen), que han generado 2.503 retuits. 850 usua-
rios han utilizado los hashtags indicados por Arrels. 
Los usuarios de la entidad han preguntado a los po-
líticos por sus planes contra la pobreza y en favor 
del colectivo que integran o integraron. Algunos de 
los interpelados han contestado, y Arrels se ha en-
cargado de preguntar el motivo de los que no lo han 
hecho: el PP y Ciutadans.

La sesión se proyectó cuando se comprobó que los 
candidatos apenas o nunca abordan los problemas 
de quien duerme en la calle. Por lo menos ahora no 
podrán decir que nadie les ha preguntado por ello.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/entidad-arrels-ofrece-sus-usuarios-cuentas-voluntarios-red-social-para-
incidir-campana-5223153

El exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez con 
Pedro, que ha vivido seis años sin hogar.
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Contra el voto invisible
Varios usuarios de Twitter ceden su cuenta a personas sin techo para que interactúen 
con los candidatos a las elecciones

El País (23/06/2016)
Carlos Orquín

“Hola @AmbBatet. Llevo 3 años en la calle. ¿Qué 
haréis por la gente que está como yo?”. @AmbBatet 
no es una persona, es la cuenta de Twitter de Meri-
txell Batet, la candidata socialista por Barcelona a las 
elecciones del domingo. Quien escribe la pregunta 
es Ramón Baños, a través de la cuenta de la misma 
red social de Jaume Albaiges. Este se la cedió ayer 
durante tres horas a Baños para que se dirigiera a los 
candidatos que procurarán representarle en el Con-
greso de los Diputados. Baños pudo hacer la misma 
pregunta a todos los apisrantes y como él, varias per-
sonas que viven o han vivido sin hogar tuvieron la 
oportundad de dirigirse de tú a túa los políticos con 
la intención de que les aclararan qué medidas toma-
rán para solucionar su problema: vivir sin techo.

La idea, de la Fundación Arrels, llega tras el recuento 
el pasado mayo de gente en condiciones similares y 
en el que se evidenció que ya son casi mil solo en la 
ciudad de Barcelona. En plena campaña electoral, y 
para que no se olvide un voto que parece invisible, la 
organización promovió el encuentro en su sede don-
de concurrieron voluntarios —entre los que había 
activistas, periodistas algún político como el exlíder 
de la CUP David Fernández— junto a los protago-
nistas.

“Con tanta corrupción en casa que pagamos siempre 
los más pobres, cómo nos pedís el voto?”, le pre-
guntó un usuario al presidente en funciones Mariano 
Rajoy. “Yo tenía trabajo, família, amigos, luego todo 
te va mal. No es tan difícil llegar aquí. Sin ayuda nada 
cambia”, le dijo otro a Xavier Domènech, de En 
Comú Podem.

No solo hubo preguntas, también propuestas. De he-
cho, la fundación hizo las suyas propias. “Establecer 
un sistema periódico de recuentos para conocer el 
número exacto de personas que duermen en la ca-
lle, garantizar el derecho a la vivienda al mismo nivel 
que la educación y la sanidad, asegurar el acceso al 
sistema público de salud más allá de las urgencias y 
fomentar el empleo entre personas que han vivido en 
la calle”, explica la entidad.

Alguna respuesta, aunque poco concreta llegó. “El 
derecho a la vivienda digna es algo inexcusable con 
la nueva República”, le respondió Gabriel Rufián, de 
ERC. El afectado respondió que le seducía la idea 
de “un nuevo país” pero reclamó inmediatez. Mien-
tras la política responde, —o no—, a esa demanda, 
la esperanza de vida de estas personas se reduce, de 
media, 20 años.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/06/22/catalunya/1466617957_715746.html?id_externo_rsoc=TW_CC

David Fernàndez, uno de los voluntarios. C. RIBAS
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Al mes de juny acostuma a agafar-me una febrada 
d’activisme divers. Si analitzo els últims mesos de 
juny, com a bona catalana de soca-rel que sóc (i si 
no ho fos també) prenc la falç i alço el puny a favor 
de causes que em fan bullir la sang. Un any va ser 
la campanya perquè les escoles i els instituts enten-
guessin que socialitzar els llibres de lectura i alhora 
afirmar que s’estima la nostra cultura no era gaire co-
herent. I encara hi sóc reivindicant-ho, ara en positiu, 
i afirmo que si estimen la nostra cultura cal donar-hi 
suport fomentant la biblioteca personal de l’alumne, i 
fent entendre que comprar llibres mai pot ser un tabú 
ni cap despesa, i sí una inversió.

I aquest any m’ha agafat, més que una febrada, una 
convulsió febril. Perquè he seguit amb el tema de 
l’activisme a favor de la literatura infantil i juvenil ca-
talana, hi he afegit un petit suport a Arrels Fundació 
per fer visible la veu de les persones sense llar durant 
la campanya electoral, he seguit col·laborant amb 
la comissió de biblioteca de l’AMPA de l’escola del 
petit i m’he apuntat a un grup de dones estupendes 
que reivindiquem la presència de dones als mitjans 
de comunicació, en igual nombre que els homes: @
onsonlesdones.

I anava jo en metro tota contenta, explicant-li aquesta 
última iniciativa a la menor d’edat a càrrec (MEC) 
número 1 i ensenyant-li una conversa d’aquest mag-
nífic grup, i ella em va contestar: “Mama, ja et val 
[sic], tu molt dir de mi, que m’apunto a tot, i tu què? 
Fas igual!” Llavors me la vaig mirar, recordant com 
aquella mateixa MEC m’havia fet gruar i suar quan 
es negava en rodó a fer deures, a aprendre sumes 
portant-ne, a vestir-se amb pantalons, o a vestir-se 
amb faldilles, una petita MEC que tenia uns atacs de 
gelosia terribles dels altres dos MEC, i vaig somriure 
entendrida. Aquella energia volcànica, aquell guèiser 
de moviments sísmics, ha après a canalitzar el seu 
sincrotró cap a causes justes. I ha muntat un sindicat 
d’estudiants, un duo de punxadiscos feministes, un 
equip de futbol femení (va durar poc, però juren que 
hi tornaran), col·labora amb una entitat que dóna su-
port escolar a famílies que ho necessiten, treballa de 
cangur i quan s’hagi publicat l’article segur que s’ha 
empescat alguna iniciativa més.

Ara (16/07/2016)
Anna Manso

Testos i olles s’assemblen
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A la terrassa d’un dels quebabs de la rambla del Ra-
val, amb un paquet de Winston a sobre la taula i un 
cafè en què ha abocat cinc o sis sobrets de sucre, 
Miguel Fuster recita el discurs de Marc Antoni da-
vant del cadàver de Juli Cèsar, de principi a fi. Té un 
solc profund a cada galta, com una esquerda sobre 
la terra, i els ulls amagats sota una visera amb el 
logo de Caixa Penedès. Va ser un dels vinyetistes 
de Bruguera als anys 60, i es guanyava la vida amb 
escreix dibuixant historietes romàntiques amb un 
punt picant que es venien molt bé a Gran Bretan-
ya. Després van anar maldades, i es va trobar en la 
indigència. “És un trauma del qual no et refàs en la 
vida”, diu.

En total, va passar quinze anys al carrer. Durant 
bona part d’aquest temps sobrevivia pintant qua-
dres de toreros i sevillanes per als turistes, amb un 
intermediari que tenia el negoci al carrer Llibreteria 
i li prenia el pèl a quatre mans. “Ell em pagava unes 
2.000 pessetes per obra, i després les venia a 70.000”, 
explica en Miguel. Desnodrit, addicte als ‘bricks’ de 
vi, mica en mica va anar perdent forces fins que 
ja no podia sostenir l’espàtula. S’arrossegava d’un 
costat a l’altre entre les Planes i el barri de Sants, 
amb un plec de cartrons per dormir i un ganivet per 
defensar-se de qualsevol possible enemic, fins que la 
Fundació Arrels el va rescatar.

Des d’aleshores, ha estat escrivint i dibuixant la seva 
història de rodamón, en un seguit d’àlbums que ara 
apareixen recollits en un únic volum, l’edició in-
tegral ‘15 años en la calle’, una barreja de gargot 
frenètic i lletra amarga. “Hi ha un moment en què 
aprens que tu per al món ets pura escòria, que és 
quan als bars et diuen que tenen el lavabo avariat o 

quan et volen cobrar un gotet d’anís a quatre cops 
el seu preu”, engalta. Situacions com aquestes són 
les que descriu en cada pàgina, encarnant-se en un 
personatge fantasmal, un espectre fet de guixots 
profunds i dolorosos com un tall d’arma blanca, in-
tentant mantenir la dignitat en una Barcelona que li 
dóna l’esquena, entre els caixers i les pensions, i un 
refugi a la falda de Montjuïc.

Ara Miguel Fuster té 72 anys i viu en un pis que 
Arrels li ha proporcionat a la Zona Franca. La seva 
jornada comença a les cinc del matí i se’n va a dor-
mir quan es pon el sol, aprofitant les hores de llum 
de la primera a l’última, com feia quan vivia al ca-
rrer. “Potser ara només em queden dues neurones, 
però la beguda no me les ha pogut arrabassar –diu–. 
Funcionen a la perfecció, i per això tinc aquesta me-
mòria, que no oblido ni un detall ni una dada”. Lle-
geix Montesquieu, Rousseau i altres filòsofs del Se-
gle de les Llums, i a la tele mira pel·lícules de l’oest 
i cine negre. Ara, a més, està treballant en una sèrie 
de pintures pornogràfiques.

L’any 1996, Carlos Giménez el va convertir en 
l’heroi d’un parell d’historietes canalles que trans-
corrien pels volts de Nadal, relats de meublés, droga 

Time Out (27/07/2016)
Josep Lambies

La novel·la gràfica ‘15 años en la calle’ és un relat amarg i furiós del temps en què el 
dibuixant va estar en la indigència

Miguel Fuster: “Viure al carrer és un trauma del 
qual no et refàs”
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i prostitutes, amb figuretes del nen Jesús de fons, 
que més tard passarien a formar part de l’antologia 
‘Sexo y chapuza’. La imatge que en donava allà, jo-
cosa i calavera, no té res a veure amb el perfil amar-
gant i capcot que travessa les pàgines de ‘15 años en 
la calle’, de baralles i menyspreus, de degradació i 

rebuig. “He viscut molt de temps en ambients molt 
marginals, he escoltat molts vagabunds desfogant-
se i passant-me la seva merda, he vist molt de fill de 
puta, ho he vist tot”, segueix. I tot i les paraules, tan 
crues, mai no et nega un somriure amable.

Enllaç: http://www.timeout.cat/barcelona/ca/que-fer/miguel-fuster-viure-al-carrer-es-un-trauma-del-qual-no-et-refas
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Aquello que antes llamábamos tebeos y hoy denomi-
namos como novelas gráficas hace es un magnífico 
vehículo para la evasión, para contar historias, pero 
también puede pasar a ser un documento de primer 
orden para que el lector se encuentre con la más dura 
realidad de nuestro tiempo. Eso es algo que sabe muy 
bien Miguel Fuster, un excelente dibujante y guionis-
ta que padeció 15 años en la calle. De todo ello dio 
fiel constancia como mejor sabe: dibujando.

La editorial Chula Ink ha tenido la buena idea de reu-
nir en un solo volumen todas las andanzas de Fus-
ter, un sobrecogedor trabajo que no deja indiferente 
al lector. «15 años en la calle. Obra completa» es un 
descenso a los infiernos por culpa del alcohol y con 
Barcelona como testimonio mudo de las penurias vi-
vidas por este dibujante.

Miguel Fuster empezó a convertir su tragedia en vi-
ñetas cuando fue salvado de la calle y del alcoholismo 
por la fundación Arrels. Como él mismo confiesa en 
el prólogo del libro, en aquel momento había tocado 
fondo y parecía que en su vida no había solución al-
guna. Era un deshecho humano y hacía tiempo que 
nadie sabía de su talento como artista. «Soy alcohóli-
co en abstinencia, pero consciente de que seré alco-
hólico por el resto de mi vida», asegura Fuster en el 
volumen. Fue precisamente la gente de Arrels, hará 
dos años, la que lo animó a que narrara en un blog 
con sus dibujos y sus textos todo lo que le había pa-
sado. Ese trabajo tan duro como fascinante impac-
tó a los internautas. Era lógico, por tanto, que todo 
aquello diera el salto al papel, algo que finalmente 
hizo, recuperando el sufrimiento padecido en la calle, 
cuando la soledad y la desesperación se habían con-
vertido en sus únicos compañeros.

Tiene Miguel Fuster, a pesar del drama, la virtud de 
dar voz a los marginados, a aquellos que son tratados 
como apestados sociales y que merecen una segunda 
oportunidad. Lo hace con un trazo contundente y 
valiente, en un claro blanco y negro, nada que ver con 
la mirada de postal a Barcelona y sus calles.

Nos encontramos una sobrecogedora historia, unas 
memorias en la que nada es exagerado porque es la 
realidad sin fisuras, sin maquillajes, buscando un sitio 
en el que poder pasar la noche sin saber si esa será la 
última. Dice Fuster en uno de los relatos de «15 años 
en la calle» que «he sabido lo que significa morir las 
24 horas del día, en una agonía de miedo, dolor e in-
dignidad. ¿Dignindad? ¿La había tenido alguna vez?»

La Razón (11/08/2016)
Victor Fernández

Memoria en tinta
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El libro cuenta también con numerosos textos que 
nos ayudan a comprender lo pasado por Fuster. Por 
ejemplo, el periodista Jaume Vidal nos contextualiza 
quién era el artista antes de caer en el alcoholismo y 
vivir en la calle tras ser desahuciado. Tampoco faltan 
las palabras de los compañeros de profesión, de Luis 
García Mozos y Juan Royo. Ambos no discuten el 
evidente talento del autor y aplauden el coraje de su-
perar el alcoholismo y contar esa historia en un libro 

como «15 años en la calle». Por su parte el crítico del 
mundo de la viñeta y profesional del ámbito de la 
inclusión social, Toni Boix, nos recuerda que el dibu-
jante hace su trabajo «desde el abismo» y que ahora 
vueleve a hacerse oír.

Miguel Fuster ha reabierto sus heridas en tinta y aho-
ra las comparte con todos.

Enllaç: http://www.larazon.es/local/cataluna/memoria-en-tinta-ED13324462#.Ttt1KPanug2NigJ
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Dissenyador dels sense sostre
Dissenyar en els contextos més oblidats, d’un objecte físic a la planificació de tot un 
procés. Curro Claret veu els destinataris de la seva feina com a persones, i no simples 
consumidors o usuaris
La Vanguardia (13/08/2016)
Marta Rodríguez

Promoure el disseny de mobles entre els sensesostre 
pot semblar començar la casa per la teulada. I d’això 
es tracta. Perquè en construir la coberta es protegeix 
l’estructura de les inclemències de la intempèrie. La 
Pe ça T300 és un dels projectes més celebrats de Cu-
rro Claret (Barcelona, 1968). Un element metàl∙lic 
amb plecs i orificis que possibilita a d’altres compon-
dre mobles cargolant -hi taulons de
fusta.

La primera col∙lecció la va realitzar amb un grup 
d’Arrels, entitat que atén persones sense llar, en el 
seu centre de dia al Raval de Barcelona. Després van
moblar les botigues de sabates Camper.Amb valor 
per si mateixes. Encara que l’objectiu últim del pla de 
disseny de Claret era engegar un procés de reinserció 
social. Dels seus estudis a l’Escola Elisava de Barce-
lona, el dissenyador recorda l’estimulant professorat 
heterogeni, de l’artista al d’enginyeria, que li va obrir 
mires. Després, al Central Saint Martins de Londres 
va viure la interculturalitat i la interdisciplinarietat. La 
indumentària com a gènere de comunicació li inte-
ressa especialment. La moda que qüestiona la con-
venció, en el camp minat de contradiccions en què 
s’ha convertit. Just abans de marxar cap a la capi-
tal britànica, l’exposició de Christoph Wodiczko i el 
seu carro per a homeless a Nova York, a la Fundació 
Tapies, va ser una revelació. Obres amb consciència 
social i política que l’artista d’origen polonès defineix 
com a “disseny interrogatiu”. Davant l’auge de les 
etiquetes disseny social o responsabilitat social cor-
porativa, Claret alerta del doble tall. Com en el cas de 
l’ecodisseny, no n’hi ha prou amb fer servir cartró en 
un objecte, hi ha molts altres factors implicats”. En 
les seves creacions s’estima més reutilitzar que reci-
clar. Perquè pot fer se a escala individual, no inclou 
consum d’energia, ni produeix residus. 

Encara que abans vindria reduir, puntualitza. “El 
problema comença a casa, amb el quilo i mig de resi-
du domèstic que produïm al dia”. Els seus projectes 
persegueixen visualitzar l’actitud, perquè compleixin 
una funció de divulgació de valors.
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Des de l’austeritat, admira els que estan dotats per 
a la formalització. “Tibor Kalman i Enzo Mari van 
aconseguir traduir el seu compromís amb la societat
en objectes amb un alt valor estètic. Mari amb aquella 
alegria i generositat dels italians. Ja en el Manifest de 
Barcelona, el 1999 afirmava: “Cal recuperar la tensió 
utopitzant dels orígens del disseny”. Veu estètica i 
ètica com a complementàries, no oposades.

En el màster d’Ecodisseny de l’escola IDE imparteix 
l’assignatura Disseny i Ètica. “Es tracta de tenir en 
compte les qüestions que afecten les persones i assu-
mir aquesta responsabilitat”, resumeix. Des del medi 
ambient fins a la salut o l’explotació laboral. El seu 
banc d’església Per l’amor de Déu –amb respatller 
reclinable que es transforma en catre presta servei 
en una església de Viena. Ell va anar a missa fins a 
l’adolescència. A la seva escola, laica, feien classes de 
religió encara que avui no en professa cap. El banc 
persegueix desdramatitzar i ser element de record: 
l’esperit obert de l’Església en moltes èpoques per 
acollir persones que necessiten un lloc on dormir. 
També de reflexió sobre una institució amb infraes-
tructures i metres quadrats infrautilitzats. Davantla 

sentència “això és responsabilitat dels governs”, opi-
na que en el sistema desequilibrat que impera “qual-
sevol organització, empresa o individu hauria de tenir 
un paper més actiu”.

Projectes a petita escala poden convertir se en l’inici 
d’altres de més rellevants. “Avui el disseny obert i la 
cooperació –apunta– qüestionen el rol professional
i l’ego del creador. I les tecnologies de comunicació i 
xarxes socials brinden noves eines”. Premi Ciutat de 
Barcelona 2013, en la categoria de disseny, les seves 
reflexions queden recollides al llibre Conversación 
polifónica sobre diseño y otras cosas, publicat per 
Gustavo Gili. Va voler expressament que no fos no-
més per a professionals del ram, “es parla de temes 
que ens afecten a tots”.Claret encara va una vegada 
a la setmana al taller amb els sensesostre. La primera
notícia que va tenir d’Arrels va ser a final dels 90 a 
través del seu pare, voluntari de l’entitat, quan prepa-
rava el projecte Clandestino, un videojoc sobre com 
s’ha d’espavilar un immigrant quan arriba a un país 
nou, que va presentar a la Fira Internacional del Mo-
ble de Milà.

Enllaç: http://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/2010/02/17/pagina-11/97166607/pdf.html?search=curro%20claret
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No hay nada que aterre más que la pregunta, a boca-
jarro, de un jefe: “¿Titular?”. Cuando tú todo lo que 
quieres contarle es el contexto, los detalles, los entre-
sijos de la noticia que llevas entre manos. Y parece 
que se contagia. Hace poco, cuando le desgranaba un 
complejo tema económico a una amiga, me lo soltó: 
“¿Pero cuál es el titular?”. A punto estuve de mandar-
la al carajo, pero respondí con educación: “Lo titularé 
‘cómo morir en el intento de escribirlo”.

Pero más complicado que saber titular es saber ver 
una historia. Sobre todo cuando empiezas a bus-
carlas, a entenderlas, a contarlas, a mirarlas… Hace 
años, cuando aterrizaba en el periodismo, conocí a 
Manuel. Tenía unos 50 años y le descubrí a través de 
su blog, que actualizaba cada dos o tres días desde 
una biblioteca pública, en Madrid.

Lo peculiar de su caso es que vivía en la calle y rela-
taba cómo se sentía. La primera vez que quedamos, 
lo hicimos en un bar, por la mañana, pronto. Pensé 
que amanecería ya con una cerveza, pero no, se tomó 
un café, tan cargado como el mío. Me explicó que 
desde hacía cuatro o cinco años vivía en la calle, iba y 
venía. Estuvo en pisos tutelados, pero no le acababa 
de gustar, por las compañías, y las exigencias, según 
él. Paralelamente, su relación con su familia se había 
ido enfriando.

Cobraba la renta mínima de inserción, de unos 400 
euros, y con eso tiraba. Usaba los baños públicos de 
la ciudad, —que acabé probando un día “disfrazada” 
de mendigo, qué estupidez— y comía en comedores 
sociales. Quedamos un par de veces más, pero poco 
a poco dejé correr su historia. No sabía cómo gestio-
narla, cómo mirarla, cómo contarla.
La memoria es quebradiza como una oblea. No re-
cuerdo la cara de Manuel, ni más detalles de su vida. 

Pero casi a diario paso delante de un banco, en la 
Gran Via de Barcelona, donde desde hace años duer-
me una anciana que se pertrecha con muchos carto-
nes y mantas. Cuando además de verla, la miro, me 
acuerdo de Manuel.

Un millar de personas duermen en las calles de Bar-
celona. Y llevan ahí una media de tres años y medio, 
según el recuento de Arrels Fundació. Unos menos, 
y otros muchos más de una década. Aunque no so-
lemos darnos cuenta, a no ser que un domingo haya 
que prácticamente saltarlos para sacar dinero de un 
cajero en el transitado barrio del Born. ¿Me robarán?, 
deben pensar algunos, mientras teclean la cantidad 
de euros que desean, tapándose la nariz por el fuerte 
olor a cerrado, y a otras cosas.

“Pero son ellos quienes tienen miedo”, cuenta Fe-
rran Busquets, director de Arrels. Miedo a que les 
roben su mochila, que es todo lo que tienen; o a que 
se rían de ellos, o a que les insulten o incluso a que 
les peguen. Pero el estigma pesa como una losa. “El 

El País (02/09/2016)
Rebeca Carranco

Muchas personas cuando se estrenan en el periodismo quieren ahondar en las injus-
ticias

Historias en el tintero

Varias personas duermen en una sucursal bancaria de Barcelo-
na. R. Carranco
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alcohol es una de las causas que llevan a las perso-
nas a la calle, pero muchas veces es una herramienta 
para pasar mejor el tiempo”, explica Busquets sobre 
las historias no contadas de esas personas. Y lanza 
la pregunta: “¿No tenemos casi todos a alguien en 
nuestro entorno que sin la ayuda familiar podría aca-
bar en la calle?”.

Uno de los momentos culmen en mi carrera como 
tuitera fue el 11 de junio de 2012. Entonces se habla-
ba del rescate a España y estábamos todos un poco 
asustados. En un cajero habitual en mi ruta a casa, al 
final del Portal del Ángel, distinguí a cinco personas 
durmiendo dentro. Los fotografíe y lo subí a la red. 
Alejandro Sanz me retuiteó. Gané muchos seguido-
res. Ellos seguramente llevaban mucho tiempo dur-
miendo cada noche ahí. ¿De no haber sido en ese 
contexto económico, les habría visto?

“Que haya una persona durmiendo en la calle te tie-
ne que trastocar”, alerta Busquets, ante los peligros 
de la normalización. Igual que te trastoca ver a un 

niño durmiendo en una acera de Nueva Delhi. Si no, 
corremos el riesgo de asimilar a los sintecho a nues-
tro paisaje urbano. Fundació Arrels ha lanzado este 
verano la campaña Jo també sóc Barcelona, donde 
usando el formato típico de una promoción turística, 
recuerdan que existe otra Barcelona, con un millar de 
personas durmiendo en la calle. Y que en esta época 
sufren cosas aparentemente tan inofensivas como las 
quemaduras por el sol.

Muchas personas cuando se estrenan en el perio-
dismo quieren ahondar en las injusticias. “Llegaré al 
fondo de este asunto”, me dijo una vez un becario 
muy dispuesto, que no llegó al fondo del tema por-
que en realidad no tenía fondo (“Lo más profundo 
que tiene el hombre es su superficie”, que decía Josep 
Pla citando a André Gide). Pero poco a poco, esa mi-
rada y esas historias se quedan en el tintero. Quizá en 
su momento porque no se supieron ver. Y quizá, con 
el paso de los años, porque se dejan de mirar.

Enllaç: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/09/02/catalunya/1472843211_561336.html
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El Periódico (13/09/2016)
Beatriz Pérez

Vecinos de Poble Sec explican que evitan los jardines por la presencia de varios sin-
techo

Miedo a acudir al parque

Vecinos del Poble Sec reclaman al ayuntamiento 
que establezca más vigilancia de la Guardia Urbana 
en parques y jardines comprendidos entre la calle 
de Nou de la Rambla y el mar, en Sants-Montjuïc 
. Según ellos, gran parte de sus espacios verdes es-
tán tomados día y noche por personas sin hogar y, 
por tanto, el resto del vecindario no acude por la 
supuesta falta de seguridad y limpieza. El parque de 
les Tres Xemeneies, el de Walter Benjamin, el mira-
dor de Poble Sec y, sobre todo, los jardines de Les 
Hortes de Sant Bertran son los afectados.

“En toda esta zona se concentran una serie de ser-
vicios sociales de apoyo a personas en riesgo de ex-
clusión social”, dice María Sánchez, presidenta del 
ampa del Col·legi Sant Pere Claver (Vilà i Vilà, 14), 
para explicar por qué este problema se encuentra tan 
arraigado ahí. Este centro educativo está ubicado 
frente a Les Hortes de Sant Bertran, pero sus niños 
ni lo pisan. Según Sánchez, las personas que viven en 
protagonizan “peleas y agresiones”.

“Pedimos al ayuntamiento que tome medidas para 
que la gente de este parque no dificulte la convivencia 
de los vecinos”, dice Sergi Gàzquez, portavoz de la 
Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec. Por ello, 
en mayo el distrito llevó a cabo un proyecto piloto 
en los jardines de Les Hortes de Sant Bertran de la 
mano de la Fundació Arrels y el Institut Municipal 
de Parcs i Jardins. Durante un mes, un grupo de unas 
cinco personas sin hogar que pernoctan en este par-
que se dedicó a replantar sus árboles con la ayuda de 
jardineros y educadores sociales.

En el distrito de Sants-Montjuïc consideran la expe-
riencia “positiva” y que el proyecto continuará, pero 
se desconoce aún dónde y cuándo. Sin embargo, 

aunque la Guardia Urbana y Parcs i Jardins aseguran 
que la situación “ha mejorado” en los jardines de Les 
Hortes de Sant Bertran, la irritación de los vecinos 
sigue siendo evidente. “La Guardia Urbana no tiene 
en cuenta esta zona”, dice la madre María Sánchez. 
“Ni está, ni se la espera”, añade Gàzquez.

No Aceptan La Ayuda
El distrito aduce que esta situación no es fácil, pues 
las personas que ocupan durante todo el día estos 
jardines y otros de la zona “se niegan” a hacer uso de 
los servicios sociales, algo que confirma la Fundació 
Arrels.

Un pequeño éxito del programa piloto llevado a 
cabo hace cuatro meses fue conseguir que una de las 
personas que dormía en Les Hortes de Sant Bertran 
acabase por vincularse a Arrels. “Hasta el momento 
nunca había querido hacerlo, pero ahora viene a co-
mer a nuestro centro, se ducha y ha aceptado dormir 
en una pensión”, explican Rosa López y Álvaro Polo, 
los dos educadores de la fundación que participaron 
en el proyecto.

Una persona sin hogar, en los jardines de Les Hortes de Sant 
Bertran.
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Pese a todo, los vecinos siguen reclamando al ayunta-
miento que tome las “medidas adecuadas”, en pala-
bras de Gàzquez. El próximo 25 de octubre esperan 
reunirse con la concejala Laura Pérez.

La prueba piloto de los desayunos y el trabajo
La Llar Pere Barnés de Arrels está situada a pocos 
metros de los jardines de Les Hortes de Sant Bertran. 
Los educadores Rosa López y Álvaro Polo conocen 
bien a las personas que ahí viven. «Durante el día hay 
unas seis personas, pero por la noche son más», dice 

López. Su proyecto, realizado en mayo, buscaba que 
las personas sin techo «respetaran más» el espacio. 
Dos días por semana, López y Polo daban desayu-
nos en el parque y repartían unos monos de trabajo. 
Mientras trabajaban no bebían alcohol y se relaciona-
ban entre sí.
En las calles de Barcelona duermen cada noche unas 
900 personas, según los datos de Arrels.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/miedo-acudir-parque-5389217
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Enllaç: http://oci.regio7.cat/agenda/noticias/nws-542238-tatrau-teatre-solsona-acull-representacio-lultim-crit.html

L’escenari de Tatrau Teatre de Solsona acull aquest 
diumenge 13 de novembre, a les 6 de la tarda, la re-
presentació de ‘L’últim crit’, una obra dirigida per 
Ivana Miño (Catalunya Experience, Grand Nord, In-
fidels, Vinagre, Ventdelplà, etc) i que neix d’Arrels 
Fundació amb un doble objectiu: crear nous vincles 
entre tots els participants -persones que han viscut 
al carrer, voluntaris, treballadors de l’entitat i actors 
professionals- i recaptar fons per oferir allotjament 
digne i estable a 125 persones sense llar.
En paraules de Ivana Miño: “El projecte va néixer 
de la voluntat de fer una activitat de teatre amb un 
col·lectiu que normalment no té accés a les arts es-
cèniques, i ha acabat convertint-se en ... ‘’ L’últim crit 
“, una obra dividida en 2 parts: una pel·lícula i una 
peça teatral. Els intèrprets són usuaris de la Fundació 
Arrels (gent que viu o ha viscut al carrer), treballa-
dors i voluntaris de la mateixa fundació i actors pro-
fessionals.”

La pel·lícula comença amb la persecució de Jessica 
Lluna -la actriu Carlota Olcina -, una noia del Ra-
val que vol ser actriu. Presenciem la seva desapari-
ció en mans d’un desconegut, i tot seguit assistim 
als interrogatoris de tots els sospitosos, a càrrec de 
l’experimentat inspector Arturo Flores i el seu aju-
dant Oswaldo. La noia gaudeix de gran popularitat al 
barri, ningú s’explica qui voldria fer-la desaparèixer, 
o pitjor encara, matar-la, i el cas es complica. Hi ha 
massa incògnites i no hi ha proves suficients per in-
culpar ningú.

A l’obra de teatre, l’acció transcorre durant les fes-
tes del barri on resideixen Jessica i els sospitosos, es 
mostra la resolució del misteri. L’inspector i el seu 
ajudant irrompen en les celebracions, i van desmun-

tant els sospitosos un a un, descobrint tots els seus 
draps bruts malgrat les seves resistències, fins des-
vetllar al veritable culpable. Un plantejament molt a 
l’estil Agatha Christie, però molt més canalla i adap-
tat als nostres “actors”.

A la pel·lícula apareixen també les veus de la presen-
tadora del Telenotícies Agnès Marquès, i els actors 
Marta Marco (Merlí), Pep Cruz (Mar i Cel), Quim 
Masferrer (El foraster), Roger Coma (Oh Happy 
Day) i Ramon Pujol (Ciega a citas), entre altres.

Direcció: Ivana Miño
Amb: Carlota Olcina, Martí Ruiz, David Piñol, 
Jesús Marcos, Coral Maestre, Amparo Roldán, 
Juan Carlos González, Imma Fuentes, Jordi Ba-
qués, Enric Molina, Dani Callís, Laia Vila, José 
Mª Erustes, Ton Gjekaj, Cristina Vidal i Nano 
Sepúlveda

Col·laboradors: Agnès Marquès, Marta Marco, 
Pep Cruz, Quim Masferrer, Roger Coma i Ra-
mon Pujol

Regio7 (09/11/2016)
Redacció

El muntatge que dirigeix Ivana Miño es podrà veure diumenge, a les 6 de la tarda

Tatrau Teatre de Solsona acull la representació de 
‘L’últim crit’

Ivana Miño, a l’esquerra. Imatge promocional
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L’Eduardo estava dormint en un caixer de Gràcia 
l’abril de l’any passat quan una parella hi va entrar 
per treure diners. Una empleada que també era a 
dins es va queixar en veu alta de la pudor que feia 
el local perquè un altre sensesostre s’hi havia orinat. 
Com si se li hagués encès alguna cosa diabòlica al 
cap, el noi va reaccionar insultant l’Eduardo, li va 
fer perdre una dent d’un cop de puny i el va apallis-
sar a puntades de peu. Al cap d’uns minuts la parella 
va marxar tranquil·lament i van entrar a comprar 
en una botiga de la vorera del davant. La sentència 
deixa clara la “gratuïtat i la impunitat” de l’agressió: 
“L’acusat entenia que el perjudicat era un individu 
que no havia d’ocupar el caixer, perquè era indigent i 
alcohòlic, que es mereixia la desqualificació de porc 
i la brutalitat de la seva conducta agressiva”. Tot i 
la contundència de l’argument judicial, a l’agressor 
només se’l va poder responsabilitzar d’un delicte 
contra la integritat moral i una falta de lesions. Set-
ze mesos de presó que l’Audiència de Barcelona va 
acabar rebaixant a nou.

El problema és que no el van poder jutjar per un 
delicte d’odi, perquè de moment el Codi Penal no 
reconeix la pobresa com un dels motius de discri-
minació, com sí que passa, per exemple, en els casos 
de les agressions que es cometen per l’orientació 
sexual de la víctima, l’origen, la ideologia o la re-
ligió. Per això, a proposta del delegat de delictes 
d’odi de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, la Fisca-
lia General de l’Estat ha demanat que es modifiqui 
el Codi Penal perquè la discriminació per la situa-
ció socioeconòmica de la víctima formi part dels 
agreujants que es recullen dins dels delictes d’odi: 
“El catàleg de motius de discriminació és insuficient 
i deixa algunes víctimes fora”, diu el ministeri públic 
en la seva memòria del 2016.

Protegir els més vulnerables
En la seva argumentació, el ministeri públic també 
recorda que, paradoxalment, tot i aquesta falta de 
reconeixement, les persones que viuen al carrer són 
“el sector de la població més desprotegit i en més 
risc d’exclusió social”. Una vulnerabilitat que també 
descriu Ferran Busquets, el director d’Arrels Fun-
dació, que treballa en l’atenció d’aquest col·lectiu. 
“Algunes persones actuen contra la gent que viu al 
carrer per la seva feblesa”, assegura Busquets, que 
celebra la petició de la Fiscalia i espera que aviat 
es pugui reformular la llei. Considera que es tracta 
també d’una bona via per lluitar contra la “impuni-
tat” que envolta aquest tipus de delictes. “Saben que 
la persona que tenen al davant no té cap capacitat 
de defensa i se n’aprofiten, és com si ataquessin un 
infant o una persona malalta”.

Des de fa anys, les organitzacions que treballen amb 
les persones sense sostre intenten fer aflorar i per-
seguir, amb l’ajuda de la Fiscalia i dels cossos poli-
cials, les agressions físiques i psicològiques contra 
les persones que viuen al carrer. El cas més recordat 
és el de Rosario Endrinal, la dona cremada viva en 
un caixer de Sant Gervasi el desembre del 2005. Als 

Ara (17/11/2016)
Montse Riart

La Fiscalia vol que el Codi Penal inclogui un nou agreujant que reculli aquest tipus 
de discriminació

Més eines per castigar l’odi als pobres

La Fiscalia recorda que els sensesostre són el sector amb més 
risc d’exclusió social. / Pere Tordera
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dos joves que van abocar-li 25 litres de dissolvent 
inflamable al damunt i van calar-li foc amb un ci-
garret els van condemnar a 17 anys de presó. Els 
acompanyava un menor d’edat que va fer d’esquer 
perquè la dona, confiada, obrís la porta als seus 
botxins. Va acceptar vuit anys d’internament i cinc 
més en llibertat vigilada.

Un dels problemes amb què topen les organitza-
cions i la justícia és que la majoria de les agressions 
no es denuncien. “Sovint ens n’assabentem perquè 
la Fiscalia actua d’ofici”, explica Busquets, que re-
coneix la dificultat perquè les víctimes denunciïn. 
“Molts no en parlen i han normalitzat que els ata-
quin”, diu el director d’Arrels, que calcula que la 
meitat de les persones que viuen al carrer són víc-
times d’una agressió. Tot i això, les dades oficials 
demostren que la majoria dels casos no arriben als 
jutjats. Segons la memòria de la Fiscalia Provincial 
de Barcelona, l’any passat es van denunciar tres ca-
sos d’aporofòbia.

Busquets creu que el col·lectiu necessita més suport 
i proposa que s’habiliti un punt d’informació o un 
telèfon gratuït al qual puguin trucar en cas de pa-

tir una agressió. També reclama “més formació i 
sensibilitat” entre els cossos policials que donen la 
primera assistència al carrer, entre els investigadors 
que identifiquen els motius d’una agressió i entre els 
jutges que les valoren.

També robatoris
Segons fonts de la Fiscalia, la majoria dels delictes 
que es produeixen contra les persones que dormen 
al carrer són agressions físiques o insults, però de 
vegades també s’hi barregen robatoris, no perquè la 
víctima tingui res de valor, sinó com una arma més 
per menysprear-la. Fa dos anys un jutge va condem-
nar a gairebé tres anys de presó un home que va ata-
car un indigent en un caixer. A més d’amenaçar-lo 
amb un ganivet i estomacar-lo, li va robar una ràdio 
i alguns euros. Tot i condemnar-lo per un robatori 
amb violència i amenaces, ni la Fiscalia ni el tribu-
nal van tenir eines per poder perseguir i castigar el 
motiu real de l’agressió, un delicte d’odi als pobres, 
com el que es reclama que reconegui ara el Codi 
Penal.

Enllaç: http://www.ara.cat/societat/Mes-eines-castigar-lodi-pobres_0_1690631013.html
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Durante este último año un total de 36 personas sin 
techo han muerto en Barcelona, entre las que se en-
cuentran una joven de 21 años y un anciano de 82. 
La media de edad de los fallecidos es de 60 años, 24 
menos que la esperanza de vida en Barcelona, según 
alerta la Fundació Arrels, que esta tarde ha organiza-
do en la plaza de Sant Jaume un acto para recordarlos.

“La ambulancia dejó a José Luis en la calle pues 
no tenía dónde ir”
José Luis, usuario de Arrels que también ha vivido 
en la calle, ha abierto el acto en el que a medida que 
se leían los nombres de los fallecidos se encendían 
velas. “Martín se rompió una pierna hace tiempo y 
cuando le dieron el alta en el hospital la ambulancia 
lo dejó en un banco de la calle pues no tenía dónde ir. 
Cuando no disfrutaba de un techo, Pedro se preocu-
paba siempre de que sus amigos le guardasen todos 
los libros que leía para no perderlos. De Cuqui sólo 
sabíamos su nombre y que le gustaba charlar con no-
sotros cuando la encontrábamos por la calle...”. Así 
empieza el manifiesto que ha leído esta tarde Anna 
Maria, otra persona con una larga etapa durmiendo 
al raso y ahora en un piso de Arrels. Anna Maria ha 
seguido relatando que algunos se han ido durmiendo 
a la intemperie, otros en el hospital, en una pensión, 
en una habitación realquilada, en un albergue o en 
un piso. “Defunciones indecentes con entierros car-
gados de soledad en una ciudad que en los últimos 
años ha visto aumentar el número de personas que 
sobreviven al raso”.

Murió en su casa recién estrenada
Este es el caso de un hombre, que dejó dicho que no 
quería que trascendiera su identidad, que murió el pa-
sado septiembre. Tras largas etapas pernoctando en 

bancos y parques consiguió un piso de Arrels. Feliz, 
un martes recogió las llaves de su vivienda y se sos-
pecha que ya esa primera noche falleció en su cama 
recién estrenada. El suceso sobrecogió a sus amigos 
de Arrels, les duele que este hombre de 52 años se 
fuera precisamente cuando iba a empezar una nueva 
vida. “Dentro de la desgracia nos quedamos con que 
al menos pasó su última noche en su casa”, comenta 
Josep Anguera, trabajador social de Arrels.

Relaciones familiares rotas
El consumo de drogas, el frío, la dureza, la violencia 
que se vive en la calle, la dificultad para poder seguir 
tratamientos médicos, influyen en estas muertes pre-
maturas. Y cuando llega la muerte, en mucho casos 
no se localiza a los familiares con quienes perdieron 
el contacto hace ya muchos años. Son los trabajado-
res de Arrels y de otras entidades sociales quienes les 
acompañan en los entierros, añade Anguera.

Hoy casi mil personas dormirán al raso en Bar-
celona
“Todos tenemos derecho a morir dignamente. 

La Vanguardia (16/11/2016)
Rosa M Bosch

Las personas que duermen al raso tienen 24 años menos de esperanza de vida que el 
resto de barceloneses -  En el último año han fallecido 36 ciudadanos, la más joven 
de 21 años

Cada mes mueren tres personas sin techo en Bar-
celona

Un momento del acto de homenaje de esta tarde en la plaza de 
Sant Jaume con los nombres de los fallecidos escritos en cora-
zones (Àlex Garcia)
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El sistema de protección social no debería dejar que 
nadie muera en la calle y en soledad”, decía Anna Ma-
ria en este acto de recuerdo pero también reivindica-
tivo. Esta noche volverán a dormir a la intemperie al 

menos 941 personas, la cifra oficial surgida del últi-
mo recuento, mientras que otros 1.973 ciudadanos 
sin casa lo harán en albergues y en otros alojamientos 
públicos o privados.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20161116/411909097846/mueren-tres-sin-techo-cada-mes-barcelona.html
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Ocho náufragos en un cajero
Las vidas sin techo de un padre y su hijo, un letrado, un comerciante y cuatro inmi-
grantes

La Vanguardia (19/11/2016)
Domingo Marchena

La sucursal 725 de La Caixa en Barcelona tiene un 
triste honor. Cada noche alberga a ocho náufragos. 
Un padre y su hijo, un letrado desencantado de las 
leyes, un comerciante arruinado y cuatro inmigran-
tes sin norte (de Francia, Polonia, Cabo Verde y 
Guinea Conakry). Pero esta no es sólo la historia 
del cajero automático de la ronda Sant Antoni, 58, 
junto a la plaza del Pes de la Palla, en el Raval. Es la 
historia de un llanto.

Todo comenzó una madrugada, cuando un tran-
seúnte se quedó hipnotizado. Antonio Charneco 
Moreno, de Cádiz, aunque ha pasado la mayor par-
te de sus 59 años en Catalunya, salió descalzo: “Si 
quiere sacar dinero, adelante. Nosotros vigilamos”. 
El desconocido replicó que nunca había visto un 
cajero tan ocupado. Y entonces Antonio, que tra-
bajó 14 años en Transportes Mistral y que ha sido 
camionero, cocinero y mil cosas más, comenzó a 
llorar como un niño.

Ibrahima, de Guinea Cona-kry, de 24 años, es otro 
de los sintecho del albergue. Se ríe cuando oye que 
hay que dormir con un ojo abierto para evitar ro-
bos. En un lugar así es imposible dormir más de una 
hora de un tirón. “Y ¿qué nos pueden robar?”. Mete 
la mano en el bolsillo y muestra todos su capital: 
cuatro euros.

Este es el microcosmos de una plaza que forma par-
te de la literatura gracias a su vecino más ilustre, 
Ramon Moix Meseguer (1942-2003), el inmortal 
Terenci Moix. Los ocho náufragos podrían apare-
cer en sus memorias, la trilogía de El peso de la 
paja. Algunas vidas son tan literarias que casi pa-
recen ficticias. Como la de Manel, de 58 años, que 
estudió leyes. “Papel mojado”, dice del derecho a 
la vivienda y al trabajo. Nació en la calle Laforja, 

fue a los escolapios de Sarrià, en la universidad tuvo 
como profesor de Estructura Económica a Fabián 
Estapé y recita a Jorge Manrique: “Recuerde el alma 
dormida...” Los lectores incrédulos pueden ir a ver-
lo esta noche al cajero 725.

A él y a los demás. El hijo de Antonio, Cristian 
Charneco Pubill, de 38 años, obligado a medicarse 
porque tiene el mal de Crohn, esquizofrenia para-
noide y una enfermedad incurable: el amor por su 
padre. Juan, el más veterano y quizá el más enfermo 
de todos, de 63 años, que regentó el bar California 
en la calle Sant Antoni y sólo deja de toser cuando 
duerme. El francés Sébastien, de 32 años, que ven-
de flores de papel. Rui Lima, de 40 años, de Cabo 
Verde, un pintor e instalador de parquet que lleva 
más de un año sin trabajo. Y el silencioso Krzysztof, 
polaco, de 50 años.

Están al corriente de todo. De que los pobres son 
cada vez más pobres y los ricos más ricos, como 
Rui Lima leyó en un bar. De la anciana de Reus que 
falleció de pobreza energética y a la luz de una vela. 
De la llegada de diez kurdos ocultos en un camión... 
“Nosotros también somos refugiados, pero no sa-
limos en el telediario”, dicen, tapados con mantas 

El ‘albergue’. Manel, a quien ha despertado la limpieza de la 
calle, al otro lado del cristal (Àlex Garcia)
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y cartones. Sus vidas –rupturas familiares, sueños 
truncados, ruinas, fracasos, adicciones, enfermeda-
des, paro...– confirman las estadísticas de oenegés 
como Arrels Fundació. De las 3.000 personas sin 
hogar en Barcelona, el 90% son hombres y el 54% 
españoles, con una media de 43 años. El 12% tienen 
estudios superiores y el 80%, trastornos físicos o 
mentales.

¿Cómo han acabado aquí? De nuevo, el poeta: 
“Cómo se pasa la vida, / cómo se viene la muer-
te”. Cuando unas chicas que les han traído bolsas 
de ropa les desean un buen descanso, Manel replica: 
“Sólo descansaremos cuando hayamos muerto”. La 
primera noche que Cristian se vio en la calle no sa-
bía qué hacer ni dónde dormir. Vivía en una casa de 
la que le echaron, como echaron antes a su padre. 
“Reencontrarme con él, saber que está vivo, es lo 
mejor que me ha pasado”. Ibrahima no le teme a 
la muerte: un cayuco lo trajo desde Mauritania, en 
una pesadilla de tres días. Una noche el motor se 
rompió. “Nunca he oído un silencio igual al de las 

olas”. Ibrahima, que ha recogido aceitunas en Jaén, 
recorre cada día la ciudad a pie. Vende la chatarra 
que halla en un local del Bogatell, va al comedor 
solidario Gregal del Besòs, y regresa al Raval, con 
el carro. “¿Cuánto has ganado hoy?” “Ya lo sabes: 
cuatro euros”.

Pasan las horas. Cada vez que Juan se despierta, y se 
despierta muchas veces entre toses para salir a hacer 
sus necesidades, descubre al noveno pasajero que se 
ha embarcado en el viaje al fin de la noche. “¿Y tú, 
no te duermes?”, le pregunta. Cinco náufragos han 
aceptado una invitación para ir al café de la plaza, 
que cierra entre las 2 y las 3 de la madrugada. Las 
prostitutas los saludan. Hace frío: cafés con leche y 
un carajillo.

Manel, al que la Marcha Verde pilló en la mili, re-
cuerda una cerveza que se llamaba África Star. “Los 
soldados decíamos que no es lo mismo África Star 
que estar en África”. Ibrahima, que quiere volver 
a casa, se ríe de nuevo. Él, a diferencia de otros, sí 
puede hacerlo. Sus padres han muerto y
ya no le avergüenza el fracaso. Pronto amanecerá. 
Antes de las siete de la mañana limpiarán lo mejor 
que puedan el cajero y se irán, sin rumbo, hasta que 
se reencuentren horas después. A raíz de la crisis, 
2.500 sucursales bancarias han cerrado en la provin-
cia de Barcelona. Y otras que siguen funcionando 
de día, cierran de noche. Por eso son tan impor-
tantes las puertas abiertas de la 725. A la hora de 
las despedidas, Antonio explica por qué lloró tanto 
la otra vez. “Me imaginé qué impresión te dimos. 
Hasta hace poco yo también entraba en los cajeros 
sólo para sacar dinero y nunca imaginé verme así 
con mi hijo”.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20161119/411975583036/ocho-naufragos-en-un-cajero.html

Antonio y su hijo, Cristian, junto a Rui, de Cabo Verde, e 
Ibrahima, de Guinea Conakry. En las fotos faltan Juan, el fran-
cés Sébastien y el polaco Krzysztof  (Àlex Garcia)
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Exposición ‘Vides Inacabades’

La Vanguardia (03/12/2016)
Redacción

La exposición de Samantha Bosque ‘Vides Inacaba-
des’, afronta su último fin de semana en el Conven-
to de Sant Agustí de Ciutat Vella. Esta presentación 
tiene el objetivo de mostrar la situación de las per-
sonas que viven día tras día en las calles de Barce-
lona, a través de retratos de gran tamaño. Los pro-
tagonistas de las obras también han ayudado a que 
la exposición se lleve a cabo, comentando y dando 
su opinión sobre lo que les generaba verse en esa si-
tuación y ,además, verse ahora retratados. Samantha 
Bosque, junto a la Fundació Arrels, pretende rea-
lizar una denuncia contra el trato y la situación de 
penuria a la que se ven obligados a vivir todos ellos.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20161203/412232960848/planes-fin-de-semana-barcelona-3-4-diciem-
bre.html
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«Tengo que escribir un libro para sacar toda esta 
pena»
Quilates de coraje. Anna Maria Llobet vivió 10 años en la calle. Un rostro de la expo-
sición ‘Vides inacabades’.

El Periódico (05/12/2016)
Olga Merino
Hasta el miércoles, todavía puede visitarse en el 
Convent de Sant Agustí (Comerç, 36) una muestra 
que pretende concienciar sobre la tarea social de 
la fundación Arrels. ‘Vides inacabades’ consiste en 
nueve retratos de gran formato, realizados por la 
artista Samantha Bosque, de otras tantas personas 
sin techo. Entre ellas, Anna Maria Llobet (Manresa, 
1958) accede a compartir sus porqués.

Cuando se acercan estas fiestas me entristezco, so-
bre todo desde que falta mamá. En cambio, mi pa-
dre… Me sabe mal decirlo, pero crecí aterrorizada, 
con el miedo a sus hostias. También maltrataba a 
mi madre.

¿Vive su padre? 
No lo sé. Vivíamos en un infierno, y eso que él era 
de rezar, de congregaciones espirituales. Se quedaba 
el dinero que yo ganaba como telefonista. Decidí 
largarme de casa a los 17 años a vivir la vida hippy, 
como yo digo.

Y recaló en Ibiza. 
Compartíamos una casa preciosa con artistas, y lue-
go vendíamos los dibujos y esculturas en el mer-
cadillo de Es Canar. Lo recuerdo como una época 
única, de libertad y paz.

Aun así, regresó a Manresa. 
La isla llegó a ahogarme. Cuando volví, Antonio y 
yo nos enamoramos. Trabajábamos los dos en su 
restaurante, nos hicimos novios y al poco nos casa-
mos en el juzgado. Jugábamos al ajedrez. En aquel 
tiempo, yo era un depósito de felicidad y les decía a 
mis amigas: «Coged, coged, que me desbordo».

Pero algo se truncó. 
Un verano, nos fuimos a Cádiz y, de camino, pa-
ramos en Sabadell a por hachís. Oiga, fumábamos 
algún porro, pero nada más.

La creo. 
Unos yonquis nos dijeron que había que ir a buscar-
lo a una masía y, una vez allí, nos robaron la furgo-
neta y el dinero. En el escondrijo tenían una pisto-
la… Una bala pasó rozándome, pero a Antonio le 
dio en el pecho. Sus últimas palabras fueron: «Me 
ahogo».

Terrible.
 Me recompuse gracias a los psiquiatras y quise con-
tinuar con el restaurante de Antonio yo sola. Con el 
paso del tiempo, llegó el IVA y los números ya no 
me salían. El alcohol comenzó a ser un refugio. Y 
además…

¿Hubo algo más? 
Un accidente me tuvo 21 días en coma. Habíamos 
bebido, era de noche y las obras en la carretera esta-
ban mal señalizadas.
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Me deja sin palabras. 
Tengo que escribir un libro para sacar toda esta 
pena. Me han regalado una libreta.

Escríbalo, por favor. 
A partir de ahí, ya fue todo cuesta abajo. Una gran 
amiga mía siguió pagándome los autónomos y gra-
cias a eso obtuve una paga. Porque mi familia, nada, 
mucho blablablá. Seguí bebiendo.

Ya. 
Una de las veces que salí del centro de desintoxica-
ción, quise ver el mar, caminé Rambla abajo y me 
crucé con un tiarrón rubio que subía. Con la mirada 
nos lo dijimos todo: «Vamos a vivir juntos el resto 
de nuestras vidas». Era un sin techo holandés.

Estuvo 10 años en la calle con él. 
Los primeros días del mes, cuando cobraba mi paga, 
nos íbamos a una pensión y comíamos bien. Luego, 
de vuelta a la calle a pedir y a seguir bebiendo.

Ahora ya no bebe. 
Llevo dos años y medio sin probar una gota de al-
cohol, prácticamente desde que entré a vivir en un 
piso de Arrels.

Los voluntarios de la calle la salvaron. 
Sí, por el cariño que te dan. «Anna, tú puedes salirte; 
tú puedes», me decían. Son tan majos... Mi com-
pañero holandés, en cambio, se dejó y murió en la 
calle.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/entre-todos/tengo-que-escribir-libro-para-sacar-toda-esta-pena-5671598
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Els vigilants de seguretat de l’aeroport de Barce-
lona denuncien que els obliguen a expulsar els 
sensesostre
El sindicat d’aquest col·lectiu explica que els donen ordres perquè els “assetgin”, els 
prenguin les pertinences i els despertin a la nit perquè marxin

Ara (09/12/2016)
Redacció
L’Associació de Vigilants de Seguretat de l’Aeroport 
de Barcelona (AVSAB) va presentar una denúncia 
el 24 de novembre als jutjats del Prat de Llobre-
gat contra Ilunion Seguridad, SA, empresa del grup 
ONCE encarregada de la seguretat a l’aeròdrom ca-
talà, per donar ordres directes als seus treballadors 
de “fer la vida impossible” a la vintena de perso-
nes sense sostre que habitualment viuen a les dues 
terminals, sota l’amenaça d’acomiadar-los si no les 
compleixen.

Els membres del sindicat asseguren que la pressió 
sobre aquest col·lectiu, a la qual internament ano-
menen ‘codi índia’, s’ha intensificat des de l’arribada 
del metro a l’aeroport. Així, segons consta a la de-
núncia, a la qual ha tingut accés l’ACN, l’empresa ha 
donat ordres ocultes als vigilants perquè “assetgin” 
aquestes persones, els prenguin les pertinences i la 
roba d’abric a les nits, o els despertin aleatòriament, 
per exemple, per molestar-los i obligar-los a marxar.

Membres del comitè d’empresa d’Ilunion i 
d’AVSAB asseguren que des de l’arribada del metro 
a l’aeroport del Prat han rebut moltes queixes de vi-
gilants que alerten que els responsables de l’empresa 
els obliguen a fer fora de les terminals els sensesos-
tre que hi passen el dia. Segons consta a la denúncia, 
l’empresa també obliga els vigilants a portar un re-
gistre, seguiment i identificació d’aquestes persones 
sense “cap raó d’ordre públic” per fer-los fora de 
les instal·lacions “per qualsevol mitjà”.

En aquest sentit, els membres d’AVSAB denuncien 
que aquestes ordres són “discriminatòries” perquè 
s’apliquen a persones que no fan un ús indegut de 
les instal·lacions per l’únic fet de la seva condició 

social. A tall d’exemple, apunten que si als viatgers 
se’ls permet dormir a terra o als bancs de les ter-
minals, també s’hauria de deixar que ho fessin la 
vintena de sensesostre que ocasionalment passen el 
dia a l’aeroport “sense molestar a ningú”.

Més enllà de qüestions morals, els representants 
dels treballadors recorden també que els vigilants 
de seguretat no poden fer fora a ningú, ni legalment 
ni estatutàriament, d’un establiment obert al públic 
que no tanca mai quan no infringeixen les normes 
d’ús de les instal·lacions.

Els membres de l’associació recorden que la Fiscalia 
demana 2 anys de presó per a 3 vigilants que supo-
sadament van agredir un sensesostre el 9 de març, 
l’endemà que els treballadors rebessin un dels co-
rreus en què la direcció de l’empresa els obligava a 
fer fora aquestes persones. “Més enllà de l’actitud 
dels treballadors, que és injustificable des de qualse-
vol punt de vista, la pressió que l’empresa ha exer-
cit també hauria de ser sancionable”, apunta José 
Francisco Montero, membre del comitè d’empresa 
d’Ilunion i de l’AVSAB.

Persones sensesostre dormint a l’aeroport del Prat / ACN



-120-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa de paper

Al seu torn, el president de la Fundació Arrels, Fe-
rran Busquets, explica que tot i que no ha rebut 
cap queixa concreta dels sensesostre que viuen a 
l’aeroport del Prat sí que és habitual que es faci fora 
d’aeroports i d’estacions d’autobús i de tren aques-

tes persones. En aquest sentit, Busquets ha recordat 
que ningú viu al carrer per gust i que és “inaccep-
table” voler fer fora aquestes persones en comptes 
d’oferir-los solucions a mitjà i llarg termini “perquè 
recuperin els drets perduts”.

Enllaç: http://www.ara.cat/societat/vigilants-seguretat-laeroport-Barcelona-denuncien_0_1702029916.html
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Enllaç: http://xarxanet.org/informatic/noticies/ningu-no-hauria-de-dormir-al-carrer-gracies-aquesta-app

La Fundació Arrels va crear el 2015 una pàgina web 
que permetia notificar la ubicació d’una persona que 
dorm al carrer. Mitjançant aquesta pàgina web, es van 
notificar 224 missatges d’ubicacions. Gràcies a això, 
els voluntaris i treballadors de la Fundació Arrels van 
poder treballar l’atenció de les persones que dormen 
al carrer.

Avui mateix, la Fundació Arrels ha presentat 
l’aplicació per dispositiu mòbil per notificar la ubica-
ció d’una persona que dorm al carrer. Aquesta apli-
cació, fa la mateixa funció que la pàgina web. Però 
gràcies a la mobilitat d’un dispositiu mòbil i la geo-
referenciació, es podran registrar més avisos i actuar 
amb més rapidesa.

L’aplicació està disponible per sistemes Android i 
iOS, és gratuïta i molt senzilla d’utilitzar. Quan un 
usuari es trobi una persona dormint al carrer, només 
ha de notificar la posició GPS i detallar si és home o 
dona, si està sola o en grup, si està en un portal o un 
altre tipus d’espai o si té animals.

Aquesta aplicació ha estat llançada dins la campanya 
«1 milió de gràcies». Aquesta campanya va començar 
el passat més de novembre i pretén recollir un milió 
d’euros per garantir l’allotjament estable durant un 
any a 125 persones sense llar.

Xarxanet (19/01/2016)
 Xavi Aranda

La Fundació Arrels ha desenvolupat una aplicació mòbil que permet notificar la ubi-
cació d’una persona que dorm al carrer. El llançament de l’app està dins la campanya 
1 milió de gràcies.

Ningú no hauria de dormir al carrer gràcies a 
aquesta app

L’aplicació permet aportar detalls sobre la persona que dorm 
al carrer.
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Enllaç: http://www.lavanguardia.com/vida/20160119/301511268270/sin-techo-arrels-barcelona.html

La Fundació Arrels pide la complicidad de la ciuda-
danía para mejorar la atención de las personas que 
duermen en la calle, tanto en Barcelona como en el 
resto de Catalunya. Para ello ha lanzado una aplica-
ción móvil (Arrels Localitzador), gratuita, que per-
mite facilitar la ubicación exacta de las personas que 
pasan la noche a la intemperie, además de especificar 
si se trata de un hombre o una mujer, si está sola o 
en grupo, si tiene algún animal de compañía y si se 
encuentra en un cajero, en un portal o en cualquier 
otro lugar.

El último informe de la Xarxa d’Atenció a Persones 
sense Llar (Xapsll) ha contabilizado un total de 2.799 
ciudadanos sin hogar en Barcelona, un 38% más que 
en el inicio de la crisis, en el 2008. Esta cifra se des-
glosa entre las 1.672 personas alojadas en albergues 
o pisos de inclusión de la Xapsll; las 434 que viven 
en chabolas y naves, y las 693 que, según estima el 
Servei d’Inserció Social (SIS), duermen en la calle. 
Este último dato no coincide con los resultados del 
recuento realizado el pasado mes de mayo por Arrels, 
que arrojó la cifra de 892 ciudadanos pernoctando al 
raso.

Arrels cuenta con equipos de voluntarios que cada 
semana recorren diferentes zonas de Barcelona para 
atender las necesidades de los indigentes y promover 
vínculos de confianza. Durante 2015, se realizaron 
cerca de 5.000 visitas a más de 500 personas de Ciu-
tat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu, Sant Mar-
tí y Sants-Montjuïc. Arrels persigue que dicha app, 
que se puede descargar con los sistemas operativos 
Android e IOS, sea útil para conocer nuevos casos 
de personas sin hogar y estudiar si es necesario am-
pliar el número de equipos de voluntarios para llegar 
a todo el mundo.

la Vanguardia (19/01/2016)
Rosa M.Bosch

En Barcelona hay 2.799 personas sin hogar, un 38% que en el inicio de la crisis en 
2008, según cálculos de la Fundació Arrels

Una app para localizar a las personas que duermen 
en la calle

Dos voluntarias en el recuento del pasado mayo de las personas 
que duermen en la calle en Barcelona (Laura Guerrero/ Archivo)
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Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/arrels-cea-una-app-mejorar-atencion-personas-que-durmen-calle-4827544

La oenegé Arrels ha creado una aplicación móvil, 
Arrels Localitzador, que permite a la ciudadanía avi-
sar de la ubicación de las personas que duermen al 
raso. La información que se envíe llegará a los equi-
pos de calle y servirá para mejorar la atención de los 
sintecho, así como para cuantificar cuántas personas 
malviven a la intemperie, tanto en Barcelona como 
en el resto de Catalunya, según ha informado enti-
dad.

La aplicación se puede descargar en Android y IOS, 
es gratuita y permite dar detalles como la ubicación 
exacta de la persona, definir si se trata de un hombre 
o mujer, si está sola o en grupo o si pernocta en un 
cajero, un portal u otro tipo de espacio.

Es un paso más a la petición que ya hace a través de 
su web, desde donde ofrece la posibilidad de rellenar 
un formulacio con datos de la persona localizada en 
la calle. Recibida la alerta, Arrels activa sus equipos y 
trabaja en red con otras entidades de la ciudad para 
comprobar si es una persona conocida por ellos o 
no, e intentar estudiar la mejor manera de abordar la 
situación.

Medio Millón De Euros
En el 2015, a través de ese localizador de la web, 
Arrels recibió 224 mensajes de aviso que llegaron di-

rectamente al equipo de calle, que cada semana reco-
rre diferentes zonas de Barcelona para intentar gene-
rar vínculos de confianza y conocer las necesidades 
de aquellos que no tienen techo.

El lanzamiento de la aplicación móvil se enmarca 
en la campaña 1 millón de gracias. que Arrels lleva 
a cabo desde noviembre y que pretende recoger un 
millón de euros para garantizar el alojamiento estable 
y el acompañamiento necesario durante un año a 125 
personas sin hogar durante un año. La iniciativa ya ha 
recaudado medio millón de euros.

El Periódico (19/01/2016)
Rosa M.Sanz

La aplicación permitirá mejorar la atención y cuantificar la problemática

Arrels crea una app para que los ciudadanos avi-
sen si ven a una persona durmiendo en la calle

Una mujer sin techo, en un banco de la Gran Via de Barcelona.
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Enllaç: http://www.social.cat/noticia/5719/la-fundacio-arrels-crea-una-app-per-avisar-dels-sense-sostre-que-dormen-al-
carrer?platform=hootsuite

La Fundació Arrels ha creat una aplicació mòbil 
que permet als ciutadans avisar de la ubicació de les 
persones que dormen al carrer. Aquesta informació 
arribarà a l’equip de l’entitat i servirà per millorar 
l’atenció de les persones que dormen al ras a Barce-
lona, així com per posar números a la problemàtica 
a tot el territori català.

L’app Arrels Localitzador està disponible per An-
droid i IOS, és gratuïta i permet informar sobre la 
ubicació exacta de la persona que dorm al carrer, el 
seu sexe, si està sola o en grup, en quin espai es troba 
i si té animals.
 
Segons informa la fundació en un comunicat, 
l’aplicació - desenvolupada per l’empresa BaseTis- és 
una adaptació del localitzador que té en el seu web i 
que el 2015 va permetre recollir 224 missatges d’avís. 
 
L’equip d’Arrels recorre cada setmana diferents punts 
de la ciutat de Barcelona per establir una relació de 
confiança amb els sense sostre. El 2015 va realitzar 
5.000 visites a més de 500 persones que viuen al ca-
rrer a Barcelona. L’aplicació mòbil servirà per detec-
tar casos de persones sense llar que es desconeixien, 
saber si hi ha noves zones sensibles i determinar la 
necessitat d’ampliar els equips de carrer d’Arrels. 

Manca mig milió d’euros per allotjar 125 persones 
durant un any
 
El llançament de l’aplicació mòbil s’emmarca en la 
campanya 1 milió de gràcies que Arrels porta a ter-
me des del novembre i que pretén recollir un milió 
d’euros per garantir l’allotjament estable durant un 
any a 125 persones sense llar.
 
La iniciativa ha recaptat ja mig milió d’euros, que 
equivalen a 22.500 nits d’allotjament. La majoria de 
les aportacions provenen de particulars, però també 
s’han implicat 84 empreses, 9 escoles i universitats i 
una vintena d’entitats. L’objectiu, ara, és aconseguir 
el mig milió d’euros restant.

Social.cat (20/01/2016)
Marina Force Castells

Permetrà detectar casos de persones sense llar que es desconeixien, determinar noves 
zones sensibles i conèixer l’abast del sensellarisme

La Fundació Arrels crea una app per avisar dels 
sense sostre que dormen al carrer

App fundació arrels sensellarisme
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Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/01/20/fundacio-arrels-applicacio-mobils-persones-dormen-al-carrer/

Arrels Fundació ha creat l’aplicació Arrels Localit-
zador, que permet avisar de la presència de persones 
que dormen al carrer. El director de l’entitat, Ferran 
Busquets, ha explicat a Barcelona FM que així es vol 
facilitar una tasca que molts ciutadans ja fan. Durant 
les primeres hores en funcionament, s’han rebut ja 
una cinquantena de localitzacions.

Arrels Fundació ha creat una aplicació per a mòbils 
que permet avisar de la presència de gent que dorm 
al carrer. D’aquesta manera es pot ajudar a quantifi-
car aquesta problemàtica social i millorar l’atenció a 
aquestes persones. També permet informar sobre la 
ubicació exacta de les persones sense llar, el sexe, si 
està amb altres persones, en quin tipus d’espai viu i 
si l’acompanyen animals. El director d’Arrels, Ferran 
Busquets, ha explicat a Barcelona FM que així serà 
més fàcil fer la tasca que molts ciutadans ja feien a 
través del web o per telèfon.

La nova aplicació s’anomena Arrels Localitzador, 
és gratuïta i ja es pot descarregar tant per a telèfons 
Android com Apple. En les primeres hores en fun-
cionament, ja s’han obtingut una cinquantena de lo-
calitzacions.

Durant tot l’any passat, Arrels va rebre més de 220 
notificacions a través del seu web i va fer 5.000 visites 
a més de mig miler de persones que viuen als carrers 
dels districtes de Ciutat Vella, l’Eixample i Sant Martí. 
Aquesta iniciativa s’emmarca dins la campanya Un 
milió de gràcies, que va engegar al novembre per re-
captar un milió d’euros per poder acollir durant un 
any 125 persones. De moment, ja ha aconseguit la 
meitat del seu objectiu, 500.000 euros.

BTV (20/01/2016)
Redacció

Arrels Fundació estrena una app per localitzar 
totes les persones que dormen al carrer
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Enllaç: https://es.noticias.yahoo.com/una-ong-espa%C3%B1ola-lanza-una-aplicaci%C3%B3n-para-localizar-134055811.html

Una ONG de Barcelona lanzó este miércoles una 
aplicación móvil para que sus usuarios puedan in-
dicarles la localización de personas durmiendo en 
las calles de esta ciudad española y así facilitar su 
atención.

La aplicación, presentada el martes por la fundación 
Arrels, una ONG que asiste a personas sin hogar de 
esta ciudad, permite indicar la ubicación exacta del 
individuo, su género, si está solo o acompañado, si 
duerme en un cajero o un portal o en plena calle y 
si tiene animales.

“La aplicación móvil servirá para detectar casos de 
personas sin hogar que se desconocían, saber si hay 
nuevas zonas sensibles y determinar la necesidad de 
ampliar los equipos de calle de Arrels para llegar a 
más zonas”, señala la fundación en un comunicado.

La dura crisis vivida en los últimos años en Espa-
ña, que en 2014 recuperó el crecimiento económico, 
hizo aumentar el número de personas sin hogar en 
el país. De hecho, una de las caras más traumáticas 
de esta recesión fue la ola de desahucios de perso-
nas que no podían pagar la hipoteca o el alquiler.

Desde 2008, cuando estalló la crisis, el número de 
personas sin hogar en Barcelona, la ciudad española 
con más habitantes en esta situación, ha pasado de 
2.017 a al menos 2.799 (+38%) entre una población 
de 1,5 millones de personas, según el recuento for-
mulado por los servicios municipales.

El Instituto Nacional de Estadística cifró en 13.645 
el número de personas sin hogar en 2014 en Espa-
ña, aunque esta estadística solo recoge a aquellos 
que se alojan en los centros de atención. La ONG 
Cáritas eleva este recuento a alrededor de 40.000 
personas, mientras que otro millón y medio de fa-
milias viven en viviendas sin las condiciones de ha-
bitabilidad adecuadas.

Yahoo.com (20/01/2016)
Redacción

Una ONG española lanza una aplicación para 
localizar a personas sin hogar

Una persona sin hogar duerme junto a un cajero automático en 
Barcelona el 6 de diciembre de 2015
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Enllaç: http://lamarinadigital.cat/noticies/societat/10260/fundacio-arrels-llenca-app-avisar-persones-que-dormen-al-carrer/

Gairebé hi ha 3000 persones sense llar a Barcelona, 
de les quals 900 dormen directament al carrer. Així 
ho recull l’últim informe de la Xarxa d’Atenció a 
Persones sense Llar (Xapsll). Això suposa un 38% 
més que a l’inici de la crisi l’any 2008. A Catalunya, la 
xifra augmenta fins a 11.500. A Espanya són 23.000 
persones i a la Unió Europea un total de 410.000 
ciutadans no tenen llar. Aquesta situació suposa una 
emergència social a la qual diverses associacions, 
entitats i partits polítics volen fer-ne front.

La Fundació Arrels ha fet públiques aquestes dades 
al seu portal web. Aquesta mateixa fundació busca 
una major complicitat per part de la ciutadania en 
quant a la millora de l’atenció de tots els sense sos-
tre que dormen al carrer tant a Barcelona com a Ca-
talunya. Per aquesta raó, Fundació Arrels ha llençat 
Arrels Localitzador, una aplicació mòbil gratuïta 
que permet facilitar la ubicació exacte de les perso-
nes que passen la nit al carrer. Alhora, especifica el 
seu sexe, si està sol o en grup, si té algun animal de 
companyia i quina és la seva ubicació exacte.

La informació arribarà als equips de carrer d’Arrels 
i servirà per millorar l’atenció a les persones que 
dormen al ras a la ciutat de Barcelona, així com per 
quantificar la problemàtica, tant a la capital catalana 
com a la resta de Catalunya.

Aquesta app està disponible per als sistemes opera-
tius Android i iOS. Fundació Arrels té equips de vo-
luntaris que cada setmana recorren diferents zones 
de Barcelona per atendre les necessitats dels indi-
gents. Durant el 2015 es van realitzar prop de 5.000 
visites a més de 500 persones dels districtes de Ciu-
tat Vella, Eixample, Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí 
i Sants-Montjuïc.

La Marina digital (20/01/2016)
Sergio Segura

‘Arrels Localitzador’ permetrà millorar l’atenció de les persones que viuen al carrer, 
detectar més casos i la seva ubicació i quantificar la problemàtica

Fundació Arrels llença una app per avisar de per-
sones que dormen al carrer
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Enllaç: http://www.valors.org/arrels-crea-una-aplicacio-mobil-per-avisar-duna-persona-dormint-al-carrer/

La fundació Arrels ha creat una aplicació mòbil que 
permet a la ciutadania avisar de la ubicació de les per-
sones que dormen al carrer, d’aquesta manera la in-
formació arribarà als equips de carrer d’Arrels i ser-
virà per millorar l’atenció a les persones que dormen 
al ras a la ciutat de Barcelona, així com per quantificar 
la problemàtica, tant a la capital catalana com a la 
resta de Catalunya.

L’APP Arrels Localitzador es pot descarregar en An-
droid i IOS, és gratuïta i permet donar detalls, com 
la ubicació exacta de la persona que dorm al carrer, 
si aquesta persona és home o dona, si està sola o en 
grup, si es troba en un caixer, un portal o altre tipus 
d’espai o si té animals. L’eina ha estat desenvolupada 
per l’empresa BaseTis.

L’aplicació mòbil que presenta Arrels és una adap-
tació del localitzador que l’entitat té a la seva pàgina 
web. Al 2015, a través de la pàgina web es van recollir 
224 missatges d’avís que van arribar directament a 
l’equip de carrer d’Arrels.

L’equip de carrer d’Arrels recorre cada setmana di-
ferents zones de Barcelona per anar a trobar les per-
sones que viuen als carrers, generar vincles de con-
fiança i conèixer les seves necessitats. L’any passat va 
realitzar gairebé 5.000 visites a més de 500 persones 
que viuen al carrer a Barcelona, als districtes de Ciu-
tat Vella, l’Eixample, Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí 
i Sants-Montjuïc.

Aquesta aplicació mòbil, però, servirà per detectar 
casos de persones sense llar que es desconeixien, 
saber si hi ha noves zones sensibles i determinar la 
necessitat d’ampliar els equips de carrer d’Arrels per 
arribar a més zones

Valors (25/01/2016)
Redacció

Arrels crea una aplicació mòbil per avisar d’una 
persona dormint al carrer
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Enllaç: http://rue89.nouvelobs.com/2016/01/26/geolocalisation-ca-sert-qua-baiser-262960

(De Barcelone) A Saint Sébastien, tandis que les ha-
bitants célébraient la fête de leur ville, deux sans-abri 
sont morts dans la rue. Le genre de situation que Fe-
rran Busquets, directeur de la fondation Arrels qui 
vient en aide aux SDF de Barcelone, veut éviter à 
tout prix.

Depuis mardi 19 janvier, Arrels a d’ailleurs lancé une 
application gratuite qui permet aux habitants de Bar-
celone d’alerter son équipe dès qu’ils rencontrent une 
personne dormant dans la rue. Ferran Busquets ex-
plique :

«  Cette information n’est pas publique, elle 
nous sert pour que nous allions à leur rencontre. 
Même si nous ne pouvons pas toutes les loger, 
ces personnes ont aussi besoin que quelqu’un 
les écoute, soit avec eux, sache s’ils ont des bes-
oins spécifiques…  »

370 alertes en une semaine
Le principe est simple  : Arrels propose aux habitants 
d’indiquer l’endroit exact où se trouvent les sans-
abri (dans une banque, une entrée d’immeuble, sur 
un banc…), combien ils sont, leur sexe ou encore 
s’ils ont des animaux. Une fois localisés, l’équipe de 
volontaires et de professionnels d’Arrels leur rendra 
visite.

Cette équipe travaille à Barcelone, mais ils promettent 
de prévenir les associations et collectivités d’autres 
villes si un signalement leur est donné en dehors de 
la capitale catalane.

Une semaine après son lancement, plus de 1 000 per-
sonnes avaient déjà téléchargé l’application (Android 
et iOS) et près de 370 alertes avaient été envoyées.

«  Nous avions déjà ce système d’alertes avec 
géolocalisation sur notre site internet, mais 
l’application est plus adaptée au problème. Pour 
preuve  : chaque année nous recevions 220 aler-
tes en moyenne, là, en à peine deux jours, nous 
en avons reçu presque autant grâce à l’app.  »

l’OBS avec Rue 89 (26/01/2016)
Elise Gazangel

Une app pour recenser et mieux aider les SDF : c’est une nouvelle initiative de la fon-
dation Arrels, en Espagne. Cette ONG est connue pour sa créativité qui lui permet de 
casser l’indifférence vis-à-vis des sans-abri.

La géolocalisation, ça ne sert pas qu’à baiser

Ecrans de l’appli de géolocalisation des sans-abri - Arrels

Géolocalisation - Arrels
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Tal com explicava Ferran Busquets, director de la 
Fundació Arrels, en aquesta entrevista, nou-centes 
persones dormen cada nit al carrer només a Barce-
lona. Busquets recordava que és un problema social 
molt greu que ens afecta tots i que per resoldre’l, en 
primer lloc, no podem aclucar-nos-hi d’ulls. Però què 
podem fer quan veiem algú que dorm al carrer? Un 
de les línies de treball més intenses d’Arrels és preci-
sament aquesta: explicar a tota la societat què s’ha de 
fer quan observem, ben de prop, el problema. Heus-
ne ací una petita guia, sintetitzada en dos passos:

1. Entendre-ho com un problema greu i complex 
i no com una molèstia
Com explica Busquets, el primer pas que cal fer és 
molt senzill: prendre consciència que la gent que 
dorm al carrer és un problema de tots, no només de 
qui hi ha de dormir. ‘El ciutadà té dues maneres de 
reaccionar: entendre que aquella persona que dorm 
al carrer és una molèstia per a ell i per als altres veïns 
o entendre que aquella persona té un problema molt 
greu i que aquest problema ens afecta a tots; amagar-
ho o fer veure que no existeix no ajuda. El primer pas 
és, doncs, prendre’n plena consciència.’

2. Avisar i informar-ne, també a través de la nova 
aplicació d’Arrels
‘El segon pas que cal fer sovint ja no és tan senzill, 
però hi ha una manera molt gràfica d’explicar-ho: 
quan algú veu un accident de trànsit, què fa? Com 
a ciutadà trucarà als serveis d’urgència, oi? Per a una 
persona que dorm al carrer caldria fer el mateix pas.’ 
Busquets admet que l’acció d’avisar i d’informar-ne 
ja no és tan elemental perquè sovint el ciutadà, igual-
ment conscienciat, no sap com actuar, com fer-ho ni 
a qui s’ha d’adreçar. Posar el cas en coneixement dels 
serveis socials municipals és una de les opcions que 
té. També pot informar-ne per telèfon entitats socials 

o de barri que comptin amb programes d’atenció als 
sense-sostre, com Arrels mateix. Però, sigui com si-
gui, aquestes vies de comunicació tradicionals s’han 
demostrat generalment poc eficaces.

Per això Arrels ha posat en funcionament aquesta 
aplicació  de mòbil (disponible tant per a iPhone com 
per a Android), perquè tothom qui vegi algú dormint 
al carrer pugui avisar l’entitat marcant la localització. 
La fundació recull la informació i hi envia un equip 
de carrer que farà seguiment del cas i atendrà la per-
sona. El resultat és revelador: en poc més de dues 
setmanes ja s’han rebut quasi vuit-centes localitza-
cions de sense-sostre a Barcelona. En tot l’any passat, 
quan aquest mateix servei era disponible a la web de 
la fundació, se’n van rebre dues-centes vint-i-quatre 
localitzacions. ‘La informació que ens facilita aquesta 
aplicació és molt important perquè d’una banda ens 
permet d’actuar i de l’altra ens ofereix unes dades que 
podem creuar amb altres estudis per a poder descriu-
re i estudiar millor el fenomen, l’evolució, cada cas, 
cada zona, cada situació, etc.’

Assessorament i formació per a qui visqui el pro-
blema de prop
Formar tothom que visqui de prop aquesta realitat o 
que tingui al seu entorn algú que es troba en situació 
de risc i que potencialment podria acabar havent de 
dormir al carrer és un dels objectius d’Arrels per a 
enguany. ‘De fa temps treballem en un projecte que 

Vilaweb (14/02/2016)
Redacció

Una aplicació permet d’enviar-ne la localització perquè un equip de la Fundació 
Arrels s’hi atansi

Què podem fer quan veiem algú que dorm al carrer?
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esperem engegar ben aviat, per a assessorar i formar 
els ciutadans que ho demanin amb l’objectiu d’ajudar 
els sense-sostre o de prevenir casos de risc’, expli-
ca Busquets, que reitera que qui dorm al carrer té 
unes necessitats determinades que no sempre són 
elementals: ‘És gent que ho ha perdut tot, sobretot 

la confiança, i això cal tenir-ho molt present perquè 
la primera cosa que necessita és recuperar aquesta 
confiança, i això no és gens fàcil; per això una simple 
conversa pot ser molt productiva. Però cal saber-la 
gestionar, i per això cal assessorar-se.’

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/que-podem-fer-quan-veiem-algu-que-dorm-al-carrer/
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Amb el simple gest de treure el mòbil de la butxa-
ca, teclejar i fer alguns clics es pot ajudar els altres. 
De vegades és tan fàcil com això. Ho és en el cas de 
les aplis amb finalitats socials, unes eines que estan 
emergint. Trobem aplis per localitzar gent dormint al 
carrer, per denunciar barreres per a les persones dis-
capacitades o per ajudar en les tasques de traducció i 
comunicació amb els refugiats que arriben a Europa, 
entre molts altres objectius. La Taula del Tercer Sec-
tor vol inventariar i generalitzar unes aplis que posen 
fàcil ajudar, perquè els que s’impliquin en la resolució 
de problemàtiques socials siguin cada vegada més.

“Les noves tecnologies s’han d’orientar molt més cap 
a les problemàtiques socials”, opina Ferran Busquets, 
director de la Fundació Arrels. És des d’aquesta en-
titat que a principis d’any es va llançar Arrels Loca-
litzador, una apli perquè els ciutadans puguin alertar 
d’on han vist una persona dormint al carrer. L’apli 
és gratuïta i està disponible per a Android i per a 
iOS. L’eina permet facilitar la localització exacta de 
qui passa la nit al ras, informar de quantes persones 
són, si es tracta d’homes o dones, si van acompan-
yats d’animals i si estan dormint en un portal o en 
un caixer.

Eixamplar l’activisme
La Fundació Arrels ja tenia en marxa un sistema 
similar d’alerta ciutadana a la seva web, però a co-
mençaments d’aquest any van decidir apostar pel 
mòbil perquè les persones que veiessin algú dormint 
al carrer ho poguessin denunciar de forma immedia-
ta. En només unes setmanes, l’eina va aconseguir que 
es comuniquessin més de 1.200 localitzacions, la ma-
joria a la ciutat de Barcelona, una xifra que multiplica 
per sis els avisos a la web.

Per a Busquets, això prova que amb aquesta eina 
“s’apunta gent nova” a ajudar, gent que s’afegeix als 
voluntaris i les persones que ja avisaven per la web. 
El mòbil ajuda a eixamplar, per tant, el públic com-
promès amb els problemes socials. El director de la 
Fundació Arrels, però, demana paciència a la gent 
que fa servir l’eina. Que localitzin algú no vol dir que 
en pocs dies ja no estigui dormint al carrer, perquè 
aconseguir això és un procés molt llarg i intens. Per 
això, de vegades es pot avisar diverses vegades del 
mateix cas. Busquets explica la utilitat de l’apli: “Ens 
ajuda a distribuir els equips de carrer cap on veiem 
que hi ha més gent”. A més d’orientar la ruta dels 30 
voluntaris i 5 professionals de la fundació, perquè no 
es deixi d’assessorar ningú, el director de la Funda-
ció Arrels afegeix que l’apli també permet “ajudar a 
quantificar la gent que hi ha al carrer”.

Inventariar i generalitzar eines
A la Taula del Tercer Sector ambicionen identificar 
i exportar iniciatives com la de la Fundació Arrels. 
Ho explica Jordi Pascual, el vocal d’innovació de la 
Taula: “Hi ha moltíssimes experiències que les enti-
tats apliquen de forma micro per millorar situacions 
del seu dia a dia. El que pretenem és identificar totes 

Ara.cat (12/04/2016)
Nereida Carrillo

El tercer sector explora l’ús del mòbil per al benestar de les persones i per ser més 
eficient.

Aplis socials: ajudar des de l’‘smartphone’

La Fundació Arrels ha creat una apli perquè els ciutadans alertin 
d’on hi ha gent dormint al carrer. / Pere Tordera
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aquestes experiències, veure si es poden generalitzar 
i facilitar que es posin al servei de qualsevol organit-
zació i persona”. D’aquesta manera, afegeix Pascual, 
la innovació a través del mòbil s’estendria també a 
entitats petites que no poden invertir-hi.

La Taula treballa amb aquests objectius en el marc de 
la iniciativa m4Social, en què ha agafat com a com-
panys de viatge l’Ajuntament de Barcelona, la Fun-
dació Mobile World Capital i l’Obra Social la Caixa. 
m4Social pretén impulsar el mòbil com a eina per 
ajudar la societat i que ajudi al desenvolupament de 
les entitats i ONGs. Per a aquest any, s’han fixat tres 
àrees de treball: el dret a l’habitatge, la inserció labo-
ral i l’abandonament escolar. Però el ventall d’àmbits 
socials en què les aplis poden fer de desllorigador és 
molt ampli. Actualment, existeixen aplicacions amb 
objectius tan diversos com ara assistir les dones víc-
times de violència masclista, ajudar els familiars de 
malalts d’Alzheimer a localitzar-los quan s’han per-
dut o prestar ajuda psicològica a aturats amb baixa 
autoestima.

El ventall s’amplia amb noves propostes que s’estan 
cuinant, com ara l’apli Refugee Speaker, una iniciativa 
pensada per ajudar els milers de refugiats que arriben 
a Europa fugint de la guerra a comunicar-se millor. 
L’eina és una adaptació de l’apli ja existent Universal 
Doctor, que tradueix més de 5.000 frases en 17 idio-
mes per millorar la comunicació entre treballadors 
sanitaris i pacients amb llengües diferents.

El doctor Jordi Serrano, creador d’Universal Doc-
tor, explica que Refugee Speaker serà una adaptació 
d’aquesta apli sanitària i detalla els canvis que incor-
porarà: “Bàsicament, fem un èmfasi molt important 
en la història del viatge, les necessitats mèdiques 
d’aquest moment i, sobretot, a explicar el sistema sa-
nitari del país d’arribada”. A més, afegeix Serrano, 
s’hi incorporen continguts relacionats amb l’estrès 
posttraumàtic que pateixen els refugiats. L’apli su-
marà llengües com ara l’àrab de Síria, el somali, el 
tigrinya que es parla a Eritrea i el dari de l’Afganistan.

Innovar i arriscar
Amb el llistat i generalització d’iniciatives, però tam-

bé amb el desenvolupament de noves aplis socials, 
des de la Taula del Tercer Sector volen contribuir a 
augmentar i enriquir els vincles entre el món tecnolò-
gic, el social i l’emprenedoria. “Hem d’innovar molt 
més en el sentit que hem d’arriscar molt més”, recal-
ca Busquets. Pascual, per la seva banda, també reco-
neix la reticència del sector social: “Hi ha resistència 
al canvi perquè de vegades la tecnologia industrialitza 
coses que avui es fan directament amb les persones”. 
Però afegeix que també hi ha barreres des del món 
tecnològic: “Els desenvolupadors no coneixen el 
món social. Per tant, no es dediquen a buscar solu-
cions que puguin respondre a aquestes necessitats”.

Cada vegada són més les veus que reivindiquen més 
vincles entre la tecnologia, l’emprenedoria i les orga-
nitzacions socials. Reclamen aplis gratuïtes i compro-
meses que escampin la idea que el mòbil no és només 
un artefacte esnob amb finalitats lucratives. Ambicio-
nen aplis que acostin el mòbil a la cerca del benes-
tar. Intentar canviar el món a partir d’uns clics pot 
resultar il·lús, però Busquets reivindica que el mò-
bil pot ser solidari i que permet que més gent tingui 
disposició a expressar un compromís social. Sobre si 
aquest nou tipus d’activisme es pot considerar “de 
sofà”, com van ser titllades -per menysprear-les- pà-
gines com ara Change.org, Busquets és contundent: 
“Que no existís l’activisme de sofà no implicaria que 
la gent s’aixequés del sofà. Per tant, la gent que vulgui 
fer les coses des del sofà, benvinguda sigui. Les pro-
blemàtiques socials ens hem de creure que les ha de 
resoldre tota la ciutadania”.

Eines gratuïtes i compromeses
La majoria d’aplis amb finalitats socials es poden 
baixar de franc. N’hi ha tant per a sistemes Android 
com iOS i persegueixen objectius diversos. Us en 
fem una tria

Inaccessible
Denunciar barreres arquitectòniques

Aquesta apli permet fer una fotografia, situar-la en 
un mapa i denunciar públicament aquells punts de les 
ciutats que suposen una barrera arquitectònica per a 
les persones que van en cadira de rodes. L’aplicació 
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funciona amb GPS i també trasllada la denúncia a les 
xarxes.

Donem Sang
Fomenta les donacions

És l’aplicació de la Federació Catalana de Donants de 
Sang. T’avisa quan les reserves del teu grup sangui-
ni són baixes. A més, indica els punts més pròxims 
d’extracció i aporta consells per als donants. Per 
exemple, recomana menjar alguna cosa abans de do-
nar sang.

Tweri Alzheimer Caregiver
Per als familiars de malalts

Disponible per a Android i iPhone, està pensada per 
als familiars de malalts d’Alzheimer. L’aplicació esta-
bleix uns límits de seguretat per on el malalt pot fer 
el passeig habitual i, si els traspassa, envia un avís al 
familiar amb l’última localització.

Appsy Desempleo
Suport psicològic per a aturats

És gratuïta i ofereix suport psicològic a les persones 
que s’han quedat sense feina i pateixen angoixa i al-
tres símptomes derivats de la situació. Es pot utilitzar 
de manera preventiva i quan els símptomes ja han 
aparegut. L’apli recomana activitats que facin sentir 
millor l’usuari.

Enllaç: http://www.ara.cat/estils_i_gent/Aplis-socials-ajudar-des-lsmartphone_0_1557444253.html
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El potencial de les aplicacions mòbils en la 
transformació social
El desenvolupament d’aplicacions mòbils està suposant en els últims anys tota una 
revolució tecnològica i una gran activació del sector de la telefonia; però, a més, l’ús 
de certes apps pot ajudar en certa manera a millorar la societat.

Xarxanet (23/06/2016)
Toni Téllez
Microdonacions contra l’exclusió social i la pobresa
«Punt rere Punt» és una iniciativa de Càritas que va 
ser llançada el juny 2013 per facilitar microdonacions 
destinades a que l’organització pugui desenvolu-
par els seus projectes de lluita contra la precarietat 
d’alguns sectors socials.
A més d’agilitzar donacions d’un, cinc o catorze eu-
ros, aquesta app dóna a conèixer quins productes o 
materials es necessiten amb urgència i millora la co-
municació amb les persones donants.
 
Donar suport a les persones sense llar
A començaments de 2016 i dins la campanya «1 mi-
lió de gràcies», Arrels Fundació va llançar una aplica-
ció mòbil que permet a la ciutadania avisar els seus 
equips de la ubicació de les persones que dormen al 
carrer. D’aquesta manera, aporten unes dades bàsi-
ques (sexe, si estan soles o grup, amb animals...) que 
els fa possible millorar l’atenció que donen.
Es tracta d’una adaptació al dispositiu mòbil del lo-
calitzador que l’entitat té a la seva pàgina web que 
permet quantificar la problemàtica, tant a la ciutat de 
Barcelona com a la resta de Catalunya. El director 
i portaveu de la fundació, Ferran Busquets, explica: 
“estem molt contents amb els resultats, ja que al llarg 
de 2015 hi van haver 224 avisos a través de la pàgina 
web, i amb l’app en només sis mesos ja en portem 
2.780”.

El Ferran considera significatiu el fet d’haver hagut 
d’introduir un missatge final que demana paciència 
a la persona informant, ja que atendre per part de 
l’equip és un procés una mica llarg i malauradament 
no es disposa de prou habitatges públics per poder 
acollir a totes les persones que dormen al carrer. 

També comenta que el fet que l’app ha estat desen-
volupada sense ànim de lucre per l’empresa BaseTis 
és un exemple a seguir.
 

Millorar el tractament de pacients amb esquizo-
frènia resistent
També s’ha desenvolupat una aplicació mòbil en 
el marc del projecte m-Resist, coordinat per la 
Fundació TicSalut, i encapçalat clínicament per 
l’Hospital de Sant Pau i tecnològicament per l’institut 
d’investigació iMinds de Bélgica.
Es tracta d’una iniciativa europea de salut mòbil que 
duu a terme un programa terapèutic per a aquelles 
persones amb quadres esquizofrènics que no res-
ponen als tractaments farmacològics. Té com a ob-
jectius implicar-los juntament amb les persones cui-
dadores en la gestió de la malaltia, donar a conèixer 
models predictius i aconseguir el seu apoderament.
Al projecte es fan servir una sèrie d’apps i de pro-
grames d’ordinador a partir dels quals els usuaris i 
usuàries poden respondre entrevistes online, recor-
dar quan han de prendre la medicació, comunicar 
efectes secundaris, etc. D’aquesta manera es dóna 
una continuïtat i immediatesa als tractaments.

L’aplicació mòbil d’Arrels Fundació
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 Informació sobre HIV/sida
L’Associació Antisida de Lleida ha desenvolupat 
l’app Sext@’t, que ofereix informació sobre el virus 
de la SIDA i altres malalties de transmissió sexual. Té 
com a objectiu la seva prevenció per part dels i de 
les usuàries, mostrant els riscos d’exposició al VIH 
i donant suport a les persones que volen mantenir 
relacions sexuals saludables.
Té una calculadora que proporciona una avaluació 
fiable del risc d’exposició i també posiciona geogrà-
ficament els serveis d’atenció i ONG’s que treballen 
en l’àmbit.
 
Altres apps
La Fundación Planeta Imaginario i la Fundació punt-
CAT han creat iSECUENCIAS, una aplicació mòbil 
que ajuda als infants amb autisme en el seu procés 
d’aprenentatge.

Cercacoop és un localitzador de cooperatives i altres 
empreses d’economia social, impulsat per la Confe-
deració de Cooperatives de Catalunya i Aracoop.

D’altres iniciatives, no vinculades ja a entitats, són 
DRAGAlert, que permet a les víctimes de violència 
de gènere avisar ràpidament a la policia; o Universal 
Doctor i Refugees Speaker, que faciliten la comuni-
cació amb professionals de la medicina i a les perso-
nes refugiades, respectivament.
 
Per últim, per a aquelles entitats que no disposen de 
pressupost ni de coneixements de programació, exis-
teix una eina que permet crear aplicacions mòbils de 
manera prou intuïtiva: App Inventor. Pots consultar 
aquest recurs de Xarxanet.

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/el-potencial-de-les-aplicacions-mobils-en-la-transformacio-social
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Una App para ayudar a los sin techo
Iniciativa en Barcelona (España) para “localizar” personas que viven en la calle y 
atender sus necesidades

Aleteia.org (18/09/2016)
Jorge Martínez Lucena

La Fundación Arrels surgió en una parroquia del Ra-
val barcelonés hace ya 30 años. Algunos feligreses, si-
guiendo el carisma de los jesuitas, sensibilizados por 
la gran cantidad de personas sin hogar que había en 
el barrio, decidieron ponerse manos a la obra y traba-
jar para los que más lo necesitaban.

Es mucho lo que ha cambiado desde entonces. Tres 
décadas después, la obra ha crecido en efectivos y en 
servicios, y uno de los rasgos que sorprende es su 
presencia profesional en las redes sociales y su ca-
pacidad comunicativa en general, cosa que muchas 
veces son sistemáticamente olvidadas en el entorno 
de la caridad, en ocasiones marcado por una omni-
presencia de la pobreza. Además, nos dice Ferran 
Busquets, director de Arrels, ahora son una organi-
zación laica en la que trabajan 53 empleados y 364 
voluntarios de diferentes creencias y sensibilidades.

La finalidad fundamental de Arrels, nos comenta Fe-
rran Busquets, es que nadie viva en la calle. Actual-
mente 190 personas no pernoctan al raso gracias a 
ellos, afirma. Sus fondos provienen en un 66% de 
financiación privada y en un 34% de subvenciones 
públicas. En torno al 70% de su presupuesto está de-
dicado a la atención directa de las personas sin techo, 
desde el equipo de calle y primera acogida, que detec-
ta a los usuarios e inicia la relación con ellos, hasta los 
equipos de soporte en asistencia social, ayuda jurídi-
ca, acceso a vivienda con apoyo (gestionan más de 60 
pisos), hospitales o residencias, etc.

En los últimos años, con el impacto de la crisis eco-
nómica y política en nuestra sociedad, ha crecido el 
número de personas que viven en la calle en todo el 
mundo. En Barcelona son unas 3.000, afirman desde 
Arrels. La mayor parte de ellos provienen de ruptu-
ras de vínculos como la pérdida de trabajo, la incapa-

cidad para afrontar las obligaciones económicas, la 
ruptura con la pareja y la enfermedad mental.

En coherencia con esta nueva oleada de exclusión y 
de pobreza también ha crecido la preocupación ciu-
dadana y política por este tema. En países como Rei-
no Unido la administración pública está obligada por 
ley a contar el número de personas que viven en la 
calle. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, esa 
cifra es una incógnita para los gobiernos.

Es por eso que Arrels ha querido tomar protagonis-
mo en la sensibilización al respecto de este problema 
endémico y creciente, buscando el modo de hacer un 
recuento fiable de los sintecho de su ciudad. Con ese 
fin ha desarrollado, gracias al trabajo gratuito y com-
prometido de la empresa BaseTis, una aplicación que 
permite que el ciudadano colabore en el recuento de 
las personas de estas características, desde su día a día 
ordinario.

La APP llamada Arrels Localizador está en An-
droid y en IOS, es gratuita y permite al usua-
rio dar la ubicación exacta de cualquier persona 
que duerma en la calle, su género, si está sola o 
no, en qué tipo de espacio está durmiendo, etc. 
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Arrels ya tenía un localizador en su página web desde 
el que se recogieron, en el año 2015, 224 mensajes de 
aviso que fueron comprobados por el equipo de calle 
de Arrels, que sale una vez a la semana.

Esta nueva aplicación móvil servirá para detectar ca-
sos de personas sin hogar desconocidas, saber si hay 
nuevas zonas sensibles y modular el número de equi-
pos de calle de Arrels. Pese a que, nos dice Ferran 
Busquets, la aplicación tiene muchos altibajos en su 
utilización cuyos picos coinciden con las presentacio-
nes públicas que se hacen de esta APP, en las nuevas 
versiones tienen previsto introducir mecanismos de 
retorno para que el usuario pueda participar del de-
sarrollo de la historia que él ha comenzado apretando 
un botón.

Existe un debate a nivel mundial entre apocalípticos 
e integrados, entre aquellos que piensan que las nue-
vas tecnologías son el origen de todos los males; y 
aquellos que consideran que las tecnologías, pese a 
transformar ostensiblemente el ecosistema humano, 
posibilitan nuevas formas de difusión de elementos 
positivos, como en este caso la justicia social. Esta 
nueva APP parece que es un punto más a favor de la 
integración.

Enllaç: http://es.aleteia.org/2016/09/18/una-app-para-ayudar-a-los-sin-techo/
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Arrels rep 10 avisos al dia de barcelonins que alerten 
d’algú que dorm al carrer
La fundació ja suma uns 3.700 avisos ciutadans aquest 2016 pocs dies abans d’acabar l’any

Naciodigital.cat (13/12/2016)
Jordi Bes

La fundació Arrels ha rebut aquest any una mitjana 
de 10 avisos al dia de ciutadans que informen que han 
vist algú dormint al carrer, i ja sumen un total d’uns 
3.700 pocs dies abans que s’acabi el 2016. L’entitat ho 
ha informat aquest dimarts coincidint amb el llança-
ment de la seva campanya nadalenca “Ningú sense 
clau” per sensibilitzar sobre el fenomen dels sense 
sostre, i amb la qual vol transmetre la idea sobre què 
significa no tenir una clau.

Segons Arrels, l’aplicació mòbil de la fundació, que 
es va posar en marxa el gener, és el canal que més 
consultes ha rebut, amb més de 3.000. A més, ha re-
but prop de 350 notificacions a través del localitzador 
del web de l’entitat –l’any passat van ser 220 a través 
d’aquesta via- i una mitjana d’una o dues trucades 
diàries. A aquestes dades caldria sumar-hi els avisos 
que es transmeten a través de les xarxes socials i per 
correu electrònic.

La fundació considera que aquestes dades demostren 
que “la ciutadania està cada cop més implicada en 
la situació de les persones sense sostre”. A la capi-
tal catalana hi ha unes 3.000 persones sense llar, de 

les quals 941 persones dormen cada nit al carrer. A 
tota Catalunya, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
calcula que hi ha 48.454 persones que pateixen mal 
allotjament, mentre que 5.433 dormen al carrer, ha 
recordat Arrels.
 
(Mostra el teu compromís amb el model de periodis-
me independent, honest i de país de NacióDigital, i 
fes-te membre de SócNació per una petita aportació 
mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges 
i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, 
perquè la informació de qualitat té un valor.)

Enllaç: http://www.naciodigital.cat/noticia/121562/arrels/rep/10/avisos/al/dia/barcelonins/alerten/algu/dorm/al/carrer

Un sense sostre dorm al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa
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Cada dia es reben 10 avisos de ciutadans sobre 
persones que dormen al carrer
La Fundació Arrels ha registrat al voltant de 3.700 alertes durant tot aquest any

Vilaweb.cat (13/12/2016)
Redacció

ACN Barcelona.-Durant el 2016, la Fundació Arrels 
ha rebut uns 3.700 avisos de ciutadans que informen 
l’entitat que han vist algú dormint al carrer. Ho han 
fet, majoritàriament, a través de l’aplicació Arrels lo-
calitzador, que ha registrat 3.000 avisos. A més, el lo-
calitzador ha permès captar 350 avisos més, i cada dia 
s’ha donat entre una i dues trucades. L’entitat con-
sidera que aquest allau de consultes i avisos respo-
nen a la inquietud de la ciutadania barcelonina per un 
problema, el sensellarisme, que afecta a unes 3.000 
persones a la capital catalana, i que suposa que 941 
individus hagin de dormir al carrer. Per aquest motiu, 
la Fundació Arrels posa en marxa una campanya, per 
Nadal, de sensibilització.

Amb el lema ‘Ningú sense clau’, la Fundació Arrels 
posa en evidència la problemàtica i persones que han 
dormit o dormen al carrer, donen la seva visió sobre 
què esperen de la ciutadania. Es calcula que, a nivell 
català, la xifra de persones sense llar s’eleva a 48.454, 
5.433 de les quals viuen al carrer.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/cada-dia-es-reben-10-avisos-de-ciutadans-sobre-persones-que-dormen-al-carrer/
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1.- Roses naturals
La rosa natural vermella és el regal més emblemàtic 
de Sant Jordi i ara la pots regalar a només un click. La 
rosa natural que t’ofereix El Mercat Social, s’entrega 
el 22 d’abril a la tarda i el 23 d’abril al matí a Barcelo-
na ciutat i a L’Hospitalet del Llobregat.

Amb la compra de la rosa de la Fundació Privada Ju-
bert Figueras faràs possible que moltes famílies amb 
pocs recursos econòmics, que estan desplaçades per 
tenir cura d’un malalt, puguin tenir una llar lluny de 
casa seva.

2.- Roses Contra l’Oblit
Per lluir a la solapa,  les Roses Contra l’Oblit són un 
regal ideal. Tenen forma de fermall amb una agulla 
amb bany de plata i una rosa elaborada amb feltre. A 
més, aquest any s’estrena una nova col·lecció amb els 
colors de la senyera catalana.
Al comprar una Rosa Contra l’Oblit d’Amics de la 
Gent Gran col·laboraràs a fer companyia a les perso-
nes grans que pateixen soledat i aïllament social.

3.- Roses de roba
Si vols regalar una rosa original, única i sostenible, 
les roses de roba d’Ared i Aprodisca són un detall 
perfecte. Tria una rosa de 30 cm d’alt guarnida amb 
la cinta catalana i llaçada de ràfia, o una rosa amb tela 
de sac.

Són unes roses que duraran per sempre i amb les què 
donaràs una oportunitat laboral a les dones en risc 
d’exclusió social d’Ared i les persones amb discapa-
citat intel·lectual, malaltia mental i/o persones amb 
risc d’exclusió social que treballen a Aprodisca.

4.- Polsera Sant Jordi
Emportar-te una polsera i un punt de llibre és una 
aposta segura per a fer un regal original i bonic. La 
polsera és una peça en forma de rosa i goma elàstica 
de color vermell, i es presenta en un packaging amb 
un punt de llibre.

És una polsera que te la pots posar qualsevol dia 
de l’any i amb la què dones suport als programes 
d’atenció a persones en risc d’exclusió social que atén 
l’Obra Social Sant Joan de Déu.

5.- Punts de llibre
Acompanya les millors lectures un punt de llibre fet 
a mà per recordar l’esperit de Sant Jordi cada dia. El 
punt de llibre té una rosa en forma espiral i unes fu-
lles de goma eva sobre fusta tintada natural i pirogra-
vada. 

Xarxanet.org (08/04/2016)
FCVS

Aquest 23 d’abril la rosa i el llibre poden tenir més sentit que mai. El Mercat Social de 
Voluntaris.cat torna amb la campanya “Roses que transformen vides” amb productes 
solidaris de Sant Jordi per fer feliç a qui més estimes.

7 formes de regalar solidaritat per Sant Jordi
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Els punts de llibre estan fets a mà per una persona 
que fins fa poc vivia al carrer. Amb la seva compra, 
col·labores amb l’espai La Troballa de la Fundació 
Arrels.

6.- Detalls de Sant Jordi
Si vols sorprendre a qui més estimes, posa un toc 
d’originalitat en aquesta diada i fes viure el Sant Jordi 
tot l’any. El Mercat Social t’ofereix, entre d’altres, un 
conjunt de bijuteria de rosa, un baobab amb cor, un 
ventall floral o un drac de fang. 

Tots els detalls d’El Mercat Social que pots regalar 
per aquest Sant Jordi, contribueixen a posar un gra 
de sorra en la inserció social i laboral de qui més ho 
necessita. 
 
7.- Llibres solidaris
A El Mercat Social pots trobar publicacions i llibres 
per a totes les edats i que contribueixen als projec-
tes solidaris de les entitats socials. Des de llibres de 
cuina, llibres pels més menuts, guies didàctiques... i 
molts d’altres.

Lectures per a que aquest Sant Jordi a més de com-
prar llibres per a distreure’t en les estones lliures, pu-
guis regalar solidaritat i més d’un somriure.

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/7-formes-de-regalar-solidaritat-sant-jordi
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El proper 23 d’abril se celebra la diada de Sant Jordi 
i, com cada any, són moltes les entitats que venen ro-
ses, llibres o altres productes per aconseguir recaptar 
fons pels seus projectes. A continuació, recollim 10 
propostes solidàries.

1. Més que una rosa, a la Casa Batlló
La Fundació Arrels organitza diferents activitats 
a Barcelona en el marc de la Diada. Divendres 22 
d’abril i el mateix dia de Sant Jordi, l’entitat repartirà 
pel centre de la ciutat 10.000 roses de cartró fetes a 
mà i aprofitarà la ocasió per difondre el missatge de 
la campanya #ningúdormintalcarrer.

Per altra banda, La Casa Batlló també col·laborarà 
amb la fundació. Segons s’explica en un vídeo que 
s’ha difós per la xarxa, es guarnirà la façana de roses 
gegants i durant tot el dia es vendran roses naturals 
en un estand just davant de l’edifici. Allà, s’explicarà 
la tasca d’Arrels i tots els beneficis s’invertiran en la 
mateixa campanya. A més, hi haurà una segona para-
da a la Rambla del Raval on es podran adquirir roses 
de cartró, punts de llibre i productes elaborats al taller 
d’Arrels La Troballa. I per tancar la diada, a les 20:30 
el grup de Gospel del Clot farà un concert al teatre 
de l’Escola del Clot (c/València, 680, Barcelona).

El dibuixant Miquel Fuster, que ha viscut durant 15 
anys al carrer, ha publicat el seu quart llibre 15 años 
en la calle. Obra completa i signarà exemplars en di-
ferents llocs de Barcelona (Casa Batlló, de 10h a 12h; 
Continuarà Còmics, de 13h a 14h; i Norma Còmics, 
de 19h a 20h).

2. Rosa Contra l’Oblit, d’Amics de la Gent Gran
Per Sant Jordi, Amics de la Gent Gran fa una crida a 
la mobilització social de Catalunya contra la soledat 
de la gent gran. L’associació posa a la venda la Rosa 
Contra l’Oblit, en format de fermall i de diferents 

colors, a 30 establiments Abacus, la Casa del Llibre, 
Natura, Esportius de la Fundació Claror i a la seu 
central de l’entitat. El mateix dia de la diada també 
es podran trobar a les parades dels Amics de la Gent 
Gran. Les roses estan elaborades a mà pel projec-
te FIL (Formació i Inserció Laboral) de la Fundació 
Pare Manel i és un producte 100% solidari.

3. Una rosa per una causa, de la Fundació IReS
Un any més la Fundació IReS, en col·laboració amb 
altres empreses i entitats catalanes, organitza la cam-
panya ‘Una rosa per una causa’.  Aquest any sota el 
lema #SalvemElDrac, s’oferiran contes que aniran 
acompanyats d’una rosa. El conte es basa en una 
reinterpretació de la llegenda de Sant Jordi que con-
vidarà a reflexionar sobre els motius que poden por-
tar a qualsevol persona a ser exclosa socialment.

A la parada de la Fundació IReS, que s’instal·larà a 
davant de l’Hotel Majestic (Pg de Gràcia, 68, Barce-
lona), hi haurà el propi drac que firmarà les llegendes 
i passarà una estona divertida amb els infants. Rega-
lant aquestes roses donaràs suport al Projecte Fils, 
Infants Invisibles, per ajudar als infants i a les famílies 
que pateixen situacions de violència.

Social.cat (18/04/2016)
Judit Domènech

Diversos municipis d’arreu del territori aprofiten la Diada per vendre roses amb 
l’objectiu de recaptar fons per diferents projectes

10 propostes solidàries per Sant Jordi
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4. Roses solidàries al pati de l’Ajuntament de 
Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona també obre les portes 
del seu pati per poder adquirir roses solidàries entre 
les 10 del matí i les 8 del vespre. L’import íntegre de 
les roses que es vendran anirà destinat a associacions 
sense ànim de lucre que formen part de la Xarxa pel 
Suport a les Famílies Cuidadores: Fundació Uszhei-
mer per a malalties neurodegeneratives, Associació 
de nens amb càncer (AFANOC), Associació de Fa-
miliars de malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB) 
i l’Associació Catalana per al Parkinson (ACAP).

5. Roses solidàries de l’Oncolliga
Calella, Castellar del Vallès i Vilassar de Mar són les 3 
poblacions que tindran una paradeta amb propostes 
solidàries que organitza la Fundació Lliga Catalana 
d’Ajuda Oncològica (Oncolliga).

A Calella, al Portal de la Plaça de l’Església, s’oferiran 
roses solidàries. A Castellar del Vallès, s’oferiran 
punts de llibre i samarretes amb la rosa a la Plaça Mi-
rador. I per últim, a Vilassar de Mar s’oferiran roses 
solidàries al carrer Sant Joan, 18.  

6. Una rosa, una oportunitat, de la Fundació 
Comtal
La Fundació Comtal també tindrà la seva parada de 
roses, llibres i material solidari a davant del Mercat 
de Santa Caterina (Av. de Francesc Cambó, 16, Bar-
celona). Les roses aniran muntades i preparades amb 
un targetó explicatiu de la campanya, i acompanyades 
d’un punt de llibre fet pels nens i nenes de la Funda-
ció.

I això no és tot, el divendres 22 d’abril, la Comissió 
d’Infància de la fundació i altres entitats de Ciutat 
Vella organitzen una festa, a partir de les 17.30h a la 
Plaça Pou de la Figuera. Hi haurà berenar, tallers, un 
racó de llibres i un espectacle infantil de la Fundació 
La Roda com a cloenda.

7. Roses solidàries per la salut mental
La Fundació Joia celebra Sant Jordi amb tres para-
des a la ciutat de Barcelona on es vendran roses so-
lidàries per la salut mental, amb les que es regalarà 

un punt de llibre o un llibre de segona mà. L’horari 
de les parades serà de 9 del matí a 2 del migdia i els 
diners recaptats aniran destinats a la Fundació Joia, 
amb l’objectiu de portar a terme la missió de l’entitat: 
motivar, definir i donar a conèixer les capacitats de 
les persones afectades per trastorns de salut mental i 
lluitar així contra l’estigma i la discriminació que pa-
teixen.

8. Roses de galeta i xocolata, de la Fundació Alba
A Lleida, l’obrador El Rosal de l’Associació Alba pre-
veu vendre aquest Sant Jordi 5.500 roses solidàries 
de galeta i xocolata. Per poder arribar al seu objectiu 
han ampliat els punts de venda de les roses comesti-
bles en botigues de Barcelona, escoles, associacions 
de pares d’alumnes, restaurants i empreses.

Tanmateix, enguany s’ofereix un lot que inclou la 
rosa de galeta i el conte infantil que explica la his-
tòria del seu producte estrella, l’arrugat, una galeta 
que no va sortir segons el que estava previst i que va 
acabar convertint-se en l’emblema de la casa. Des de 
l’obrador també han creat l’etiqueta #menjatlarosa 
perquè el dia de Sant Jordi es pugui fer difusió de les 
roses de galeta a través de les xarxes socials.

9. Roses de tela de la Fundació Ared
Roses de tela és el producte que ofereix enguany la 
Fundació Ared per Sant Jordi. Es tracta de roses ver-
melles, amb un detall diferent i molt sostenible, fetes 
amb roba i d’uns 30 centímetres d’alt. Totes estan 
guarnides amb una cinta catalana i una llaçada de rà-
fia, i amb l’adquisició d’aquestes es dóna oportunitats 
laboral a persones en risc d’exclusió social. Es poden 
fer les comandes on line fins el dia 20 d’abril al web 
del Mercat Social.

10. Una proposta diferent: una polsera solidària
L’Hospital Sant Joan de Déu ofereix aquest 2016, i 
mitjançant també el portal Mercat Social, polseres 
solidàries en forma de rosa i amb goma elàstica de 
color vermell. Amb la compra de les polseres de Sant 
Jordi donaràs suport als programes d’atenció a per-
sones en risc d’exclusió social que atén l’Obra Social 
de Sant Joan de Déu.

Enllaç: http://www.social.cat/noticia/10-propostes-solidaries-per-sant-jordi
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Si este 23 de abril estás en cualquier ciudad o mu-
nicipio de Cataluña serás testigo de como las calles 
se abarrotan desde primera hora de la mañana de 
cientos de puestos de rosas y libros. Pero no todos 
son iguales. Y muchos de ellos, cada vez con más 
frecuencia, se levantan ese día para conseguir fondos 
para una buena causa, ya que las entidades solidarias 
encuentran en Sant Jordi una jornada ideal para darse 
a conocer.

Las “Rosas contra el olvido”, de la ONG Amics de la 
Gent Gran (Amigos de la Gente Mayor) son ya toda 
una tradición. Una organización que lucha por evitar 
la soledad de los mayores y que en la campaña de este 
año cuenta con el apoyo de Albert Om, de la cantan-
te Nina, e incluso del Presidente de la Generalitat, 
Carles Puigdemont.

El Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña, a través 
del Ayuntamiento de Barcelona, también ha aprove-
chado la leyenda de Sant Jordi, que cuenta que “la 
sangre del dragón se convirtió en una rosa”, para re-
cordar a la ciudadanía la importancia de donar sangre 
con la campaña “La sangre del dragón hizo leyenda, 
dona sangre”.

Por su parte, uno de los edificios más emblemáticos 
de Barcelona, la Casa Batlló, cubrirá su fachada con 
un manto de rosas y donará 2016 rosas, más todas 
las que vendan ese día, a la Fundació Arrels, que con 
30 años de historia lucha día a día para que ninguna 
persona duerma en la calle.

Y como además de rosas, Sant Jordi es el día en el 
que se venden más libros de todo el año, se trata 
de un momento perfecto para lanzar la XII edición 

del libro de “Relatos solidarios del deporte”. En la 
presentación del libro, el padrino de esta edición, 
el futbolista del FC Barcelona Luis Suárez no pudo 
contener la emoción al explicar su compromiso con 
la causa que recibirá los beneficios este año, la Aso-
ciación Catalana de Transtornos Metabólicos Here-
ditarios, PKU.

Las opciones son muchísimas, y los beneficiarios, 
gente que lo necesita y va agradecer tu gesto. Ya que 
compramos, que sea con sentido. Entre todos pode-
mos hacer que este Sant Jordi Cataluña huela a rosas, 
y a sociedad concienciada.

Tomandoconciencia.org (22/04/2016)
Redacción

La celebración del día de Sant Jordi en Cataluña ha dejado de ser solo el día del libro 
y los enamorados para convertirse, cada vez más, en una fecha para participar en al-
guna de las acciones solidarias que se proponen para esta jornada.

Este Sant Jordi, que tu rosa y tu libro tengan sentido

Enllaç: http://tomando-conciencia.org/articulos/este-sant-jordi-que-tu-rosa-y-tu-libro-tengan-sentido

Una de las niñas con PKU regaló al uruguayo una camiseta que 
este se comprometió a mostrar en su próximo gol.

El periodista Albert Om ha prestado su imagen a la campaña 
“Rosas contra el olvido”.
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Enllaç: http://www.aldia.cat/gent/noticia-casa-batllo-recapta-12700-euros-per-arrels-fundacio-durant-sant-jordi-20160425171853.html

La Casa Batlló de Barcelona va recaptar 12.700 euros 
per a Arrels Fundació durant la diada de Sant Jordi 
d’aquest dissabte amb una acció solidària de venda 
de roses, ha informat aquest dilluns la institució en 
un comunicat.

El director general de la Casa Batlló, Gary Gautier, 
ha destacat el gran nombre de persones que van 
compartir fotos de l’edifici, que va acollir una repre-
sentació viva de la llegenda de Sant Jordi i va rebre el 
dia amb una instal·lació de jardí vertical.
De fet, la fotografia va ser compartida 22.300 vega-
des, va suscitar 188.400 reaccions positives i més de 
9.400 comentaris, ha explicat Gary Gautier.

Aldia.cat (25/04/2016)
Redacció

La Casa Batlló recapta 12.700 euros per a Arrels 
Fundació durant Sant Jordi
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La Casa Batlló recapta més de 12.000 euros per 
Sant Jordi per a Arrels Fundació

Btv.cat (24/04/2016)
Redacció

La Casa Batlló ha recaptat 12.700 euros amb la ven-
da de roses solidàries aquest Sant Jordi. Tots aquests 
diners s’han destinat íntegrament a Arrels Fundació. 
L’edifici dissenyat per Antoni Gaudí va atreure totes 
les mirades durant la diada amb un jardí vertical de 
roses.

En una entrevista al programa ‘BTV +’, el director 
de la Casa Batlló, Gary Gautier, s’ha mostrat molt sa-
tisfet per l’èxit de la iniciativa solidària i assegura que 
la clau ha estat que es tractava d’una “acció d’amor i 
estima”.

Per Sant Jordi, la Casa Batlló va engalanar la faça-
na modernista amb un miler de roses. La imatge 
va atreure milers de curiosos armats amb càmeres, 
telèfons mòbils i pals d’autofoto. L’aglomeració de 
gent intentant immortalitzar el jardí vertical efímer 

va obligar a tallar la circulació del passeig de Gràcia 
en un parell d’ocasions durant la diada de Sant Jordi. 
Gary Gautier, director de la Casa Batlló, ha assegurat 
que han rebut felicitacions d’arreu del món, des del 
Vietnam fins a l’Argentina passant per Rússia.

Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/04/25/casa-batllo-roses-sant-jordi-arrels-fundacio/
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Més de mil roses cobren els balcons i la tribuna de la 
Casa Batlló de Barcelona --Patrimoni Mundial-- per 
conmemorar el Sant Jordi d’aquest any. Sota la idea i 
direcció creativa de la Casa Batlló, l’agència Hache ha 
sigut l’encarregada de la producció.

Al seu torn, la Casa Batlló, conjuntament amb la 
Fundació Arrels, volen celebrar Sant Jordi, donant a 
conèixer la problemàtica de les persones que viuen al 
carrer, des de l’empatia i mitjançant la col·laboració. 
Per això, es disposaran 2.016 roses per tal que siguin 
adquirides sense un preu prefixat i a la voluntat de 
cadascú. La recaptació de les roses es destinarà ínte-
grament a la Fundació Arrels.

Arrels aprofitarà la jornada, que coincideix amb el 
Dia Internacional del Llibre, per presentar l’últim lli-
bre de Miguel Fuster: “15 anys al carrer”. Fuster és 
un artista barceloní que després de passar més d’una 
dècada vivint al carrer, va recuperar la seva vida grà-
cies al seu esforç i a la tasca de l’equip de treballadors 
i voluntaris de la Fundació. Avui dia, Miguel dibuixa i 
edita llibres i es dedica a fer xerrades de consciencia-
ció a escoles i instituts.

Sobre La Fundació Arrels
Cada nit dormen 900 persones als carrers de Barce-
lona i 1.500 a centres d’atenció públics i privats. Des 
de la seva creació l’any 1987, Arrels ha atès a més de 
9.000 persones. Durant el 2014, va atendre a 1.600 
persones, 611 de les quals viuen al carrer, i va destinar 
un 48% del pressupost en allotjament i sostre per a 
231 persones.

Arrels atén a persones sense llar inspirant-se en el 
Housing First, un model d’atenció que té com a punt 
de partida un habitatge digne i estable i que ofereix 

el recolzament necessari a cada persona que ho ne-
cessiti. Aquesta manera d’intervenir va sorgir fa 20 
anys als Estats Units i des de fa uns quants anys s’està 
adoptant en diferents ciutats de la Unió Europea.

La Llegenda De Sant Jordi A La Casa Batlló
La mítica llegenda està representada a Casa Batlló a 
través de la façana i en dos espais concrets del seu 
interior.

Al terrat el llom del drac cobra protagonisme amb les 
teules en forma d’escames i és travessat per la Creu 
de quatre braços de l’espasa triomfant de Sant Jordi. 

Catalunyapress (25/04/2016)
Redacció

La Casa Batlló celebra Sant Jordi amb més de mil 
roses a la seva façana.  
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A l’últim pis ens trobem amb un balcó en forma de 
flor fent allusió al balcó de la princesa. Als pisos in-
feriors, se situen les restes de les víctimes del drac a 
través dels balcons en forma de calaveres i la forma 
d’ossos de les columnes de la tribuna.

Al vestíbul privat d’accés a l’habitatge de la família 
Batlló, s’hi ubica una escala amb una barana amb aca-
bats que recorden a les vèrtebres d’un animal i que, 
segons la cultura popular, es podrien referir a la cua 
del drac. Per últim, a les golfes s’hi troba la sala prin-
cipal d’arcs catenaris que recorden a la caixa toràcica 
d’un animal.

Sobre La Casa Batlló
La Joia de Gaudí ha estat guardonada com a Monu-
ment Històric Nacional, 1969; Bé d’Interès Cultural 
per la Generalitat de Catalunya, 1987; Premi Europa 
Nostra per la conservació del Patrimoni, 2000; Pa-
trimoni Mundial de la Humanitat per la UNESCO, 
2005; Premi IBOCC i Bureau Internacional de Capi-

tals Culturals, 2008. La Casa Batlló s’ha convertit en 
un mite de l’art, de l’arquitectura i del disseny univer-
sal de tots els temps. Comptant amb prop d’1milió 
de visites anuales.
La visita general de la Casa Batlló inclou la Smart 
Guide, que permet viure una autèntica aventura del 
S.XIX amb l’experiència immersiva de realitat aug-
mentada.

Enllaç: http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/432562/casa-batllo-celebra-sant-jordi-amb-mes-mil-roses-seva-
facana
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Casa Batlló concluye la campaña de Sant Jordi 
#MésQueUnaRosa con un éxito rotundo que da 
la vuelta al mundo
HostelTur.com (25/04/2016)
Redacción
Barcelona, 25 abril 2016. El pasado 23 de abril, Casa 
Batlló, representación viva de la leyenda de Sant Jor-
di, amaneció con una instalación de jardín vertical 
que daba la vuelta al mundo en pocas horas y puso a 
la venta 2016 rosas naturales que se podían adquirir 
a un precio voluntario frente al edificio modernista 
de Antoni Gaudí. Esta acción solidaria ha recauda-
do 12.700 euros que se han destinado íntegramente 
a Arrels Fundació.

El objetivo de la campaña #MésQueUnaRosa era 
acercar y celebrar la leyenda de Sant Jordi represen-
tada con símbolos en la fachada y en el interior de 
Casa Batlló con una acción solidaria basada en la 
proximidad, la tradición y la creatividad. A las po-
cas horas de que Casa Batlló publicara en su perfil 
de Facebook la foto de la fachada cubierta de ro-
sas conseguía una viralización masiva con más de 
15.000 me gusta. Hoy lunes la publicación tiene los 
siguientes resultados: 22.300 veces compartida, casi 
4 millones de personas alcanzadas, 188.400 reaccio-
nes positivas y más de 9.400 comentarios. 

A su vez, la red social Instagram se ha inundado 
de fotos de la fachada de sus usuarios para celebrar 
Sant Jordi. Casa Batlló ha recaudado 12.700 euros 
para Arrels Fundació que permitirán ayudar a las 
personas sin hogar. A las 19:15 de la tarde del sába-
do 23 de abril, Casa Batlló agotaba el stock de rosas 
dispuestas con fines solidarios. A pesar de termi-
nar existencias, las personas seguían entregando un 
donativo para la Rosa Cero. Nos enorgullece saber 
que Casa Batlló, representación viva de la leyen-
da de Sant Jordi, ha ayudado a compartir y regalar 
muestras de estima, cariño y amor. La colaboración 

de tantísima gente ha hecho posible una aportación 
extraordinaria a Arrels Fundació para que cada día 
duerman menos personas en la calle. Gary Gau-
tier, Director General de Casa Batlló. Esta mañana 
Ferran Busquets, Director de Arrels Fundació, ha 
comunicado a Casa Batlló que La campaña ha su-
puesto una repercusión social única. Ha sido todo 
un éxito conseguir estos ingresos en una acción de 
un día. Ferran remarcaba los agradecimientos de 
parte de la Fundación a todas las personas que han 
colaborado con la compra de rosas y han ayudado 
en la cifra final recaudada. Bajo la idea y dirección 
creativa de Casa Batlló, la agencia Hache ha sido la 
encargada de la producción. 

Después de meses de preparación y entrega, Casa 
Batlló ha conseguido convertir el día de Sant Jordi 
en un día mágico y referente que acaparaba todas 
las miradas del Paseo de Gracia y daba la vuelta al 
mundo, superando con creces las expectativas. 

El listón queda muy alto y supondrá un reto para el 
año que viene. Sobre el trabajo de Arrels Fundació 
Cada noche en Barcelona duermen 900 personas en 
la calle y 1.500 en centros de atención públicos y 
privados. Desde su creación en el año 1987, Arrels 
ha atendido a más de 9.000 personas. Durante el 
2014 se atendieron a 1.600 personas, 611 de las cua-
les viven directamente en la calle, y un 48% del pre-
supuesto se ha invertido en alojamiento propo cio-
nando un techo para 231 personas. Arrels atiende a
personas sin hogar inspirándose en el Housing 
First, un modelo de atención que tiene como punto 
de partida.
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Enllaç: http://www.eventoplus.com/casos/esplendido-homenaje-de-casa-batllo-a-barcelona-en-su-dia-de-san-jordi/

No se trató, sin embargo, de una decoración per sé, 
si no que formaba parte de la campaña #MésQueU-
naRosa, en la se vendieron 2.016 rosas naturales al 
precio voluntario que los cientos de turistas que cada 
día se apiñan delante del conocido edificio de Gaudí, 
quisieron pagar.

En una sola acción de un día se llegó a recaudar 
12.700 euros que se destinaron íntegramente a Arrels 
Fundació. Y es que, aunque a las 7 de la tarde se aca-
baron las rosas, la gente seguía haciendo donaciones 
para la Rosa Cero.

El montaje, producido por la agencia Hache bajo la 
dirección creativa de Casa Batlló, consistía en enor-
mes rosas que por ramilletes se desplegaban siguien-
do las líneas modernistas del edificio y los balcones, 
ocupando toda la fachada. El efecto, enormemente 
colorista y estético, podía verse desde varias puntos 
del Paseo de Gracia.

Evento Plus (27/04/2016)
Redacció

El 23 de abril, día de Sant Jordi, es posiblemente uno de los días más sugerentes y 
especiales de Barcelona. La tradición de regalar ese día a un libro y una rosa abarrota 
por completo las calles de flores y libros y, por un día, los ciudadanos barceloneses

Espléndido homenaje de Casa Batlló a Barcelona 
en su Día de San Jordi
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Enllaç: http://www.elnacional.cat/ca/societat/cens-sense-sostre_103231_102.html

Centenars de voluntaris de Barcelona, Badalona, Sant 
Adrià de Besòs i Girona faran un recompte de les 
persones que dormen al carrer la nit del dimecres 
18 al dijous 19 de maig, una acció organitzada per 
ajuntaments i entitats socials que Lleida va fer també 
l’abril passat.

A Catalunya no hi ha xifres exactes sobre les perso-
nes ‘sense llar’, per la qual cosa el recompte permetrà 
fer una fotografia quantitativa dels que dormen al ras 
en una població en un dia determinat, una “xifra de 
mínims” que servirà per dimensionar la problemàtica 
i impulsar polítiques, ha explicat la Fundació Arrels.

És la primera vegada que es realitzarà un recompte 
a Badalona, Girona i Sant Adrià, mentre que serà el 
quart any que es fa a Barcelona –2008, 2011 i 2015–, 
on l’any passat es van comptabilitzar 892 persones al 
carrer.

Lleida ha fet el seu segon recompte el 19 d’abril 
d’aquest any –després de fer-ho el 2008–, i va detec-
tar 71 persones al carrer i 124 allotjades en centres 
d’acollida.

900 voluntaris a Barcelona
La Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) 
ha explicat que ha tancat les inscripcions de volun-
taris a Barcelona aquest divendres, després d’arribar 
als 900 participants, superant el nombre requerit i els 
700 voluntaris que van participar en el recompte de 
2015, segons Arrels.

Entre les 0.00 i les 2.00 hores de dimecres, es dividi-
ran els participants en 223 equips que comptabilitza-
ran les persones que pernocten a la via pública de la 
ciutat i registraran les dades en una aplicació mòbil, 
però també les persones que s’allotgen als equipa-
ments municipals i d’entitats.

El Nacional.cat (16/05/2016)
Redacció

Un miler de voluntaris farà un cens de persones 
sense llar
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“T’han pegat o insultat des que estàs al carrer?” o 
“Tens targeta sanitària?”, són dues de les preguntes 
que la Fundació Arrels farà a sense sostre de Barcelo-
na entre el dilluns i el dimecres de la setmana entrant. 
L’entitat realitzarà un cens de les persones sense llar, 
amb el qual vol descobrir aspectes de la seva situació 
fins ara desconeguts perquè després s’apliquin políti-
ques públiques. La iniciativa forma part d’una prova 
pilot europea i se’n podrien tenir els resultats el di-
vendres.

Arriba dues setmanes després que la Xarxa d’Atenció 
a Persones Sense Llar (XAPSLL), on participa 
l’Ajuntament, fes un recompte amb el qual es va 
determinar que a la capital catalana hi dormen 941 
persones al carrer i 1.973 en equipaments socials (su-
men 2.914, mentre que el 2015 eren 2.564). Aquí cal 
afegir-hi els 412 residents en assentaments, segons 
l’última xifra municipal disponible de desembre de 
2015.

El recompte gairebé només serveix per tenir 
l’evolució de la xifra de sense sostre a la ciutat, men-
tre que el cens suposa fer una completa entrevista a 
cada persona que pernocta al carrer, amb un qüestio-
nari de set pàgines i 37 de preguntes. A vegades les 
preguntes que poden semblar simples, com si s’està 
embarassada o s’és demandant d’asil, poden donar 
molta informació, com també les més complexes.

“Hi ha algú que t’estigui forçant, enganyant o pres-
sionant per fer coses que tu no vols fer?”. “Hi ha 
algú que t’estigui reclamant diners?”. El director de 
la Fundació Arrels, Ferran Busquets, ha destacat a 
NacióDigital que amb les preguntes volen detectar 
“coses que s’hagin escapat” a les persones que els 
atenen. També es demana per com s’ha arribat al ca-

rrer, malalties físiques i mentals, i pel consum de dro-
gues i medicació, entre altres.

Costarà tallar la conversa amb els sense sostre
“Un dels problemes de l’enquesta serà tallar la con-
versa”, reconeix Busquets, que recorda que tothom 
necessita expressar-se i “descarregar les emocions”. 
Calcula que el temps estimat que es destinarà a cada 
sense sostre seran uns 20 minuts. Arrels ja té més de 
350 voluntaris, que abans han passat per una forma-
ció obligatòria d’una tarda. La intenció és pentinar 
Ciutat Vella i l’Eixample, i agafar alguna mostra a zo-
nes com Sant Martí i Sants-Montjuïc.

L’Ajuntament no participa en el cens en considerar 
que és una iniciativa d’Arrels. No obstant això, en-
tre les entitats socials hi ha incertesa sobre el rol que 
el govern d’Ada Colau vol per elles. “Les coses les 
han de fer les administracions o les entitats socials?”, 
es pregunta Busquets. Recorda que l’administració 
té el poder, però les entitats, l’agilitat, i subratlla: 
“L’important és que es facin les coses bé, no tant qui 
les faci”.

Naciodigital (18/05/2016)
Jordi Bes

Arrels farà un qüestionari de 37 preguntes a una mostra de persones sense llar.
Un total de 941 persones dormen al carrer a la ciutat, segons el recompte de fa deu dies.
El director d’Arrels, Ferran Busquets, demana a Colau quin rol vol per les entitats 
socials.

Un cens radiografiarà els sense sostre de Barcelona

Un sense sostre dormint al centre de Barcelona | Adrià Costa
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Arrels defensa que l’objectiu final ha de ser que ningú 
dormi al carrer, i el primer pas és l’anomenat Hou-
sing First, és a dir, que per revertir l’atzucac d’estar 
sense llar cal accedir primer a un habitatge. Busquets 
considera que falten espais d’aixopluc on passar la 
nit “amb seguretat i tranquil·litat”. Els diferencia dels 
albergs, llocs que, segons ell, els sense sostre volen 
evitar perquè hi roben. A un fins i tot se li van endur 
una dentadura postissa.
 

(Mostra el teu compromís amb el model de periodis-
me independent, honest i de país de NacióDigital, i 
fes-te membre de SócNació per una petita aportació 
mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges 
i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, 
perquè la informació de qualitat té un valor.)

Enllaç: http://www.naciodigital.cat/noticia/109162/cens/radiografiara/sense/sostre/barcelona
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La Fundació Arrels mobilitza 370 voluntaris per a 
elaborar un cens de persones sense llar
Durant tres nits els voluntaris recorreran els districtes de l’Eixample i Ciutat Vella, on 
es va detectar més concentració de persones dormint al carrer durant el recompte de 
la nit del 18 de maig

Vilaweb (30/05/2016)
Redacció
Més de 370 voluntaris d’Arrels Fundació sortiran al 
carrer la nit d’avui i fins al dimecres per a conèixer 
les persones que dormen al ras a la ciutat i posterior-
ment elaboraran un cens. Es tracta d’una iniciativa 
europea que permetrà d’obtenir informació qualita-
tiva sobre la situació dels sense sostre’i recopilar in-
formació rellevant per a les polítiques i recursos que 
se’ls dediquin. Per exemple si pateixen malalties, si 
van al metge, si han patit agressions o si es troben en 
situació administrativa irregular.

Durant les tres nits, els voluntaris recorreran els dis-
trictes de l’Eixample i Ciutat Vella, els punts en els 
quals es va detectar més concentració de persones 
dormint al carrer durant el recompte de la nit del 18 
de maig, que va detectar 941 persones.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/la-fundacio-arrels-mobilitza-370-voluntaris-per-a-elaborar-un-cens-de-persones-sense-llar/

Una persona sense llar, davant d’un centre municipal 
d’acolliment
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Enllaç: http://www.diaridegirona.cat/comarques/2016/05/30/fundacio-arrels-vol-recomptes-gent/785799.html

El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, 
ha alertat que alguns dels municipis petits de Cata-
lunya paguen bitllets de transport a persones sense 
sostre per enviar-los a nuclis més poblats. “Sembla 
ser que és habitual”, indica. Busquets atribueix el 
fenomen al “desconeixement de la problemàtica” i 
la falta de resposta “especialitzada” en aquestes po-
blacions. A més, demana que s’elabori un recompte 
de persones que dormen al carrer a cada poble i 
ciutat de Catalunya, tal com s’ha fet aquests darrers 
dies a Barcelona, Girona, Lleida, Badalona i Sant 
Adrià de Besòs.

Busquets assenyala que els municipis petits “el 
primer que han de fer és informar-se i preguntar” 
abans d’aplicar mesures com derivar un sense sostre 
a poblacions grans, on hi ha més polítiques socials 
d’atenció a les persones sense llar. 

Igualment, recomana als ajuntaments que busquin 
dins la mateixa localitat algun habitatge buit on es 
puguin allotjar. En la mateixa línia, reivindica que 
les persones que dormen al carrer puguin disposar 
de pisos i no es perpetuï l’allotjament en albergs. 
Sobre aquest aspecte, assenyala que si la majoria de 
la població viu “en un pis i no a una casa de colò-
nies” és per tenir “una intimitat i una tranquil·litat” 
que també haurien de ser exigibles per als sense 

sostre. “No podem esperar a que l’habitatge sigui 
construït, per tant hem de potenciar sobretot el mo-
viment dels pisos buits”, afegeix. Pel que fa a un re-
compte a escala de tot el territori català, el director 
de la Fundació Arrels considera que és “perfecta-
ment possible” d’elaborar, en vista de l’experiència 
a Barcelona, Girona, Lleida, Badalona i Sant Adrià 
de Besòs. Precisament, recorda que el maig de l’any 
2015 el Parlament de Catalunya va instar el Govern 
a fer recomptes periòdics de persones que dormen 
al carrer.

Com a balanç de l’últim recompte a la ciutat de Bar-
celona, remarca que la xifra de 941 persones és més 
alta que la de l’any anterior. “Malauradament, el fet 
que hi hagi gent dormint al carrer no sembla que 
s’estigui eradicant”, subratlla.

Diari de Girona (30/05/2016)
Redacció

L’entitat alerta que hi ha municipis petits que envien les persones sense llar a nuclis 
més poblats

La Fundació Arrels vol fer recomptes de gent sense 
sostre a tot arreu

Un moment del recompte de persones sense sostre a Girona
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Enllaç: http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2216548

La Fundación Arrels ha conseguido en dos noches 
entrevistar a un total de 253 personas que duermen 
en las calles de Barcelona para hacer un censo cua-
litativo sobre las causas y la situación real de estas 
personas sin hogar, más allá contabilizarlas.

El último recuento oficial de personas sin hogar que 
pernoctan en las calles de Barcelona cifró en 941 los 
‘sintecho’ que cada día duermen al raso en la capital 
catalana.

Los voluntarios que han salido la pasada madrugada 
a las calles de Barcelona han conseguido entrevistar 
a 106 personas que dormían al raso, a los que han 
preguntado de qué nacionalidad eran, si habían su-
frido alguna agresión, si habían tenido que acudir de 
urgencias u otras cuestiones personales y sobre su 
situación.

La primera noche de entrevistas, que se llevó a cabo 
en los distritos de Ciutat Vella y Eixample, se saldó 
con 147 encuestas, a las que se han sumado las 106 
de la noche pasada.

Fuentes de la Fundación Arrels han explicado que 

algunas de las personas que encuentran durmiendo 
en la calle no quieren responder al cuestionario, que 
dura unos 20 minutos, y otras se encuentran en una 
situación no apta para responder a las preguntas, 
aunque la mayoría quieren participar “y tienen ganas 
de explicar sus cosas”.

El censo finalizará esta noche, cuando los voluntarios 
volverán a salir para buscar a personas que duermen 
en la calle en otros barrios de la ciudad, tras hacerlo 
la pasada madrugada en Sants-Montjuïc.

La iniciativa forma parte de una campaña europea 
que lucha contra el sinhogarismo de calle y que tiene 
como punto de partida el hecho de tener más infor-
mación sobre la realidad de las personas que duer-
men al raso para poder afinar políticas y recursos.

“La experiencia en otras ciudades donde se han he-
cho censos es que, cuando sabes más de la situación 
de la gente, la sociedad y las administraciones se mo-
vilizan más”, ha explicado Isobel Ashford, directo-
ra de la organización Building and Social Housing 
Foundation, coordinadora de la campaña europea y 
que estos días participa en el censo de Barcelona.

Abc (01/06/2016)
Redacción

Arrels ya ha conseguido entrevistar a 253 personas 
que duermen en la calle
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Las personas sin hogar de Barcelona duermen en 
la calle casi cuatro años

Europapress (10/06/2016)
Redacción

El 73% de las persoanas sin hogar en Barcelona 
afirma que ha estado en esa situación seis meses se-
guidos o más, y la media que los encuestados llevan 
durmiendo en la calle es de tres años y nueve meses, 
según los primeros datos del censo elaborado por la 
Fundació Arrels en el que entrevistó a 348 personas. 

Del total de entrevistados, el 30% (100 personas) no 
hace ni seis meses que duerme en la calle, el 45% 
(146) llevan en la calle una media de dos años y tres 
meses, el 13% hace más de trs meses.

Arrels organizó el censo de personas sin hogar de 
Barcelona entre el 30 de mayo y el 1 de junio para 
conseguir información detallada sobre la situación de 
las personas que duermen en las calles de la capital 
catalana para después incidir políticamente y desarro-
llar acciones y recursos más enfocados a las necesi-
dades.

En Barcelona hay 941 personas durmiendo en la ca-
lle, según el recuento de la Xarxa d’Atenció a Perso-
nes sense Llar realizado el 18 de mayo, y en el censo 
de Arrels se localizaron 624 personas, de las que par-
ticiparon en la encuesta 348, un 55,7%.

Un 19%, en grado elevado de vulnerabilidad 
De todas las personas que localizaron, 246 pasaban la 
noche dentro de cajeros y el resto lo hacía a la intem-
perie, y 257 personas dormían solas, 152 iban en pa-
rejas y el resto en grupos de entre tres y 11 personas. 
De las 348 encuestadas, el 19% presenta un grado de 
vulnerabilidad elevado, ya que se trata de personas de 
edad más avanzada, con un estado de salud delica-
do y que tendrían que recibir una intervención social 
prioritaria.

El 61% presenta un grado de vulnerabilidad medio 
y tendrían que ser atendidos con recursos especia-
lizados, según Arrels, y el 20% restante presenta un 
grado de vulnerabilidad bajo.

Hombre de entre 25 y 49 Años 
La mayoría de los entrevistados (86,21%) son hom-
bres, un 9,77% son mujeres y un 4% se consideran 
otros, y gran parte son jóvenes ya que un 51% tiene 
entre 25 y 49 años, mientras que el 26% tiene en-
tre 50 y 64 años, el 6% son menores de 24 años y 
los mayores de 65 años son el 4%. Los encuestados 
proceden de 46 países diferentes, con 109 españoles 
(31,3%), 131 de otros países de la Unión Europea 
(37,6%), 99 extracomunitarios (28,44%) y el resto no 
ha querido identificar el pais de origen.

Los principales países de procedencia son España, 
con un 31,3%, seguido de Rumanía, con un 19,5%; 
Marruecos, con un 12,6%, y Polonia, con un 5,5%, 
y el 39% de las personas dice que hace más de cinco 
años que vive en Barcelona, el 23% lleva entre uno 
y cinco y un 21% está desde hace menos de un año.

Enllaç: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-techo-barcelona-duermen-calle-casi-cuatro-anos-prome-
dio-20160610134337.html
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Els sense sostre de Barcelona passen més de tres 
anys de mitjana al carrer
Arrels Fundació publica els primers resultats del seu cens de fa dues setmanes
El 73% dels entrevistats han passat com a mínim sis mesos seguits al carrer
El 19% presenta un grau de vulnerabilitat elevat

Naciodigital (15/06/2016)
Redacció
El 73% de les persones sense llar a Barcelona han 
viscut al carrer sis mesos consecutius com a mínim, 
i la mitjana que els enquestats porten dormint a la 
via pública és de 3 anys i 9 mesos, segons els pri-
mers resultats del cens d’Arrels Fundació, amb el 
qual va entrevistar a 348 sense sostre entre el 30 de 
maig i l’1 de juny. L’objectiu és obtenir informació 
detallada per incidir en les polítiques públiques per 
aquest col·lectiu, ha informat en un comunicat.

Arrels ha recordat que 941 persones dormen al ras a 
Barcelona, segons el recompte que el 18 de maig va 
realitzar la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar 
(XAPSLL). La fundació n’ha localitzat 624, de les 
quals 348 (el 55,7%) ha participat en l’enquesta. Per 
realitzar-la, 284 voluntaris han pentinat els districtes 
de l’Eixample, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc, i van 
recórrer bona part de Gràcia i Les Corts, i alguns 
llocs de Sant Martí.

El 19% dels entrevistats presenta un grau de vulne-
rabilitat elevat, per la qual cosa són persones d’edat 
més avançada, amb un estat de salut delicat, expo-
sades a més riscos i que haurien de rebre una inter-
venció social prioritària. El 61% presenten un grau 
de vulnerabilitat mig i haurien de ser atesos pels re-
cursos especialitzats per evitar que la seva situació es 
deteriori. El 20% restant presenta un grau de vulne-
rabilitat baix.

Dels entrevistats, el 30% (100 persones) no fa ni sis 
mesos que dormen al carrer, el 45% (146 persones) 
porten al carrer una mitjana de 2 anys i 3 mesos, el 
13% fa més de 6 anys i 7 mesos que dorm al ras i un 
12% supera els 8 anys i 3 mesos. Pel que fa al lloc, 246 
passaven la nit dins de caixers i la resta ho feia a la 
intempèrie; 257 persones dormien soles, 152 anaven 
en parelles i la resta anava en grups d’entre tres i onze 
persones.

El 31,3% són de l’Estat i el 19,5% de Romania
La majoria són homes (86,21%), un 9,77% són dones 
i un 4% es consideren altres. La majoria són joves, ja 
que un 51% té entre 25 i 49 anys. El 26% tenen entre 
50 i 64 anys, el 6% són menors de 24 anys i les per-
sones amb més de 65 anys representen el 4%; el 13% 
restant no va respondre la pregunta. Procedeixen de 
46 països diferents: els principals països d’origen són 
l’Estat espanyol (31,3%), Romania (19,5%), el Ma-
rroc (12,6%) i Polònia (5,5%).
 

Enllaç: http://www.naciodigital.cat/noticia/110333/sense/sostre/barcelona/passen/tres/anys/mitjana/al/carrer

Un sense sostre dorm al centre de Barcelona | Adrià Costa
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Les persones sense llar de Barcelona passen 
gairebé quatre anys de mitjana al carrer
Arrels Fundació publica els primers resultats del cens de persones sense sostre 
organitzat fa quinze dies

Social.cat (20/06/2016)
Judit Domènech
Les persones sense sostre de Barcelona han viscut, 
de mitjana, 3 anys i 9 mesos al carrer. D’aquestes, un 
73% afirmen que han estat sense llar sis mesos se-
guits o més. Així ho corroboren els primers resultats 
que ha publicat Arrels Fundació del cens de persones 
sense llar organitzat fa dues setmanes.

El passat 30 i 31 de maig i 1 de juny Arrels va en-
questar 348 persones sense sostre de Barcelona per 
tal d’obtenir informació detallada i així poder incidir 
en les polítiques públiques per aquest col·lectiu. Ara 
bé, segons el recompte que va dur a terme la Xar-
xa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL) el 
passat 18 de maig, són 941 les persones que dormen 
al ras, a la intempèrie o en caixers de Barcelona.

Pel que fa al perfil de persones entrevistades, la majo-
ria són homes (96,2%) i la meitat tenen entre 25 i 49 
anys. El 6% són menors de 24 anys. Segons proce-
dències, les persones enquestades són nascudes a 46 
països diferents, 109 de les quals tenen nacionalitat 
espanyola i representen el 31,3%, el 12,6% provenen 
de Marroc i el 5,5% de Polònia.

Els resultats indiquen, també, que el 19% d’aquestes 
persones presenta un grau de vulnerabilitat elevat. És 
a dir, es tracta de persones d’edat més avançada, amb 
un estat de salut delicat, exposades a més riscos i que 
haurien de rebre una intervenció social prioritària. En 
la mateixa línia, el 61% de les persones enquestades 
presenten un grau de vulnerabilitat mig i haurien de 
ser ateses pels recursos especialitzats per evitar que 
la seva situació empitjori. El 20% restant presenta un 
grau de vulnerabilitat baix.

Aquestes dades es poden conèixer gràcies a la impli-
cació de 284 voluntaris que han sortit al carrer per 
parlar amb les persones sense llar. Els equips han 
recorregut els districtes de l’Eixample, Ciutat Vella 
i Sants-Montjuïc, on es concentra la major part de 
persones sense llar de Barcelona. També van recórrer 
bona part de Gràcia i Les Corts, i llocs concrets de 
Sant Martí.

Enllaç: http://www.social.cat/noticia/6009/les-persones-sense-llar-de-barcelona-passen-gairebe-quatre-anys-de-mitjana-al-
carrer?platform=hootsuite
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La Fundació Arrels, dedicada a la atención de perso-
nas ‘sin hogar’ en Barcelona, ha asistido este 2015 a un 
total de 1.700 usuarios --un centenar más que en 2014, 
entre personas que han acudido un día puntual y otras 
que están alojadas todo el año.

El número de voluntarios de la fundación ha crecido 
y la campaña ‘1 millón de gracias’ ha logrado recau-
dar 400.000 euros en su primer mes y medio, pero el 
director de la entidad, Ferran Busquets, ha lamentado 
en una entrevista con Europa Press que todavía falta 
mucha sensibilización entre la población 

“No somos conscientes de la gravedad. Aún hay des-
conocimiento y estigma social”, ha señalado, y ha cri-
ticado algunas creencias que apuntan que son las per-
sonas las que quieren estar en la calle.

Citando el Barómetro semestral de Barcelona, publica-
do por el Ayuntamiento el 30 de diciembre, Busquets 
ha alertado de que solo el 4% de los barceloneses ven 
la pobreza y la indigencia como el problema más grave 
en la ciudad, una cifra que además ha decaído respecto 
a junio, cuando era una preocupación del 5%. 

Arrels ha cifrado en 3.000 el total de personas ‘sin ho-
gar’ en Barcelona, donde cada noche duermen 900 en 
la calle y 600 en asentamientos irregulares y el resto 
depende de recursos públicos y privados, según datos 
de la Red de Atención a Personas Sin Hogar, formada 
por 27 entidades y gestores de recursos entre las que 
hay Arrels y el Ayuntamiento.

Más Voluntarios Para El Recuento 
Las voluntarios de la entidad han aumentado signifi-
cativamente en 2015 gracias al recuento de ‘sin techo’ 
que se hizo en mayo, en el que participaron 700 per-
sonas entre fijos, esporádicos y antiguos usuarios de 
Arrels.

Busquets ha cifrado en 350 personas el equipo fijo de 
voluntarios --que trabajan todo el año en atención di-
recta y sensbilización--, que ha crecido en tres decenas 
respecto al año pasado, mientras que el número total 
de colaboraciones esporádicas se ha doblado, llegando 
a los 1.000 voluntarios.

Ingresos Y Su Uso
La entidad ha logrado recaudar 400.000 euros con la 
campaña ‘1 millón de gracias’ que puso en marcha a
mediados de noviembre para conseguir un millón de 
euros con el que dar alojamiento estable y apoyo social 
y educativo a 125 personas ‘sin techo’. 

La acción tiene también una función de sensibiliza-
ción y quiere potenciar el presupuesto privado de la 
entidad, que supone el 60% de los ingresos --en total 
de 3.150.000 euros este 2015--: “Desgraciadamente, el 
presupuesto público no incrementa y, por otro lado, 
es muy difícil innovar” con este tipo de ingresos, ha 
observado Busquets.

Sería importante incrementar presupuesto, pero aún 
más incrementar las políticas, ha señalado, y ha ase-
gurado que hay buenas intenciones pero “no se ven 
decisiones” importantes sobre el tema por parte de las 
administraciones, a las que llama a ponerse las pilas.

Europapress (05/01/2016)
Agencia

Crecen los voluntarios pero falta sensibilización entre la población

La Fundació Arrels atiende a 1.700 ‘sin techo’ en 2015



-167-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

Los Albergues No Son La Solución
Arrels dispone de 50 pisos --35 individuales-- en los 
que se alojan usuarios, y en febrero sumarán 25 más 
gracias a la Fundación Mambré, una entidad creada 
en 2007 por parte del centre Assís, la Companyia de 
les Filles de la Caritat, el Orden Hospitalario de Sant 
Joan de Déu y Arrels, a través de la que gestiona los 
recursos de vivienda.
Mientras que la entidad cifra en 22 euros el alojamien-
to de una persona una noche, con el seguimiento so-
cial correspondiente y siguiendo el exitoso método 
‘Housing First’ --que prioriza la vivienda para lograr 
la integración--, los albergues tienen un coste de 60 
euros y son muy criticados por sus usuarios. 

“Los albergues no son la solución cuando estás dur-
miendo en la calle. Puedes quedarte poco tiempo y 
compartes habitación con desconocidos”, que pueden 
tener problemas, como alcoholismo, y en general todo 
el mundo está muy nervioso”, ha relatado el director, 
de acuerdo con lo que les explican los usuarios, que a 
menudo se sienten más seguros en un rincón tranquilo 
en la calle.

Enllaç: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-fundacio-arrels-atiende-1700-techo-2015-20160105112442.html
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La Fundació Arrels, dedicada a l’atenció de per-
sones ‘sense llar’ a Barcelona, ha assistit aquest 
2015 un total de 1.700 usuaris --un centenar més 
que el 2014--, entre persones que hi han acudit 
un dia puntual i altres que hi estan allotjades tot 
l’any.

El nombre de voluntaris de la fundació ha crescut i la 
campanya ‘1 milió de gràcies’ ha aconseguit recaptar 
400.000 euros el primer mes i mig, però el director de 
l’entitat, Ferran Busquets, ha lamentat en una entrevis-
ta amb Europa Press que encara falta molta sensibilit-
zació entre la població.

“No som conscients de la gravetat. Encara hi ha des-
coneixement i estigma social”, ha assenyalat, i ha criti-
cat algunes creences que apunten que són les persones 
les que volen quedar-se al carrer.

Citant el Baròmetre semestral de Barcelona, publicat 
per l’Ajuntament el 30 de desembre, Busquets ha aler-
tat que només el 4% dels barcelonins veuen la pobresa 
i la indigència com el problema més greu a la ciutat, 
una xifra que a més ha decaigut respecte al juny, quan 
la preocupació era del 5%.

Arrels ha xifrat en 3.000 el total de persones ‘sense llar’ 
a Barcelona, on cada nit 900 dormen al carrer i 600 a 
assentaments irregulars i la resta depenen de recursos 
públics i privats, segons dades de la Xarxa d’Atenció a 
Persones Sense Llar, formada per 27 entitats i gestors 
de recursos entre les quals hi ha Arrels i l’Ajuntament.

Més Voluntaris Per Al Recompte
El nombre de voluntaris de l’entitat ha augmentat 
significativament el 2015 gràcies al recompte de ‘sen-
se sostre’ que es va fer el maig, en què van participar 
700 persones entre fixos, esporàdics i antics usuaris 
d’Arrels.

Busquets ha xifrat en 350 persones l’equip fix de vo-
luntaris --que treballen tot l’any en atenció directa i 
sensbilització--, que ha crescut en tres desenes res-
pecte a l’any passat, mentre que el número total de 
col·laboracions esporàdiques s’ha doblat, fins arribar 
als 1.000 voluntaris.

Els Ingressos I L’ús Que Se’n Fa
L’entitat ha aconseguit recaptar 400.000 euros amb la 
campanya ‘1 milió de gràcies’ que va posar en marxa a 
mitjan novembre per aconseguir un milió d’euros per 
donar allotjament estable i suport social i educatiu a 
125 persones ‘sense llar’.

L’acció també té una funció de sensibilització i vol 
potenciar el pressupost privat de l’entitat, que supo-
sa el 60% dels ingressos --en total de 3.150.000 euros 
aquest 2015--: “Desgraciadament, el pressupost públic 
no incrementa i, d’altra banda, innovar és molt difícil” 
amb aquest tipus d’ingressos, ha observat Busquets.

 Seria important incrementar pressupost, però encara 
més incrementar les polítiques, ha assenyalat, i ha as-
segurat que hi ha bones intencions però “no es veuen 
decisions” importants sobre el tema per part de les 
administracions, a qui crida a posar-se les piles.

Aldia.cat (05/01/2016)
Agencia

Augmenta el nombre de voluntaris però falta sensibilització entre la població

La Fundació Arrels atén 1.700 ‘sense llar’ el 2015
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Els Albergs No Són La Solució
Arrels disposa de 50 pisos --35 individuals-- on 
s’allotgen usuaris, i el febrer en sumaran 25 més grà-
cies a la Fundació Mambré, una entitat creada el 2007 
per part del Centre Assís, la Companyia de les Fi-
lles de la Caritat, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de 
Déu i Arrels, a través de la qual gestiona els recursos 
d’habitatge.

Mentre l’entitat xifra en 22 euros l’allotjament d’una 
persona una nit, amb el seguiment social corresponent 
i seguint el mètode d’èxit ‘Housing First’ --que priorit-
za l’habitatge per aconseguir la integració--, els albergs 
tenen un cost de 60 euros i són molt criticats pels seus 
usuaris.

“Els albergs no són la solució quan estàs dormint al 
carrer. Pots quedar-t’hi poc temps i comparteixes ha-
bitació amb desconeguts”, que poden tenir problemes, 
com alcoholisme, i en general tothom està molt ner-
viós”, ha relatat el director, d’acord amb el que els ex-
pliquen els usuaris, que sovint se senten més segurs en 
un racó tranquil al carrer.

Enllaç: http://www.aldia.cat/gent/noticia-fundacio-arrels-aten-1700-sense-llar-2015-20160105115911.html
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La Fundación Arrels, que atiende a personas sin ho-
gar en Barcelona, ha asistido a 1.700 personas en 
2015, un centenar más que el año anterior. Esta suma 
corresponde a los usuarios que, o bien han recurrido 
algún día puntual a la institución, o bien están aloja-
das todo el año en alguno de sus albergues.

“No somos conscientes de la gravedad. Aún hay 
desconocimiento y estigma social”, señaló el direc-
tor de la entidad, Ferran Busquets, en una entrevis-
ta a Europa Press. Según el Barómetro semestral de 
Barcelona, publicado por el Ayuntamiento el 30 de 
diciembre, sólo el 4% de los barceloneses ven la po-
breza y la indigencia como el problema más grave en 
la ciudad.

Catalunya news (06/01/2016)
Redacción

Enllaç: http://www.newscat.cat/la-fundacio-arrels-atendio-a-1-700-personas-sin-hogar-en-2015/

La Fundació Arrels atendió a 1.700 personas sin 
hogar en 2015
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Enllaç: http://www.catdialeg.cat/la-fundacio-arrels-millora-la-vida-dels-sense-sostre/

La Fundació Arrels, fundació privada dedicada 
a l’atenció de persones sense llar de Barcelona, ha 
aconseguit atendre prop de 1.700 persones al llarg del 
2015, i això suposa un increment de gairebé 100 per-
sones respecte de l’any anterior. Aquest increment, 
bàsicament es correspon a aquelles persones que 
s’han apropat a la fundació en moments puntuals, i 
també a aquelles que han viscut tot l’any en algun 
dels seus albergs. Segons informa EuropaPress, en 
una entrevista a Ferran Busquets, director de l’entitat, 
va recalcar que “no som conscients de la gravetat. 
Encara hi ha desconeixement i estigma social”.

Cal recordar que només a Barcelona hi ha 3.000 
persones que viuen al carrer, sobretot per culpa de 
l’increment que hi ha hagut a causa de la crisi, del 
47%, entre el 2008 i el 2013. De fet, gairebé la mei-
tat d’aquesta gent (el 44%) fa més de 3 anys que no 
té allotjament propi. Gràcies a iniciatives com les 
d’Arrels Fundació, d’aquests milers de persones que 
no tenen casa només 870 han de dormir al carrer.

Falta de sensibilització pel col·lectiu dels sense 
sostres
Segons l’últim Baròmetre semestral de Barcelona, 
publicat el 30 de desembre, només el 4% dels barce-
lonins veuen la pobresa com el problema més greu de 
la ciutat. Segons Busquets, afirmar que les persones 
que viuen al carrer ho fan perquè volen és totalment 
fals, i creu que hi ha una greu falta de sensibilització 
envers aquest col·lectiu.

Arrels ha obtingut grans resultats gràcies a 
l’augment de voluntaris
Per aconseguir abastar el màxim nombre de persones 
amb necessitats, Arrels va ampliar el nombre de vo-
luntaris per l’any passat. En el recompte que es va fer 

dels sense sostre al mes de maig, per exemple, hi van 
participar 700 persones, entre fixos, esporàdics i an-
tics membres de la fundació. Aquesta xifra i la suma 
dels col·laboradors puntuals que hi va haver al llarg 
de l’any, van aconseguir que es dupliqués el nombre 
de voluntaris respecte al 2014.

“Un milió de gràcies”
I amb més voluntaris, és clar, hi ha més recursos. A 
la web de la fundació hi ha la iniciativa “un milió de 
gràcies”, que es va posar en marxa el novembre pas-
sat amb la intenció de recaptar un milió d’euros per 
poder acollir a les persones sense llar, proporcionant-
los un allotjament estable, suport social i educatiu. 
En el que portem d’iniciativa ja s’han recollit uns 
400.000 €, tot un èxit.

La Fundació Arrels va atendre a 1.700 persones el 2015, més que en l’any anterior. 
L’augment de voluntaris i de donatius ha estat clau per abastar a tantes persones.

La Fundació Arrels millora la vida dels sense sostre

Cat.diàleg (11/01/2016)
Redacció

Ferran Busquets pensa que els barcelonins no estan prou cons-
cienciats sobre el col·lectiu dels sense sostre.
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El president de l’Institut d’Estudis Humanístics 
Miquel Coll i Alentorn (INEHCA), Llibert Cuatre-
casas, es complau a convidar-vos al lliurament de 
4ª edició del Premi Miquel Coll i Alentorn que en-
guany es lliurarà a Arrels Fundació.

El secretari general del comitè de govern, Ramon 
Espadaler, participarà en aquest acte que tindrà lloc 
el 16 de març a les 18.30h. a l’Auditori de la seu 
nacional d’Unió.

Unio.cat (01/03/2016)
Redacció

Premi Miquel Coll i Alentorn 2015 a Arrels Fundació

Enllaç: http://www.unio.cat/noticia/premi-miquel-coll-i-alentorn-2015-arrels-fundaci%C3%B3
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Enllaç: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-personas-hogar-atendidas-arrels-crecen-61-cinco-anos-20160316142414.html

La Fundació Arrels de Barcelona ha asistido en 2015 
a un total de 1.798 personas sin hogar, un 12% más 
que en 2014 y hasta un 61% que hace cinco años, ha 
informado la entidad este miércoles en un comuni-
cado.
  
Por el espacio de acogida de Arrels pasaron hasta 
1.366 personas y los equipos de calle visitaron 550 
‘sin techo’ que duermen al raso en Barcelona, según 
los datos de su memoria anual 2015.
  
La fundación ha destinado el 54% de su presupuesto 
--que en 2015 ascendió hasta los 3,2 millones de eu-
ros en 2015-- a dar alojamiento y apoyo social a 232 
personas.
  
Durante el año pasado, ofreció un total de 87.471 co-
midas, y realizó 2.088 acompañamientos al médico, a 
la red de salud mental y a la de atención a adicciones, 
entre otras actuaciones.

El 66,05% de los ingresos han sido privados, mien-
tras que la financiación pública ha descendido hasta 
el 33,94%, ha lamentado la entidad.

El apoyo de 4.368 persones socias y donantes --de 
las que provienen el 46% de los ingresos--, y de 98 
empresas y entidades han sostenido su actividad.

Campaña ‘1 Millón De Gracias’  
La entidad ha logrado recaudar 582.288 euros con la 
campaña ‘1 millón de gracias’ --400.000 euros en el 
primer mes y medio-- que puso en marcha a media-
dos de noviembre para conseguir un millón de euros 
con el que dar alojamiento estable y apoyo social y 
educativo a 125 personas ‘sin techo’.

En 2015, hasta 364 voluntarios participaron en la 
atención a personas, pero también en tareas adminis-
trativas, de mantenimiento, informática y comunica-
ción, junto a los 53 trabajadores de la entidad.

En el recuento de ‘sin techo’ que se hizo en mayo 
llegaron a participar 700 personas, entre fijos, espo-
rádicos y antiguos usuarios de Arrels, según explicó 
a Europa Press el director de la entidad, Ferran Bus-
quets.

Arrels dispone de 50 pisos --35 individuales-- en los 
que se alojan usuarios, y en febrero han sumado 25 
más gracias a la Fundación Mambré, una entidad 
creada en 2007 por parte del centre Assís, la Com-
panyia de les Filles de la Caritat, el Orden Hospita-
lario de Sant Joan de Déu y Arrels, a través de la que 
gestiona los recursos de vivienda, según Busquets.

Arrels ha cifrado en 3.000 el total de personas ‘sin ho-
gar’ en Barcelona, de los que calculan que cada noche 
duermen 900 en la calle y 600 en asentamientos irre-
gulares, y el resto depende de recursos públicos y pri-
vados, según datos de la Red de Atención a Personas 
Sin Hogar, formada por 27 entidades y gestores de 
recursos entre las que hay Arrels y el Ayuntamiento.

Europapress (16/03/2016)
Redacció

Destina el 54% de su presupuesto a alojar a 232 personas

Las personas sin hogar atendidas por Arrels crecen 
un 61% en cinco años
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Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/arrels-aumenta-atencion-sintecho-barcelona-pobreza-4980591

Cada informe anual sobre la labor de la Fundació 
Arrels arroja un dato que no debería dejar indife-
rente: año tras año hay más personas en Barcelona 
durmiendo a la intemperie, el extremo de la pobreza 
más demoledor. En el 2015, esta entidad de referen-
cia en la atención a los sintecho, ubicada en el Raval, 
atendió a 1.798 persones, 760 de las cuales fueron 
ayudadas por primera vez por la oenegé. Esto supone 
un 12% más que en el 2014, y más de un 60% más 
que hace cinco años. Ante esta situación, busca 50 
voluntarios.

¿Quién duerme en la calle? La fotografía que muestra 
Arrels en su informe es el de un hombre (89%) de 35 
a 64 años. Una de cada 10 tiene menos de 30 años, y 
cerca de 2 de cada 10 superan los 65.

Para intentar paliar la grave situación de los sintecho, 
estimados en unas 900 personas, más las 1.500 que 
pernoctan cada noche en albergues o recursos pú-
blicos o privados, Arrels emprendió el pasado año 
la ambiciosa campaña 1 milió de gràcies, con la que 
busca un millón de euros para que 125 sintecho dejen 
el raso y puedan tener apoyo social y educativo. Ya 
llevan recaudados cerca de 600.000 euros.

Otro paso adelante que dio la oenegé para mejorar la 
atención a las personas sin techo fue el de abrir por 
las mañanas, desde junio, el centro abierto de la calle 
de Riereta, donde ofrece servicio de duchas y cambio 
de ropa,. unos servicios escasos en la ciudad para este 
colectivo. Por ese centro pasaron 1.366 personas, un 
23% más que el año anterior, y un 70% más que cin-
co años atrás.

En ese contexto, Arrels busca a 50 nuevos volunta-
rios para atender los servicios básicos, como las du-
chas, el ropero, el botiquín y la consigna, y los equi-
pos de calle que conforman el programa de ‘Acollida’ 
para atender a las personas que duermen en la calle. 
El compromiso es una vez a la semana.

Fue también en el 2015, recuerda la entidad, cuando 
puso en marcha una aplicación móvil para que los 
ciudadanos avisen si ven a una persona durmiendo 
en la calle, una aplicación con la que quieren mejorar 
la atención, detectar más casos y cuantificar la pro-
blemática. entre otros.

Arrels incide en que toda su labor no sería posible 
sin la ayuda de los voluntarios que colaboran con la 
entidad, un total de 364 personas.

El Periódico (16/03/2016)
Rosa Mari Sanz

La oenegé ayudó en el 2015 a cerca de 1.800 pobres, un 60% más que hace cinco años

Arrels sigue atendiendo cada vez a más personas 
sin techo en Barcelona

La Lavandería. Un espacio de Arrels destinado a lavar y ordenar 
ropa de las personas sin techo a las que atiende.
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Un 12% més respecte l’any anterior i un 61% més 
que en fa cinc. La Fundació Arrels va multiplicar els 
seus esforços per atendre a 1.798 persones sense llar 
el 2015. El director de l’entitat, Ferran Busquets, atri-
bueix les dades de l’informe anual tant a un augment 
de les persones que viuen al carrer com de la feina de 
l’entitat, que “ha doblat” els horaris de feina obrint, 
també, els matins.

El document posa de manifest que el 73% dels atesos 
tenien entre 34 i 65 anys, per un 11% que no arriba-
va a aquesta franja d’edat i un 16% que la superava. 
D’altra banda, 1366 persones van passar per l’espai 
d’acollida d’Arrels, mentre que l’entitat en va visitar 
a 550 que dormien al ras i en va poder allotjar a 232.

El “housing first” com a solució
Busquets valora positivament que es parlés dels sense 
llar en el ple extraordinari sobre la pobresa, que va te-
nir lloc al Parlament la darrera setmana, però demana 
“passar de paraules a fets i establir un pressupost”. La 
solució proposada per l’entitat és el “ housing fisrt”, 
que consisteix en garantir un allotjament estable per 
aquelles persones que han cronificat la seva situació 
al carrer, i a partir de llavors “començar a treballar”.

“De res serveix oferir una dutxa, o unes poques nits 
en un alberg a una persona que porta 10 anys o 15 vi-
vint al carrer”, considera el director d’Arrels. Afegeix 
que, un cop es garanteix un habitatge estable per la 
persona afectada, el que cal és un equip que “segueixi 
la seva situació i l’ajudi a recuperar la seva confiança, 
sovint superar les seves drogodependències” perquè 
torni a fer vida normal.

“Necessitem elaborar un cens precís”
Moltes persones deixen d’accedir als centres d’atenció 
per la seva manca d’eficàcia. Aquest és el diagnòstic 
que fan des d’Arrels per justificar que les dades de 
l’INE sobre l’accés a aquest servei no aporten una 
“fotografia real”. El director d’aquesta entitat narra 
que els espais d’allotjament que s’ofereixen suposen 
una solució parcial: “Els que el fan servir tenen el 
problema que han de tornar a recopilar mantes, car-
trons i tot el material quan tornen al carrer, sovint és 
pitjor el remei que la malaltia”.

Ferran Busquets recorda que el maig del 2015 el Par-
lament va aprovar per unanimitat fer un recompte 
de persones en situació d’”infrahabitatge”, amb un 
apartat per a les persones sense llar. Aquest infor-
me hauria de fer-se públic aquest mes, segons explica 
Busquets que es va comprometre el ple, i compliria 
una de les principals demandes d’entitats com Arrels.

Alguns municipis com Lleida, ja estan elaborant un 
cens de persones sense llar, i sortirà publicat a l’abril, 
però la Fundació remarca la importància de dades a 
nivell català. De moment, només tenen dades aproxi-
mades o anuaris que recullen el nombre de gent atesa, 
com per exemple, una aplicació en període de proves 

Ara (16/03/2016)
Arnau Garcia

La Fundació va donar servei a un total de 1.798 persones el passat 2015, i proposa ga-
rantir un allotjament estable als sensesostre.

“Hem dedicit doblar els horaris d’atenció”: Arrels 
ajuda a un 12% més de sensesostre el 2015

Imatge d’arxiu de dos persones sense sostre
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a través de la qual usuaris particulars poden informar 
d’aquests casos.

Sensibilització i alerta contra els delictes de l’odi
“Una persona sense llar té una esperança de vida 
vint anys inferior a la mitja, és vital no afegir-hi més 
vulneracions de drets”. D’aquesta manera, Busquets 
celebra el que qualifica d’augment de l’alerta públi-
ca davant d’ atacs que tenen com a víctima persones 
sense sostre, però crida a ajudar als sense llar perquè 
s’ atreveixin a denunciar aquests casos.
Des d’Arrels, asseguren que ha de desaparèixer de 

l’imaginari col·lectiu que “ agredir un indigent no té 
conseqüències”. A més, l’entitat ja va penjar a la seva 
pàgina web un conjunt d’arguments per desmuntar 
els tòpics contra les persones sense sostre que “ex-
pliquen aquests delictes malgrat no els justifiquin”, 
segons Busquets.

Enllaç: http://www.ara.cat/societat/Passar-alberg-serveix-Arrels-persones_0_1541246053.html?utm_medium=social&utm_
source=twitter&utm_campaign=ara
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La Fundació Arrels atendió en 2015 a un total de 
1.798 personas sin hogar, un 12% más que el año 
anterior, 760 de las cuales eran usuarios de la entidad 
por primera vez. Según el informe anual presentado 
este miércoles por Arrels, la mayoría de las personas 
son hombres y tienen entre 35 y 64 años, aunque el 
11% tienen menos de 34 años y el 16% más de 65 
años.

Desde la creación de Arrels en el año 1987, la enti-
dad especializada en ayudar a personas sin hogar que 
duermen en las calles de Barcelona, ha atendido a 
9.738 personas. Según la memoria, durante el 2015 
los técnicos y voluntarios de la entidad salieron por 
las calles de Barcelona a visitar a 550 personas sin 
hogar procedentes de 32 países diferentes.

A lo largo del año, los equipos de calle realizaron 
4.920 visitas. En mayo de 2015, Arrels organizó un 
recuento nocturno para saber cuántas personas dor-
mían al raso aquella noche en Barcelona y contabili-
zaron 892 personas, en su mayoría en los distritos de 
Ciutat Vella, Eixample y Sants-Montjuïc.

La Fundación Arrels ofrece los servicios de ducha, 
consigna y ropero, entre otros, que el pasado año uti-
lizaron 1.366 personas, un 23 % más que en 2014 y 
un 71 % más que hace cinco años. Un total de 666 
personas utilizaron el servicio de ducha; 487 perso-
nas se afeitaron y 143 hicieron uso del servicio de pe-
luquería. La consigna guardó el año pasado las bolsas 
de 420 personas porque en Barcelona no hay servi-
cios públicos de consigna, y un total de 317 personas 
recibieron sus cartas y correspondencia en Arrels.

Además, la fundación ofreció durante el 2015 un to-
tal de 87.471 comidas, hizo 2.088 acompañamientos 
al médico, a la red de atención de salud mental y a la 
red de atención a personas con adicciones.

Seguimiento de la inserción
También hizo un seguimiento social intensivo de 243 
personas que vivían en pisos individuales y comparti-
dos, viviendas precarias y en la calle, promoviendo el 
proceso hacia la autonomía. Y ofreció apoyo psico-
lógico a 29 hombres y mujeres que han vivido en la 
calle y que, más allá de las necesidades básicas como 
tener un techo y comida, necesitaban este apoyo para 
mejorar su situación.

Un total de 364 personas han trabajado como vo-
luntarias de la fundación a lo largo del año pasado, 
participando en servicios de atención a las personas 
pero también en tareas administrativas, de manteni-
miento, informática y comunicación, entre otros. La 
continuidad de la atención se ha realizado durante 
2015 con la implicación de 53 trabajadores con per-
files muy variados y también han colaborado en dife-
rentes tareas 30 personas atendidas.

Presupuesto
La entidad cuenta con el apoyo financiero de 4.368 
socios y donantes y el apoyo de 98 empresas y en-
tidades, que aportaron un total de 3,2 millones de 
euros. El 54,85% del presupuesto fue invertido en 

La Vanguardia (16/03/2016)
Redacció

La mayoría de las personas atendidas son hombres y tienen entre 35 y 64 años

Arrels atendió a 1.800 personas sin hogar en 2015, 
un 12% más que en 2014

Personas que viven en la calle tomando un tentempié en la Fun-
dació Arrels (LVE)
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alojamiento y apoyo a la personas y el porcentaje de 
gasto en la primera acogida y los servicios básicos 
ha aumentado hasta el 12,4 % para atender mejor 
a las personas. El 66,05% de los ingresos han sido 

privados y la financiación pública ha bajado hasta el 
33,95%, mientras que la aportación de los socios y 
donantes durante 2015 ha significado el 46% del total 
de los ingresos.

Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160316/40473543102/arrels-balance-2015-personas-sin-hogar.html



-179-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

Enllaç: http://www.lainformacion.com/mano-de-obra/salud-y-seguridad-laboral/personas-hogar-atendidas-Arrels-cre-
cen_0_899011210.html

Destina el 54% de su presupuesto a alojar a 232 
personas
La Fundació Arrels de Barcelona ha asistido en 2015 a 
un total de 1.798 personas sin hogar, un 12% más que 
en 2014 y hasta un 61% que hace cinco años, ha in-
formado la entidad este miércoles en un comunicado.

Por el espacio de acogida de Arrels pasaron hasta 1.366 
personas y los equipos de calle visitaron 550 ‘sin techo’ 
que duermen al raso en Barcelona, según los datos de 
su memoria anual 2015.

La fundación ha destinado el 54% de su presupuesto 
--que en 2015 ascendió hasta los 3,2 millones de euros 
en 2015-- a dar alojamiento y apoyo social a 232 per-
sonas.

Durante el año pasado, ofreció un total de 87.471 co-
midas, y realizó 2.088 acompañamientos al médico, a 
la red de salud mental y a la de atención a adicciones, 
entre otras actuaciones.

El 66,05% de los ingresos han sido privados, mien-
tras que la financiación pública ha descendido hasta el 
33,94%, ha lamentado la entidad.

El apoyo de 4.368 persones socias y donantes --de las 
que provienen el 46% de los ingresos--, y de 98 empre-
sas y entidades han sostenido su actividad.

Campaña ‘1 Millón De Gracias’
La entidad ha logrado recaudar 582.288 euros con la 
campaña ‘1 millón de gracias’ --400.000 euros en el 
primer mes y medio-- que puso en marcha a mediados 
de noviembre para conseguir un millón de euros con 
el que dar alojamiento estable y apoyo social y educati-
vo a 125 personas ‘sin techo’.

En 2015, hasta 364 voluntarios participaron en la aten-
ción a personas, pero también en tareas administrati-
vas, de mantenimiento, informática y comunicación, 
junto a los 53 trabajadores de la entidad.

En el recuento de ‘sin techo’ que se hizo en mayo lle-
garon a participar 700 personas, entre fijos, esporádi-
cos y antiguos usuarios de Arrels, según explicó a Eu-
ropa Press el director de la entidad, Ferran Busquets.

Arrels dispone de 50 pisos --35 individuales-- en los 
que se alojan usuarios, y en febrero han sumado 25 
más gracias a la Fundación Mambré, una entidad crea-
da en 2007 por parte del centre Assís, la Companyia de 
les Filles de la Caritat, el Orden Hospitalario de Sant 
Joan de Déu y Arrels, a través de la que gestiona los 
recursos de vivienda, según Busquets.

Arrels ha cifrado en 3.000 el total de personas ‘sin ho-
gar’ en Barcelona, de los que calculan que cada no-
che duermen 900 en la calle y 600 en asentamientos 
irregulares, y el resto depende de recursos públicos y 
privados, según datos de la Red de Atención a Perso-
nas Sin Hogar, formada por 27 entidades y gestores de 
recursos entre las que hay Arrels y el Ayuntamiento.

Lainformacion.com (16/03/2016)
Redacción

Las personas sin hogar atendidas por Arrels crecen 
un 61% en cinco años

Las personas sin hogar atendidas por Arrels crecen un 61% en 
cinco años Barcelona | Europa Press
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Enllaç: http://www.fannewsclub.cat/arrels-crea-una-aplicacio-per-alertar-de-pe...1 de 220/01/2016 10:43

La fundació Arrels ha creat una aplicació mòbil que 
permet a la ciutadania avisar de laubicació de les per-
sones que dormen al carrer. La informació arribarà 
als equips decarrer d’Arrels i servirà per millorar 
l’atenció a les persones que dormen al ras a la ciutat 
deBarcelona, així com per quantificar la problemàti-
ca, tant a la capital catalana com a la resta de Cata-
lunya.

Aquesta aplicació és una adaptació del localitzador 
que l’entitat té al seu web. Durant el2015, a través de 
la pàgina web es van recollir 224 missatges d’avís que 
van arribardirectament a l’equip de carrer d’Arrels. 
L’app Arrels Localitzador es pot descarregar tan 
en Android com en iOS, és gratuïta i permet donar 
detalls com ara la ubicació exacta de lapersona que 
dorm el carrer, si és home o dona, si està sola o en 
grup, si es troba en uncaixer o en un portal o si té an-
mals. L’aplicació l’ha desenvolupat l’empresa BseTis.

L’equip de carrer d’Arrels recorre cada setmana di-
ferents zones de Barcelona per anar atrobar les pers-
nes que viuen al carrer, generar vincles de confiança 
i conèixer les seves necessitats. L’any passat es van 
relitzar gairebé 5.000 visites a més de 500 persones 
que viuen al carrer a Barcelona. L’aplicació servirà 
per detectar casos de persones sense llar que es des-
conexen, saber si hi ha noves zones sensibles i de-
terminar la necessitat d’ampliar els equips de carrer 
d’Arrels per arribar a més zones de la ciutat.

1 milió d’euros per allotjar 125 persones
El llançament de l’aplicació s’emmarca en la cam-
panya 1 milió de gràciesque Arrels porta a terme 
des del mes de novembre i que pretén recollir un 
milió per garantir l’allotjament estable durant un any 
a 125 persones sense llar. La iniciativa ha recaptat 
mig milió d’euros, equivalent al valor de 22.500 nits 
d’allotjament. L’objectiu és aconseguir el mig milió 
d’euros restant. 

Fannewsclub (19/01/2016)
Redacció

Arrels crea una aplicació per alertar de persones 
dormint al carrer
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La Fundació Mambré busca 60 pisos buits per a 
persones sense llar a Barcelona
Aquesta campanya s’emmarca dins el programa ‘Primer la Llar’ amb la intenció que 
siguin habitatges llogats a llarg termini.

Social.cat (29/05/2016)
Judit Domènech
A Barcelona hi ha més de 30.000 habitatges buits i 
més de 3.000 persones sense llar, 900 de les quals 
dormen al carrer cada nit. Per combatre aquesta si-
tuació, les entitats que formen la Fundació Mambré 
-Arrels, Assís Centre d’Acollida, Companyia de les 
Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalari de Sant Joan 
de Déu- han iniciat una campanya per aconseguir 
60 pisos buits a l’àrea metropolitana de Barcelona i 
oferir-los a persones en risc d’exclusió social i sense 
llar.

L’associació busca habitatges cedits per persones fí-
siques, empreses, organitzacions sense ànim de lucre, 
entitats d’església o administracions públiques abans 
de finals d’any, ja siguin per a persones soles com per 
allotjar de 2 a 5 persones. Aquesta campanya, #Ob-
jectiu60llars, s’emmarca dins el programa ‘Primer la 
Llar’ (Housing First), amb la intenció que siguin ha-
bitatges llogats a llarg termini.

La Fundació Mambré ofereix, per aquestes llars, un 
contracte de lloguer o conveni de cessió d’ús signat 
amb la mateixa fundació, titularitat dels subministra-

ments, garanties de pagament i gestió d’incidències. 
Per altra banda, l’entitat també s’encarregarà de tenir 
curda de l’habitatge i que un cop s’acabi la cessió es 
retorni l’habitatge en perfecte estat. I finalment, du-
rant l’estada, farà un seguiment social de les persones 
que hi resideixin i oferirà assegurança.

Actualment, la Fundació Mambré gestiona un cente-
nar d’habitatges. Si ets propietari d’un habitatge i vols 
donar-li un valor social al teu patrimoni pots con-
tactar amb l’associació a través de correu electrònic: 
fmambre@fundaciomambre.org.

Enllaç: http://www.social.cat/noticia/5965/la-fundacio-mambre-busca-60-pisos-buits-per-a-persones-sense-llar-a-
barcelona?platform=hootsuite
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El acceso de los sintecho a un hogar reduce los 
gastos en sanidad y justicia

Eldiario.es (18/10/2016)
Redacción

El psicólogo Sam Tsemberis ha defendido hoy en 
Barcelona el modelo Housing First, sistema en el 
que el acceso a la vivienda es prioritario para mejorar 
la vida de las personas en la calle, asegurando que 
permite reducir los gastos del Estado en sanidad y 
justicia.

“Al gobierno le cuesta más dinero una persona que 
vive en la calle que en un piso”, ha afirmado Tsem-
beris, director de la entidad estadounidense Pathways 
Housing First Institute e impulsor del modelo Hou-
sing First, en la jornada técnica sobre la materia que 
celebra hoy Arrels Fundació en el Born Centro Cul-
tural de Barcelona.

El sistema, que nació en 1992 en Nueva York (Es-
tados Unidos), promueve que las personas que hace 
tiempo que viven en la calle puedan acceder a un 
alojamiento permanente, respetando la opinión y las 
decisiones de la persona sin hogar y con el apoyo de 
un equipo multidisciplinar.

“Housing First no dice primero la vivienda, sino 
primero la persona, respetar qué quiere y cuándo, 
ofreciéndole apoyo”, ha explicado Tsemberis, que ha 
manifestado que, mediante este método, 14 ciudades 
estadounidenses han reducido en un 36 % el número 
de personas que son veteranos de guerra y que viven 
en la calle.

“Ningún sintecho nos dice que quiere una vivienda 
en un gran edificio, con otras personas con trastor-
nos y con trabajadores sociales”, ha comentado el 
psicólogo, que ha explicado que las personas que vi-
ven en la calle y que sufren algún tipo de enfermedad 
mental o adicción quieren vivir solos.

Según ha narrado el director de Pathways Housing 
First Intitute, la entidad busca viviendas en las zonas 
de la ciudades donde los pisos son más baratos para 
que las personas que viven en la calle puedan acceder 
a éstas como inquilinos.

“Los propietarios están interesados en trabajar con 
nosotros desde un punto de vista económico, ya que 
les garantizamos el pago del alquiler”, ha dicho Ts-
emberis, que ha comentado que la persona sintecho 
debe solamente firmar y cumplir el contrato de al-
quiler, y permitir una visita semanal de la asociación 
al hogar.

“Debes estar dispuesto a tomar un riesgo, ya que tie-
nes que avalar al inquilino y garantizar al propietario 
que te harás cargo de él”, ha aseverado el experto, 
que ha declarado que el coste anual del tratamiento 
está entre los 14.000 y los 22.000 dólares, contando 
el alquiler y el seguimiento social.

Sam Tsemberis ha señalado que las personas que vi-
ven en la calle y que tienen problemas mentales y/o 
de adicción son prioritarios para su asociación, pero 
que “la ayuda se sugiere, no se impone”.

El acceso de los sintecho a un hogar reduce los gastos en sani-
dad y justicia
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“Se trata de un programa de inclusión social y el via-
je de cada persona en el proceso de recuperación es 
diferente”, ha asegurado el responsable de Pathways 
Housing First Intitute, que en estos 24 años ha expor-
tado el modelo Housing First a más de 300 ciudades 
del mundo, entre ellas Barcelona, Girona y Lleida.

Por otro lado, el investigador canadiense y catedráti-
co de la facultad de psicología de la Universidad de 
Ottawa, Tim Aubry, ha expresado su satisfacción con 
el sistema que, según ha declarado, ha tenido éxito en 
más del 80 % de los casos tratados en Canadá.

“Cuando tienes personas sin vivienda y son visibles 
llega un punto en que los gobiernos quieren hacer 
alguna cosa, pero no es su prioridad”, ha lamentado 
Aubry que ha insistido en la necesidad de hacer “pe-
dagogía pública” sobre el programa.

Enllaç: http://www.eldiario.es/sociedad/sintecho-reduce-gastos-sanidad-justicia_0_570793978.html
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El acceso de los sintecho a un hogar reduce los 
gastos en sanidad y justicia

El Confidencial (18/10/2016)
EFE

El psicólogo Sam Tsemberis ha defendido hoy en 
Barcelona el modelo Housing First, sistema en el 
que el acceso a la vivienda es prioritario para mejorar 
la vida de las personas en la calle, asegurando que 
permite reducir los gastos del Estado en sanidad y 
justicia.

“Al gobierno le cuesta más dinero una persona 
que vive en la calle que en un piso”, ha afirma-
do Tsemberis, director de la entidad estadouniden-
se Pathways Housing First Institute e impulsor del 
modelo Housing First, en la jornada técnica sobre la 
materia que celebra hoy Arrels Fundació en el Born 
Centro Cultural de Barcelona.

El sistema, que nació en 1992 en Nueva York (Es-
tados Unidos), promueve que las personas que hace 
tiempo que viven en la calle puedan acceder a un 
alojamiento permanente, respetando la opinión y las 
decisiones de la persona sin hogar y con el apoyo de 
un equipo multidisciplinar.

“Housing First no dice primero la vivienda, sino 
primero la persona, respetar qué quiere y cuán-
do, ofreciéndole apoyo”, ha explicado Tsemberis, 
que ha manifestado que, mediante este método, 14 
ciudades estadounidenses han reducido en un 36 % 
el número de personas que son veteranos de guerra y 
que viven en la calle.

“Ningún sintecho nos dice que quiere una vi-
vienda en un gran edificio, con otras personas 
con trastornos y con trabajadores sociales”, ha 
comentado el psicólogo, que ha explicado que las 
personas que viven en la calle y que sufren algún tipo 
de enfermedad mental o adicción quieren vivir solos.

Según ha narrado el director de Pathways Housing 
First Intitute, la entidad busca viviendas en las zonas 
de la ciudades donde los pisos son más baratos para 
que las personas que viven en la calle puedan acceder 
a éstas como inquilinos.

“Los propietarios están interesados en trabajar 
con nosotros desde un punto de vista económi-
co, ya que les garantizamos el pago del alqui-
ler”, ha dicho Tsemberis, que ha comentado que la 
persona sintecho debe solamente firmar y cumplir el 
contrato de alquiler, y permitir una visita semanal de 
la asociación al hogar.

“Debes estar dispuesto a tomar un riesgo, ya que 
tienes que avalar al inquilino y garantizar al pro-
pietario que te harás cargo de él”, ha aseverado 
el experto, que ha declarado que el coste anual del 
tratamiento está entre los 14.000 y los 22.000 dólares, 
contando el alquiler y el seguimiento social.

Sam Tsemberis ha señalado que las personas que vi-
ven en la calle y que tienen problemas mentales y/o 
de adicción son prioritarios para su asociación, pero 
que “la ayuda se sugiere, no se impone”.

“Se trata de un programa de inclusión social y el 
viaje de cada persona en el proceso de recupe-
ración es diferente”, ha asegurado el responsable 
de Pathways Housing First Intitute, que en estos 24 
años ha exportado el modelo Housing First a más de 
300 ciudades del mundo, entre ellas Barcelona, Giro-
na y Lleida.

Por otro lado, el investigador canadiense y catedráti-
co de la facultad de psicología de la Universidad de 
Ottawa, Tim Aubry, ha expresado su satisfacción con 
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el sistema que, según ha declarado, ha tenido éxito en 
más del 80 % de los casos tratados en Canadá.

“Cuando tienes personas sin vivienda y son visi-
bles llega un punto en que los gobiernos quieren 
hacer alguna cosa, pero no es su prioridad”, ha 
lamentado Aubry que ha insistido en la necesidad de 
hacer “pedagogía pública” sobre el programa.

Enllaç: http://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2016-10-18/el-acceso-de-los-sintecho-a-un-hogar-reduce-los-
gastos-en-sanidad-y-justicia_1041789/
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‘Housing first’: una alternativa para personas sin 
hogar
El sistema, que facilita viviendas a los más vulnerables y se empezó a desarrollar en 
Norteamérica en los años 90, llega a España

Ctxt (19/10/2016)
Irene G. Pérez
Primero, la vivienda; después, ya se verá. Éste es el 
leitmotiv de housing first (primero la vivienda), un 
modelo que propone abordar el problema de las per-
sonas sin hogar ofreciéndoles una casa que no de-
penda del encorsetado sistema que hace que muchas 
veces falle la reinserción en la sociedad. 

Según sus impulsores, la tasa de éxito es elevada por-
que la persona se siente más autónoma y realizada que 
en el modelo tutelado tradicional, conocido como 
escalera, en el que tienen que cumplir una serie de 
condiciones y reglas para, en última instancia, acce-
der a la vivienda. Además, para las Administraciones 
tiene una justificación tanto moral como económica, 
ya que el gasto en subsidios al alquiler y asistencia, 
a la larga, es menor que el de tener a esas personas 
durmiendo en la calle, con problemas mentales y físi-
cos. Según los cálculos de Sam Tsemberis, psicólogo 
clínico miembro de la Universidad de Columbia, una 
persona sin hogar puede costarle unos 100.000 euros 
anuales a la Administración sin siquiera haber solu-
cionado su problema de raíz.

“Si el programa es muy exigente en cuanto al pape-
leo, el tiempo de espera, de estar en un albergue (…) 
las personas mejoran al principio, pero luego fraca-
san y se sienten más desanimadas que cuando empe-
zaron y vuelven a la calle”, explicó Tsemberis, que 
es también impulsor del housing firstdesde 1992 en 
la entidad norteamericana Pathways Housing First 
Institute, durante una jornada organizada por la Fun-
dació Arrels en Barcelona sobre la aplicación de este 
sistema en Catalunya.

Pathways realizó un trabajo de campo con cientos 
de personas sin hogar sobre las circunstancias que 
les habían llevado a esa situación para explorar qué 

podrían hacer los trabajadores sociales de otra for-
ma para conseguir su objetivo. La conclusión a la 
que llegaron es que estas personas querían tener 
una rutina normal sin que se les identificara como 
sintecho,poder llevar una vida modesta por sí mis-
mos dentro de la comunidad, sin tener a trabajadores 
sociales viviendo en el mismo edificio ni tener que 
esconder sus adicciones en su propia casa cuando re-
cibieran la visita del asistente.

El modelo funciona de la siguiente manera: las agen-
cias, que se financian a través de los fondos de sus 
socios y donantes y de las administraciones públicas, 
elaboran unos criterios prioritarios, en los que las 
personas con problemas mentales severos y/o adic-
ciones son los primeros en ser atendidos. Estas per-
sonas reciben visitas periódicas de trabajadores so-
ciales que les ofrecen apoyo en todos los ámbitos que 
puedan necesitar y les animan a salir a flote, aunque 
no pueden forzarles a hacer nada que no quieran (por 
ejemplo, ir a terapia). Por otra parte, al propietario 
le garantizan el pago del alquiler, ya que va a cuenta 
de la entidad que asiste a esta persona, y que buscará 
soluciones a los conflictos que puedan tener arren-
dador y arrendatario. Los pisos son individuales, a 
menos que la persona elegida quiera compartirlo con 
alguien de su entorno. 

Otro de los participantes en la jornada, Tim Aubry, 
catedrático de la Facultad de Psicología de la Univer-
sidad de Ottawa, señala que, en el caso de Canadá, los 
datos muestran que la tasa de éxito de las personas 
que participan en este modelo más liberal ronda el 
70%, mientras que en el caso de las personas que 
participan en otros modelos se sitúa entre el 30% y el 
40%. El resto, vuelven a vivir en la calle. 
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“Creo que [por parte de las Administraciones] hay 
cierto reconocimiento de que cuando tienes sin te-
cho, son visibles y la gente se siente incómoda, los 
Gobiernos quieren hacer algo pero no es una priori-
dad”, afirma Aubry. Por este motivo, insiste, hay que 
seguir haciendo pedagogía sobre estos programas y 
hasta qué punto ahorran dinero al Gobierno. 

Idealmente, el modelo no tiene límites: “Tienes que 
permitir que la gente cometa errores y aprenda”, 
señala Tsimberis. Sin embargo, este experto admite 
también que hay que estudiar cada caso de forma 
individualizada y vigilar cuándo no funciona. “Hay 
personas para las que, quizás, el modelo housing first 
no funcione y necesiten más control”.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Es-
tadística, de 2014, los centros de atención a personas 
sin hogar alojaron ese año de forma diaria a 13.645 
personas, un 2,8% menos que en 2012. Sin embargo, 
este dato no tiene en cuenta a aquellas personas que 
duermen al raso o en cajeros automáticos. 

El estudio Cuantificación y distribución territorial 
de la población mal alojada en Catalunya, elabora-
do por DEP Institut por encargo de la Agència de 
l’Habitatge (Agencia de la Vivienda) de la Generalitat 
con datos de 2014, detectó 8.634 casos de personas 
sin hogar y 5.433 casos de personas sin techo en la 
comunidad.

Barcelona, con 3.141 casos, concentra el 57,8% del 
total de personas sin techo en la región. El Consisto-
rio ha sido uno de los primeros en España en imple-
mentar el modelo housing first, con el que trabajan 
desde junio de 2015, bajo el Gobierno de Ada Colau, 
aunque el planteamiento inicial se llevó a cabo duran-
te el último mandato de los socialistas en la ciudad y 
se empezó a planificar en 2011, durante la legislatura 
del convergente Xavier Trias. 

Así, el Ayuntamiento adjudicó en un lote de 50 vi-
viendas a las organizaciones Sant Joan de Déu y UTE 
Sant Pere Claver-Suara-Garbet con un coste anual de 
929.945 euros que cubren los gastos de alquiler y su-

ministros de los pisos –que son viviendas de merca-
do por la escasez de vivienda social disponible en la 
capital catalana–, los servicios de los profesionales 
de acompañamiento socioeducativo y ayudas econó-
micas para poder contribuir al mantenimiento de la 
persona en el piso, como gastos de alimentación y 
transporte. 

Este proyecto piloto del Ayuntamiento se ha orienta-
do a atender personas “en situación de grave cronici-
dad de vida en la calle, con presencia de enfermedad 
mental y/o drogodependencia y situación [adminis-
trativa] regularizada”. 

“Tenemos la previsión de iniciar una evaluación de 
impacto y calidad y ver qué encaje podría tener con 
el modelo de escalera”, indica Carme Fortea, jefa del 
Departamento de Atención a Personas Vulnerables 
del consistorio barcelonés. 

Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels, de-
dicada a la atención de las personas sin hogar y sin 
techo, enfatizó que el modelo housing first busca 
potenciar “la autonomía, la responsabilidad y la con-
fianza”, mientras que el modelo escalera es más pa-
ternalista. En estos momentos, la fundación cuenta 
con 60 pisos, de los cuales 40 son individuales y 20 
son compartidos porque la persona participante en el 
programa así lo ha querido. Y, a diferencia de lo que 
suele pasar en los centros públicos, también atienden 
a personas con una situación administrativa irregular.

Enllaç: http://ctxt.es/es/20161019/Politica/9065/

Sam Tsemberis (a la izquierda), durante la presentación de pro-
grama Housing first, en Barcelona. Juan Lemus
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Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/lleida-realitzara-un-recompte-de-les-persones-sense-llar-de-la-ciutat-tal-de

L’Ajuntament de Lleida conjuntament amb les en-
titats de la Xarxa d’entitats socials d’atenció a les 
necessitats bàsiques, Arrels Fundació i la Càtedra 
d’innovació de la Udl, realitzaran una acció, el pròxim 
dimarts 19 d’abril, amb l’objectiu de ser conscient de 
les persones que es troben sense llar a la ciutat, pla-
nificar les polítiques socials adequades i sensibilitzar 
a la ciutadania. 

Es tracta de fer un recompte de les persones en situa-
ció de sense sostre que dormen als carrers de Lleida 
per tal de conèixer el nombre, el perfil i les caracterís-
tiques d’aquestes persones que pernocten al carrer o 
que utilitzen els recursos adreçats a aquests ciutadans.

Aquesta acció està recollida dins el projecte europeu 
“The European End Street Homelessness”, del qual 
també formen part altres ciutats, que vol posar fi a 
la situació del sensellarisme. Aquest any també hau-
ran d’actuar les ciutats de: Barcelona, València, Berno 
(República Txeca), Londres, Lyon, Copenhague i al-
tres ciutats que es puguin afegir.

Per aquest motiu es necessiten voluntaris majors 
d’edat, que tinguin experiència o no en la intervenció 
social, per poder dur a terme el recompte i poder 
conèixer la situació de les persones sense llar de la 
capital del Segrià, fer-la visible i posar els mitjans per 
poder eradicar-la. Tot voluntari que vulgui formar-ne 
part haurà de disposar d’un telèfon mòbil amb con-
nexió a internet.

Xarxanet.org (01/04/2016)
 FCVS

L’acció s’emmarca dins el projecte europeu “The European End Street Homelessness” 
que pretén mostrar la realitat de les persones sense llar a les ciutats Europees i posar 
fi a aquesta situació. 

Lleida realitzarà un recompte de les persones sense 
llar de la ciutat

Cartell del recompte de persones sense llar a Lleida (Font: pae-
ria.es)

Persona sense llar (Font: Fundació Arrels)
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Enllaç: http://www.diaridebadalona.com/badalona-far%C3%A0-un-recompte-de-les-persones-sense-sostre-que-hi-ha-la-ciutat

Badalona durà a terme el proper mes de maig el seu 
primer recompte de persones sense sostre que viuen 
repartides pel municipi. Es tracta d’una iniciativa que 
es practica des de fa anys a diferents ciutats i que 
l’Ajuntament ha decidit impulsat enguany, amb la 
col·laboració tècnica de la Fundació Arrels, una de 
les entitat amb més experiència en el treball social 
amb persones sense llar.
 
El recompte es desenvoluparà durant la nit del 18 
de maig, quan un grup de tècnics i voluntaris prèvia-
ment formats faran una batuda per tots els barris de 
la ciutat amb la intenció de veure quantes persones 
fan nit al carrer i comprovar de forma aproximada 
les seves situacions. La regidora de Serveis Socials, 
Agnès Rotger, explica que aquest procés permetrà 
tenir un recompte rigorós i un numero aproximat de 
persones sense sostre a Badalona.
 

Entitats socials s’alien per treballar amb els sen-
se sostre
Rotger ha avançat que les diferents entitats socials 
amb presència al territori, com ara Arrels, Folre, 
Roca i Pi o Creu Roja, entre d’altres, volen sumar 
esforços i estan treballant plegades per impulsar un 
projecte comú que doni respostes a la problemàtica 
social de les persones sense llar. Encara que no es pot 
informar sobre res concret, de moment, manté que 
serà imprescindible tenir el número que es despren-
drà del recompte.

Eldiariodebadalona.com (21/04/2016)
Javier Torres

Badalona farà un recompte de les persones sense 
sostre que hi ha a la ciutat
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Els dies 30 i 31 de maig i 1 de juny Arrels Fundació 
organitza un cens de persones que pernocten al ca-
rrer a Barcelona. L’acció s’emmarca dins d’una inicia-
tiva europea per la recollida d’informació qualitativa 
sobre la situació de les persones que dormen al ras 
per després desenvolupar polítiques i accions més 
efectives.

Per poder dur-lo a terme, se cerquen persones vo-
luntàries, que hauran de fer una formació prèvia (a 
escollir entre els dies 23, 24 i 25 de maig) i sortiran 
els dies del cens de matinada per fer preguntes a les 
persones que dormin al carrer, sobre la seva salut, la 
situació administrativa, si han patit agressions, si re-
ben prestacions, si utilitzen els serveis públics, etc. La 
inscripció per participar fer voluntariat ja està oberta.

El cens de persones que pernocten al carrer va més 
enllà del simple recompte perquè aporta informació 
qualitativa. Ja es porta a terme a diferents països i es 
fa com a prova pilot a quatre ciutats europees, entre 
elles Barcelona i València, dins del projecte europeu 
The European End Street Homelessness.

ECAS (28/04/2016)
Redacció

Arrels organitza a Barcelona un cens de persones 
que dormen al carrer

Enllaç: http://acciosocial.org/arrels-organitza-un-cens-de-persones-que-dormen-al-carrer-de-barcelona/
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Cientos de voluntarios de Barcelona, Badalona, 
Sant Adrià del Besòs (Barcelona) y Girona harán 
un recuento de las personas que duermen en la calle 
la noche del miércoles 18 al jueves 19 de mayo. Se 
trata de una acción organizada por ayuntamientos y 
entidades sociales que Lleida llevó también a cabo 
el pasado abril.

En Catalunya no hay cifras exactas sobre las perso-
nas ‘sin hogar’, por lo que el recuento permitirá ha-
cer una fotografía cuantitativa de los que duermen 
al raso en una localidad en un día determinado, una 
“cifra de mínimos” que servirá para dimensionar la 
problemática e impulsar políticas, ha explicado la 
Fundació Arrels.

Es la primera vez que se realizará un recuento en 
Badalona, Girona y Sant Adrià, mientras que será el 
cuarto año que se hace en Barcelona --2008, 2011 y 
2015--, donde el año pasado se contabilizaron 892 
personas en la calle.

Lleida realizó su segundo recuento el 19 de abril de 
este año --después de hacerlo en 2008--, y detectó 
71 personas en la calle y 124 alojadas en centros de 
acogida.

900 Voluntarios En Barcelona
La Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL) 
ha explicado que cerró las inscripciones de volunta-
rios en Barcelona este viernes, tras llegar a los 900 
participantes, superando el número requerido y los 
700 voluntarios que participaron en el recuento de 
2015, según Arrels.

Entre las 0.00 y las 2.00 horas del miércoles, se di-
vidirá los participantes en 223 equipos que contabi-

lizarán las personas que pernoctan en la vía pública 
de la ciudad y registrarán los datos en un aplicativo 
móvil, pero también las personas que se alojan en 
los equipamientos municipales y de entidades.

48.000 En Mal Alojamiento
Los últimos datos del conjunto de Catalunya los 
publicó en abril la Agència Catalana de l’Habitatge, 
basándose en información aportada por 773 muni-
cipios sobre los casos atendidos por los servicios 
sociales, y cifro en un total de 48.454 los casos de 
personas en situación de mal alojamiento.

Esta cifra incluye 5.433 personas ‘sin techo’ (11,2% 
del total), que viven en el espacio público y duermen 
en refugios nocturnos, así como 8.634 personas ‘sin 
hogar’ (17,8%), que viven en albergues temporales, 
alojamientos e instituciones de internamiento, se-
gún el informe de la agencia recogido por Europa 
Press.

Censo Cualitativo
La fundación realizará entre el 30 y 31 de mayo y el 
1 de junio un censo de personas que duermen en la 
calle en Barcelona, para obtener información cuali-

Catalunyapress (16/05/2016)
Redacción

Voluntarios de Barcelona y Girona harán un 
recuento de las personas que duermen en la calle
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tativa sobre su situación y recopilar información re-
levante para las políticas y recursos que se dediquen 
a los ‘sin techo’.

Arrels, que ha llamado a inscribirse a 300 volun-
tarios, preguntará a las personas que encuentre al 

raso aspectos como si sufren enfermedades, si van 
al médico, si han sufrido agresiones, o si se encuen-
tran en situación administrativa irregular.

Enllaç: http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/444135/voluntarios-de-barcelona-y-girona-haran-un-recuento-de-
las-personas-que-duermen-en-la-calle
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Recompte per fer visibles els “invisibles”
Més de 930 voluntaris pentinen els carrers de Barcelona per comptar quanta gent 
dorm al carrer

Fansnewsclub (19/05/2016)
Alex Jover

Queden sis minuts perquè toquin les 12 de la nit. 
L’Emma, l’Elena, l’Aurora i l’Elisenda esperen ne-
guitoses i alhora emocionades que passin aquests 
minuts, quan es marcarà l’inici del recompte de per-
sones sense sostre a Barcelona. El barri que se’ls 
ha assignat és L’Eixample i, per tal de pentinar bé 
la zona, se separen en dos grups. Així ho ha indicat 
l’Ariadna, coordinadora d’aquest grup de voluntaris 
que es disposa a comptar, una per una, les persones 
que troben dormint al carrer.

Una tècnica de l’Administració Pública, una metge 
sa, una pediatra i una comptable. La franja d’edat del 
grup es mou des de la vintena a la seixantena d’anys. 
Sembla el començament d’un acudit dolent. Tanma-
teix, totes elles estan aquí perquè les mou la mateixa 
obstinació: que la societat tingui una percepció real 
de la magnitud del problema. Cada any hi ha més 
gent dormint al carrer, però no en som conscients, ja
que ens emparem darrere l’excusa que no és possible 
saber-ne el número exacte. Doncs bé, avui aquestes 
quatre voluntàries, junt amb 926 persones més, reco-
rren de nit els carrers de la ciutat per poder donar-
nos aquest número.

Una Barcelona diferent
Encetem la caminada guiats per l’Elisenda, de 61 
anys i l’Elena, de 29. La primera ja ho té per la mà, 
fa molts anys que participa en aquests recomptes, 
organitzats per la Xarxa d’Atenció a Persones sense 
Llar (XAPSLL) i la Fundació Arrels. Ella prefereix 
apuntar el recompte amb paper però l’Elena -pri-
mer any que va al recompte, com nosaltres- registra 
la localització de la persona sense sostre a l’aplicació 
de XAPSLL. El registre digital, però, està col·lapsat; 
potser hi ha una sobrecàrrega del sistema. Massa per-
sones utilitzant-lo.
Sembla que la nit serà tranquil·la, els carrers estan en 

silenci i gairebé buits. Pel cap se’ns passa aquesta pos-
sibilitat, decepcionant però alhora meravellosa: serà 
un fracàs el recompte perquè no hi ha gent dormint 
al carrer? Seran capaces d’omplir el full del registre, 
que només té 10 caselles per emplenar?

Quinze minuts després de començar tenim la respos-
ta. Gairebé se’l descuiden, al principi no l’havien vist. 
Un home descansa al portal d’una casa, a peu de ca-
rrer. Està fumant un cigarret, en silenci i sense mirar 
res en concret. Davant seu un osset de peluix abraça 
un pot, convidant a fer una donació. L’Elisenda ob-
serva i apunta. Dubta de si marcar la casella ‘dormint 
al ras’ o la de ‘sota cobert’. L’Elena li recomana la 
segona.

Després d’aquest primer episodi, on han estrenat el 
full del registre, les voluntàries segueixen el seu camí 
per la Gran Via de les Corts Catalanes, fins a arribar 
a El Bruc. La parella avança carrer avall fins a topar-
se amb un caixer, hotel cinc estrelles pel qui dorm al 
carrer, si no fos per la llum del florescent que se’ls 
clava als ulls i els joves que entren a molestar-los -o 
coses pitjors-. Dins hi ha un home, sembla que dorm. 
No es veu bé si està sol o no. Està “protegit” per una
manta i uns cartrons.

Recompte 2016. Les quatre voluntàries provant l’aplicació/ 
Foto: Hugo Fernández
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Una hora després, només s’han pogut emplenar 4 ca-
selles. La travessia, però, continua i cada cop és més 
fàcil veure’ls. Estan als bancs del parc, als portals de 
les cases, enmig de les places, darrere el Corte In-
glés. Sembla una altra Barcelona o, potser, el que ha 
canviat és la nostra percepció d’ella, una mirada molt 
més realista i atenta. Serà veritat que et tornes invisi-
ble quan el carrer és la teva llar?

Les xifres del recompte
L’Elisenda ha hagut de girar el full per acabar de 
complementar el registre. Al final han de l’equip, en 
el mateix punt on s’han separat dues hores enrere.

El recompte total de l’Eixample se salda amb 220 
persones. De fet, és la zona de Barcelona on més per-
sones sense sostre s’han trobat aquest any. A Ciutat 
Vella n’han comptat 158 i a Sants-Montjuïc n’han re-
gistrat 144. Segons el recompte final, a l’espera de ser 
validat, el nombre corresponent a l’àrea de Barcelo-
na és de 941 persones sense sostre, una cinquantena 
més que l’any passat.

La Guàrdia Urbana, Parcs i Jardins i altres serveis 
municipals també han fet el seu propi recompte per 
completar la dada de XAPSLL. Aquests òrgans han 
registrat un augment de ciutadans que reben l’ajuda 
d’equipaments municipals o altres entitats per dispo-
sar d’un pis o pensió social aquest any, passant de 
1.672 a 1.973 persones.

Enllaç: http://www.fannewsclub.cat/recompte-per-fer-visibles-els-invisibles/1 de

Recompte 2016. Cinc voluntaris fan el recompte final de la zona 
Eixample/ Foto: Hugo Fernández
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La Fundació Arrels recordarà els ‘sense sostre’ 
que han mort aquest any en un acte a Barcelona
La Fundació Arrels organitzarà aquest dimecres un acte a la plaça Sant Jaume de 
Barcelona per recordar les 36 persones que han mort aquest any i que vivien o havien 
viscut als carrers de la ciutat.

Vilaweb.cat (14/11/2016)
Redacció
La Fundació Arrels organitzarà aquest dimecres un 
acte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per recordar 
les 36 persones que han mort aquest any i que vivien 
o havien viscut als carrers de la ciutat.

La iniciativa, que té el suport d’altres entitats, té com 
a objectiu “donar visibilitat a aquestes defuncions en 
soledat”, ha explicat la fundació aquest dilluns en un 
comunicat.

Els ‘sense sostre’ als quals s’homenatjarà han mort 
amb una mitjana de 60 anys, una edat 24 anys per 
sota de l’esperança de vida de la resta dels barcelo-
nins i que es vincula al fred, la duresa i la violència 
que suposa viure al carrer.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/la-fundacio-arrels-recordara-els-sense-sostre-que-han-mort-aquest-any-en-un-acte-a-
barcelona/
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Trenta-sis morts en una ciutat amb cors de cartó
«Al final, un aplaudiment. Enmig del fred de la plaça. A tocar de la façana de la casa 
de la ciutat. Veig una noia jove»

Vilaweb.cat (16/11/2016)
 Pere Cardús Cardellach

Els seus noms. Llegits d’un en un. Molts noms. Massa 
noms. De fons, una flauta travessera i una guitarra. 
Música serena i tendra. Voluntaris i companys en-
cenent espelmes blanques. I deixant una rosa blan-
ca davant aquells cors. Grans. Senzills. Cors que han 
deixat de bategar. Però cors. Amb un nom. Un nom 
com tots. Noms de cada dia. Com el meu. Com el teu. 
Com els nostres.

Al final, un aplaudiment. Enmig del fred de la plaça. I 
enmig de moltes cares glaçades observant aquells cors 
de cartó. Trenta-sis cors de cartó. En un sol any. Ells i 
elles. Que han mort al carrer o a l’hospital o al centre 
d’acollida. Sense sostre. Sense llar. A Barcelona.

Un d’ells. Dels que un dia poden ser un nom en un 
cor de cartó en un vespre fred i fosc. Un d’ells llegeix 
un text. Un poema. Que diu ‘como la piedra; como 
tu’. Una pedra que no ha servit per a construir cap 
palau. Una pedra que no serà mai observada. ‘Una 
piedra pequeña y ligera.’

Al final, un aplaudiment. Enmig del fred de la plaça. I 
uns minuts de silenci. Un silenci difícil. A la plaça de 
Sant Jaume. Un silenci trencat per un d’ells. Un cor 
de cartó que encara batega. Ben fort. Un aplaudiment 
acompanyat. Avui sí.

I si algú vol dir res, té el micròfon a disposició. I ella 
pren el micròfon. És voluntària. I viu en habitacions 
d’habitatges privats. Per quatre-cents, cinc-cents, sis-
cents i set-cents euros cada mes. I diu el que volia 
dir. Demana més esforç a Ada Colau. ‘Una mica més 
d’esforç’, diu. Pensant en ells, que dormen al carrer. 
I que podrien dormir en algun dels moltíssims pisos 
buits que hi ha a la ciutat. ‘Només demanem una mica 
més d’esforç.’ I gràcies. Dóna les gràcies als qui l’hem 
escoltada.

Al final, un aplaudiment. Enmig del fred de la plaça. A 
tocar de la façana de la casa de la ciutat. Veig una noia 
jove. Que viu al carrer. La tinc vista. I em fa pensar 
que som vulnerables. I fràgils. Perquè la vida n’és, de 
fràgil. Ho sabem per les malalties que s’han endut els 
nostres estimats. I ho sabem perquè cada dia veiem 
que el llindar és molt prim. Que la línia que separa 
l’estabilitat de la inestabilitat és molt fina. I que un mal 
vent et pot tombar. O fer-te fora del portal.

I a la plaça, la lectura del manifest que ens parla del 
Martín, que es va trencar la cama fa temps i, quan li 
van donar l’alta a l’hospital, l’ambulància el va deixar 
en un banc del carrer perquè no tenia enlloc on anar. 
O el Pedro, que volia que els amics li guardessin els 
llibres per a poder continuar-los llegint mentre vivia 
al carrer i no sabia on guardar-los. O la Cuqui, de qui 
només sabien el nom i a qui agradava tant de xerrar 
amb els voluntaris.

Al final, un aplaudiment. Enmig del fred de la plaça. 
En una ciutat compartida per l’exposició de l’Smart 
City. Sí, smart. Intel·ligent, diu. Tant de bo! Ja podem 
anar fent congressos de ciutats intel·ligents. Que sí. 
Que s’han de fer. Que són importants. Que no tot és 
tan senzill. I que els avenços tecnològics ajudaran a 
poder millorar l’atenció dels més febles. Però smart 
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Enllaç: http://www.design-besign.es/2016/02/tipografia-sin-techo.html#more

“En la Unión Europea hay 30 millones de ciuda-
danos que no disponen de un alojamiento digno, 
de los cuales 410.000 no tienen hogar.
En España, por cada 100.000 habitantes hay, 
como mínimo, 71 personas sin hogar.[...] en el 
Estado español hay más de 1,5 millones de per-
sonas sin hogar, según datos de la Fundació 
Foessa”.

La Fundación Arrels dedica su esfuerzo desde hace 
años a ayudar a la gente sin techo de Barcelona. Su 
máxima es lograr que nadie tenga que dormir en la 
calle. Una situación a la que la vida nos puede arras-
trar de la manera más simple. Además de procurar 
ayuda, intentan sensibilizar al resto de la ciudadanía 
sobre la realidad de aquellos a los que terminamos 
confundiendo con el mobiliario urbano.

De entre las distintas iniciativas que han promovido 
para recaudar fondos, destaca, por su originalidad y 
sensibilidad, HOMELESSFONTS, un proyecto -rea-
lizado en colaboración con la agencia The Cyranos 
McCann- en el que, algo de carácter tan personal, 
como es la caligrafía, se convierte en una herramienta 
de visibilidad para los invisibles.

Optimizadas y digitalizadas como fuentes tipográfi-
cas, las que en su día adornaran cartones, están a la 
venta para ayudar a las 1400 personas que la funda-
ción atiende. Junto a cada una de las tipografías, pue-
des conocer el testimonio de sus autores y compren-
der un poco más la dureza de su realidad.

El precio es mucho menor para particulares, ONG’s 
y autónomos. En el ámbito profesional, ya existe un 
ejemplo de uso con “Loraine”, seleccionada para el 
packaging de la línea de aceite de oliva de la bodega 
oscense Valonga.

Si posees conocimientos de diseño y quieres colabo-
rar en el proceso de creación de nuevas fuentes pue-
des hacerlo aquí. Si no es así, pero deseas contribuir 
de algún otro modo, también desean tu ayuda.

En estos momentos, la fundación está llevando a 
cabo el crowdfunding 1 Milió de Grácies, para conse-
guir un alojamiento estable a 125 personas. La meta 
es lograr un millón de euros y ya llevan recaudados 
más de 500.000 euros.

También dispones de un formulario de contacto y de 
una App móvil para informar a la red de ayuda sobre 
personas que se encuentran en la calle.

Design-besign (02/02/2016)
Redacción

Tipografías sin techo
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En la soledad de la calle, con lo que tenían a mano, 
su letra les permitió expresar lo que sentían: ganas de 
desear un buen día, pedir ayuda o agradecer por una 
colaboración recibida. Nunca imaginaron que esos 
trazos, enfrentados muchas veces a la indiferencia de 
la gente, cobrarían vida en una tipografía con su pro-
pio nombre.

Esa idea surgió en Barcelona (España), de la mano 
de la Fundación Arrels. Fue bautizada como “Home-
lessFonts” y justamente consiste en crear tipografías 
con la caligrafía de aquellos que viven en situación de 
calle. Luego, usuarios particulares o marcas pueden 
adquirir licencias para utilizarlas y el dinero recauda-
do se destina a ayudar a las 14.000 personas que la 
Fundación atiende.

La campaña se inició hace poco más de un año. Bus-
ca sensibilizar y cambiar la mirada sobre los que no 
tienen un hogar. “La agencia The Cyranos McCann 
nos hizo llegar, de manera voluntaria, esta propues-
ta para romper prejuicios. ‘Sí que tienes algo. Aún 
cuando no tienes nada, tienes tu letra, tienes tu iden-
tidad’”, explica Juan Lemus, del equipo de Comuni-
cación de Arrels. 

Para dar marcha al proyecto se hizo una convoca-
toria abierta a las personas sin techo. Entre ellos, 12 
decidieron sumarse libremente. Pasaron de escribir 
carteles en cartones de la calle a dibujar sus letras 
sobre papel en un taller ideado especialmente para 
ellos. Luego, tipográfos de diferentes partes del mun-
do colaboraron para digitalizarlas.

Hoy, la Fundación tiene 9 fuentes disponibles para la 
venta, cuyos costos son de 19 euros para particulares 
y ONGs, y de 290 euros para empresas o agencias de 
publicidad. Cada una cuenta la historia de su prota-
gonista y lleva su nombre: Loraine, Luis, Francisco, 
Gemma, Guillermo, Juan Carlos, Salvador, Miquel y 
José Luis. Están terminando de darle forma a la nú-
mero 10, que es la de Ana María y en el transcurso del 
año producirán dos más. 

“No hay otra letra como la mía”, dice Gemma con 
mucho orgullo, mientras se le dibuja una sonrisa. “La 
letra mía es bastante enérgica, bastante abierta”, acla-
ra José Luis. “Mi letra es cariñosa”, agrega Salvador 
con una mirada cómplice en el video de promoción 
de la iniciativa. Y como no podía ser de otra manera, 
hay una tipografía de un argentino, la de Guillermo. 
“Hace poco regresó a su país. Él es todo un persona-
je, es pintor y su grafía es muy artística, tiene mucha 
personalidad”, lo describen desde la fundación.

Lavoz.com (22/02/2016)
Milagros Martínez 

La iniciativa nació en Barcelona. Consiste en crear tipografías con la caligrafía de las 
personas que no tienen un hogar, para luego vender licencias y ayudarlos a mejorar 
su situación. Se sumaron colaboradores de todo el mundo y el proyecto alcanzó gran 
impacto social.

HomelessFonts: escribir en cartones los ayudó a 
salir de la calle

Ana María, la próxima tipografía que estará disponible
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El impacto de HomelessFonts 
El proceso de recuperación de los autores de las ti-
pografías es lento, pero la vida les ha cambiado a to-
dos. Por ejemplo, José Luis vive en un departamento 
compartido y Loraine consiguió trabajo. 

Este proyecto fue posible gracias a la colaboración 
de tipógrafos voluntarios de diferentes partes del 
mundo como Suecia, México, EE.UU. o Polonia. To-
dos ellos regalaron su tiempo a la distancia, en un 
proceso que se extendió durante meses. 
En cuanto a las repercusiones de la iniciativa, en Aus-
tralia, la revista The Big Issue (que forma parte de la 

red internacional de periódicos de calle) fue una de 
las primeras en comprar las tipografías para usarlas 
en sus páginas. Después, se sumó The Big Issue In-
glaterra.

La propuesta encontró también nuevos colaborado-
res. “La empresa Monotype nos ofreció firmar un 
convenio de distribución porque les gustó mucho 
nuestra campaña. Ahora, venden nuestras tipografías 
para el estado norteamericano principalmente, sin 
costo para nosotros”, explica Lemus. 

Sin dudas, lo más importante del proyecto no ha sido 
la recaudación, si no el impacto social que alcanzó y 
así lo destacan desde la Fundación:

“Lo que valoramos es que muchos puedan tener 
la posibilidad de ver a la gente sin techo de otra 
manera. Lo más gratificante para ellos es sentir-
se reconocidos literalmente, pasar de ser invisi-
bles a protagonistas. Vivir en la calle no es una 
situación normal, ni mucho menos vocacional: 
es una injusticia social y se debe trabajar para 
resolver esa situación”.

Enllaç: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/homeless-fonts-escribir-en-cartones-los-ayudo-salir-de-la-calle
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Una tipografía que nace en la calle

Tomandoconciencia.org (15/09/2016)
Redacción
Homelessfonts es una iniciativa de la Fundación 
Arrels que da papel y boli a gente que vive en la calle 
para que su letra se convierta en una tipografía que 
cualquiera puede adquirir y utilizar.

El objetivo de esta iniciativa es dignificar la vida de 
las personas sin techo y sensibilizar sobre una proble-
mática que cada vez afecta a más personas.

Y es que, como explican los propios participantes, el 
momento en el que escriben los carteles para pedir 
en la calle es muy duro. Sin embargo, gracias a esta 
iniciativa su letra tiene ahora otro tipo de función.

La Fundación Arrels organizó un taller de caligrafía 
en el que cada una de las personas sin hogar tenía que 
expresar su personalidad a través de su letra. Los re-
sultados fueron digitalizados y convertidos en fuen-
tes utilizables gracias a la colaboración de expertos y 
profesionales del diseño.

“Nunca había pensado que mi tipografía pudie-
ra tener algún valor”, declara Loraine, una de las 
participantes en la iniciativa.

Las tipografías están colgadas en la web home-
lessfonts.org acompañadas de la historia de sus 
creadores, y están en venta para que las empresas y 

particulares puedan utilizarlas en sus redes sociales 
e identidad corporativa, publicidad, papelería, packa-
ging, etc.

Homelessfonts existe desde 2014 y recientemente ha 
añadido dos tipografías más a su oferta. La de Anna 
María y la de Stere, cuyas historias y letras se han su-
mado a las once ya existentes.

Los ingresos que se obtienen de ellas van destinados 
a la Fundación Arrels para que siga acompañando a 
las personas sin hogar de Barcelona en su camino ha-
cia la autonomía, ofreciéndoles alojamiento, alimen-
tación y atención social y sanitaria.

Una manera creativa de poner sobre la mesa un pro-
blema social, y de transformar la fría visión que se 
tiene sobre las personas sin hogar a través de diseños 
que son una potente herramienta de sensibilización.

Enllaç: http://tomando-conciencia.org/articulos/una-tipografia-que-nace-en-la-calle

El aceite de oliva Valonga utiliza la 
tipografía Loraine en su diseño.



-205-

  Incendi estació

DOSSIER DE PREMSA 2016

Premsa paper - Ràdio - TV - Digital



-206-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

L’olor de cremat encara flota als voltants de la para-
da de Bifurcació-Vilanova hores després que se su-
foqués el conat d’incendi que ha posat en escac la 
mobilitat sobre rails del centre de Barcelona. Fums, 
pudor i molts rumors sobre la vida que hi ha sota 
el pont del carrer de Tànger. Tot sembla irreal en 
una estació que no ha acabat mai de ser-ho. Fins que 
la brutícia de l’entorn agrest que l’envolta es torna 
testimoni definitiu que hi ha vida a l’estació fantas-
ma. Maletes, parracs, bosses de plàstic i incompta-
bles garrafes darrere el forat pel qual es pot accedir 
a l’interior del recinte ferroviari al costat d’un magat-
zem de begudes.

“Per aquest forat s’hi colen els indigents. Acostuma a 
ser gent jove, que poden passar per aquest forat arran 
de terra i saltar per les vies. Prefereixen fer-ho quan 
comença a fer-se fosc i se senten més segurs de les 
mirades dels veïns i allunyats de la pressió policial”, 
explica Manuel Marina, bon coneixedor de la zona 
com a guia de rutes turístiques ferroviàries i per tota 
la ciutat. “Aprofiten les instal·lacions d’una parada 
que no es va inaugurar mai malgrat estar gairebé en-
llestida: escales, part del mobiliari i, sobretot els per-
met arrecerar-se; per això hi ha roba i matalassos aquí 
dins”, relata Marina. “Dels espais ferroviaris abando-
nats de la ciutat, segurament és el més accessible”, 
destaca.

L’estació, ubicada en la línia de Barcelona a Manresa, 
entre Arc de Triomf  i Clot-Aragó, no es va arribar 
a posar en marxa tot i culminar-se a finals dels 60, 
davant les discrepàncies de les autoritats sobre el seu 
futur “per tenir dues estacions grans tan a prop”, ex-
posa l’enginyer de Camins Jordi Julià. Als 80, en el 
marc del pla de remodelació ferroviària es va aprofi-
tar l’àmplia superfície de la parada “per fer un salt de 

moltó”, posar a diferent nivell dues línies, “en aquest 
cas les dues vies procedents de Mataró i les dues de 
la línia de Vic i Terrassa”, afegeix Julià. És l’única es-
tació abandonada de tren a Barcelona. A la xarxa de 
metro, l’única fantasma és la de Gaudí, mentre que 
altres, com Correus o Banc només conserven restes 
de runa després d’obres de prolongació o eixampla-
ment.

Magatzem i Refugi
L’espai cobert i l’amplitud de les instal·lacions són te-
rreny adobat per a part dels habituals d’aquesta zona 
del Poblenou, immigrants gairebé sense recursos, que 
en la majoria dels casos es busquen la vida a les naus 
abandonades de l’entorn. La majoria “emmagatze-
ma ferralla i busca refugi” davant les inclemències 
del temps, explica Valeri Jutglar, que regenta un bar 
pròxim. “Però de tant en tant veus grups sortir del 
túnel cap a fora als matins; no sembla que sigui res 
permanent, sinó més aviat que ocupin el lloc de tant 
en tant perquè al veïnat es creu que van canviant el 
lloc on dormen”, explica. “Fa almenys dues setmanes 
que no en veig cap”, afegeix.

El marroquí Iassín, que pernocta i guarda la seva fe-
rralla al local que hi ha just al costat de l’estació fan-
tasma, també els veu desfilar “però només de tant en 
tant”. La versió de Valeri i de Iassín és compatible 

El Periódico (09/02/2016)
Víctor Vargas

Les oenagés demanen que no es criminalitzi els sense sostre, sinó que es prengui 
consciència de la seva penosa situació

L’estació fantasma de l’incendi sol ser refugi 
d’indigents
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amb l’oferta per les autoritats municipals i Adif,  que 
diuen que no tenen constància d’un assentament es-
table en aquest espai. No en tenen els educadors de 
carrer, que coneixen bé el barri per les nombroses in-
tervencions a les naus de l’entorn. Tampoc el gestor 
ferroviari ha rebut denúncies que hi hagi una comu-
nitat estable a la zona. “Aquí és molt habitual el van-
dalisme grafiter i tot i ser evident que l’acumulació de 
runa demostra que hi ha gent que passa la nit aquí, jo 
no els he vist mai”, explica un membre de seguretat 
que opera a la zona.

Penúries
Inquilins fantasma a l’estació fantasma. “L’únic que 
sempre està per aquí és un senyor gran que té el seu 
espai en una espècie de parterre i es dedica a cuidar i 
donar menjar als gats del barri”, explica Paquita, una 
veïna. La dificultat de censar la comunitat itinerant 
que es deixa caure per l’estació és ben coneguda per 
Fundació Arrels i la resta d’oenagés que treballen 
amb els sense sostre de la ciutat. El seu director, Fe-
rran Busquets, parla d’una estimació del voltant de 
400 persones que  viuen en assentaments urbans per 
prop de 900 que passen la nit en caixers i espais sem-
blants.

A Arrels no es dediquen a treballar amb els assenta-
ments, però coneixen bé la realitat del carrer i saben 
que quan hi ha necessitat, unes instal·lacions abando-

nades poden ser una bona solució. Busquets apel·la 
just a aquestes penúries perquè l’incident ferroviari 
no s’utilitzi per “criminalitzar el col·lectiu”, sinó per 
a tot al contrari. “Això hauria de despertar la indigna-
ció dels que tenen més sort; tothom hauria de pren-
dre consciència que ningú hauria de viure així”.

Enllaç: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/barcelona/estacio-incendi-rodalies-acull-indigents-esporadics-4885103
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Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160211/302087119661/obras-ave-sants-barcelona-sin-techo-adif.html

Las entidades especializadas no tienen acceso 
al subsuelo.
“No se puede culpabilizar a la gente que vive allí, lo 
que nos tenemos que plantear es por qué estas per-
sonas duermen de esta maneras, es un problema gra-
ve”, señala Ferran Busquets, director de la Fundació 
Arrels. El último recuento, explica, fue en mayo y 
contabilizó a 892 personas que dormían en las calles 
de Barcelona.

El subsuelo y espacios en obras como éste no se vi-
sitan “por seguridad”, aunque la entidad considera 
que “es un tema que se tendrá que hablar en el mar-
co de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar, con 
el Ayuntamiento y en colaboración con la Guardia, 
Urbana para que se pueda acceder a lugares más in-
accesibles”. “Hay lugares de fácil acceso y otros muy 
complicados, aunque lo que nos importa realmen-
te es saber lo que está pasando en estos espacios”, 
apunta.

¿Por qué sigue abierta la zanja?
Un portavoz de Adif  explica que la reurbanización de 
esta aparatosa zanja de apenas 25 metros cuadrados 
forma parte de un paquete de obras relacionadas con 
el túnel del AVE entre La Sagrera y Sants Estació, 
que está actualmente en pendiente de adjudicación y 
que tendría un presupuesto estimado de 33 millones 
de euros. La licitación se anunció en junio de 2015, 
se publicó en el BOE en noviembre y la recepción de 
ofertas se alargó hasta el 21 de diciembre. Según el 

boletín oficial, este 15 de enero se habría producido 
la apertura de sobres con las ofertas, tras la que Adif  
debe realizar un informe técnico y económico para 
proceder finalmente a la adjudicación a una empresa 
o UTE constructora.

El paquete incluye también tres nuevas salidas de 
emergencia en el túnel -que ya tiene seis- a lo largo 
del Eixample y la conversión de las cuatro salidas de 
emergencia que hay actualmente en la plaza Països 
Catalans -unos voluminosos módulos metálicos- en 
trampillas integradas en el pavimento. La reurbaniza-
ción de la zanja consiste en cerrar el pozo vertical y 
dar a este tramo de la calle Provenza la misma distri-
bución de usos que el resto de la vía: aceras de cinco 
metros, carril bici de doble sentido en el lado mar, un 
carril de circulación y un carril de estacionamiento.

La Vanguardia (09/02/2016)
Meritxell M. Pauné

La suciedad se acumula en una zanja sobre la cabecera norte del AVE en Sants Esta-
ció, cuyas obras finalizaron en 2012 y sigue pendiente de urbanizar

Otra infraestructura olvidada de Adif  en Barcelo-
na, cobijo de sintecho

Zanja de obras de la cabecera del AVE de la estación de Sants, 
pendiente de urbanizar
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Aquesta nit han dormit al carrer nou-centes perso-
nes només a Barcelona. I serien moltes més si no fos 
per entitats com la Fundació Arrels, que actualment 
proporciona un llit a gairebé dues-centes i dóna ser-
veis i fa el seguiment de moltes més que es troben 
en situació de risc. L’incendi a l’estació abandonada 
d’Adif, que abans-d’ahir va paralitzar la ciutat, ha tor-
nat a posar el focus damunt la pobresa extrema, cada 
vegada més latent i alhora visible, a la nostra societat. 
‘Però arreglant l’estació no solucionem el problema 
de fons’, avisa Ferran Busquets, director d’Arrels, 
que es pregunta, per exemple, on han anat els qui hi 
vivien i qui se n’ha preocupat. Remarca que tots som 
igual de vulnerables, que cap d’aquests nou-cents 
sense-sostre no havia previst que acabaria dormint 
en un caixer i que ningú, per molt que hagi comès 
errors durant la vida, no s’ho mereix.

Què ha de fer un ciutadà que vulgui ajudar quan ob-
serva algú que dorm al carrer? ‘El mateix pas que 
faria si presenciés un accident de trànsit: avisar de 
seguida.’ Per a facilitar aquesta comunicació, Arrels 
ha posat en funcionament una aplicació per a mòbils 
amb què els ciutadans poden indicar els indrets on hi 
ha persones que dormen al carrer. La fundació recull 
la informació i hi envia un equip de carrer. El resultat 
és esfereïdor: en tan sols dues setmanes ja s’han rebut 
770 localitzacions només a Barcelona.

‘El repte és gran i molt complex. A més, no hi ha 
cap solució clara ni única, però prendre consciència 
d’aquest problema i no aclucar-s’hi d’ulls una vegada 
i una altra és el primer pas necessari.’ Busquets analit-
za en aquesta entrevista la situació a la ciutat, ‘que no 
millora en cap cas’; detalla el paper i les accions de la 
fundació; i reflexiona sobre el paper de l’ajuntament, 
les administracions i la societat catalana en general.

L’incendi a l’estació abandonada i el caos a la 
ciutat han tornat a posar l’accent en la proble-
màtica dels sense sostre…
Sí, però compte, perquè en algun moment ens hem 
perdut, en aquest debat. Això que ha passat no és 
solament un problema d’Adif, sinó que tots podem 
acabar havent de dormir al carrer. El debat és que a 
Barcelona hi ha nou-centes persones dormint al ca-
rrer. La gent que vivia a l’estació abandonada, on és 
ara? Segur que són en un altre lloc. Hem desplaçat 
o potser fins i tot empitjorat el problema. El debat 
de fons no ha de ser l’incendi, per molt que hagi pa-
ralitzat els trens i ens hagi afectat la mobilitat a tots, 
sinó que ha de ser que hi ha gent dormint al carrer 
i que molt probablement aquesta gent no té alterna-
tiva. Si en lloc d’indigents els qui haguessin causat 
l’incendi haguessin estat uns nens jugant sense pares, 
l’escàndol hauria estat què feien i per què no eren a 
l’escola. En canvi, com que són indigents, ningú no 
es fa més preguntes. Per què eren al carrer? Perquè 
no tenien cap més lloc on anar dormir. On són ara? 
No ho sabem.

Vilaweb (11/02/2016)
Roger Cassany

Entrevista a Ferran Busquests, director de la Fundació Arrels

‘El problema no és solament Adif, sinó que tots 
podem acabar al carrer’

El director de la fundació Arrels, Ferran Busquets
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Per tant, el caos que ha originat l’incendi pot 
servir per a posar de manifest una vegada més 
que la pobresa és  dins i afecta tota la societat, 
fins i tot les dinàmiques més bàsiques com ara 
agafar el metro?
Sí, exacte, però vigilant de no oblidar que ningú no 
acaba dormint al carrer per gust. És a dir, això que 
ha passat és una bona excusa per a fer reflexionar qui 
encara no ho ha fet prou, però no es pot culpar els 
indigents per haver dormit en aquella estació. A més, 
en aquest cas sembla que parlem de gent que es troba 
en situació irregular i irresoluble. La seva situació no 
és regulada i la previsió és que continuï igual. És gent 
que no se n’ha pas anat, no ha desaparegut. Per tant, 
dins l’estació o fora, el problema continua igual.

Quina solució hi ha?
És complexa, no la tinc ni és única, però segur que 
no és aclucar-se d’ulls, arreglar l’estació, oblidar-se’n 
i mirar cap a una altra banda. La solució requereix, 
en primer lloc, prendre consciència que és un pro-
blema que ens afecta tots, tota la societat, i que, sigui 
quina sigui la solució, és lenta. He de dir també que 
en aquest cas el perfil dels sense-sostre que hi havia 
a l’estació de l’incendi no és el de les persones que 
normalment atenem a Arrels, perquè sembla que era 
un assentament, probablement famílies. Nosaltres 
atenem persones, sovint soles, que dormen al carrer 
i que no estan organitzades en forma d’assentament. 
Sigui com sigui, el fet més important és no defugir 
el problema i que cadascú de nosaltres en prengui 
consciència.

Per ajudar, què ha de fer el ciutadà quan veu 
algú dormint al carrer?
Quan algú veu un accident de trànsit, què fa? Com 
a ciutadà trucarà als serveis d’urgència, oi? Per a una 
persona que dorm al carrer caldria fer el mateix pas, 
però en canvi es tendeix a girar la mirada i a no fer-
ne cas. És a dir, quan un ciutadà veu algú dormint al 
carrer hauria de fer dues coses: la primera, entendre-
ho com un problema gros i complex i no com una 
molèstia, entendre que aquella persona té moltes di-
ficultats i un problema molt greu; i la segona, dir-ho i 
avisar. Per fer aquesta segona cosa hi ha diverses ma-
neres d’actuar i, de fet, tenim un projecte entre mans 
que esperem activar aviat que té a veure amb això, és 

a dir, amb ajudar i acompanyar també els qui viuen 
situacions d’aquesta mena de manera propera, sen-
se ser-ne directament els afectats. Però, per exemple, 
d’entrada, podem dir que qui s’hi trobi pot trucar als 
serveis socials o avisar entitats com la nostra. Fa pocs 
dies que hem posat en funcionament una aplicació de 
mòbil perquè tothom qui vegi algú dormint al carrer 
ens pugui avisar marcant la localització.

En què consisteix aquesta aplicació? Va bé?
Sí, les xifres són espectaculars: des del 19 de gener, 
quan va començar a funcionar, fins ara, ja hem rebut 
770 localitzacions de gent que dorm al carrer a Bar-
celona. En tot l’any passat, des de la nostra web es 
podia fer això mateix i vam rebre només 220 localit-
zacions. L’aplicació funciona d’una manera molt sen-
zilla: només cal indicar el lloc on hi ha algú dormint i 
s’hi pot afegir un comentari.

I què fa Arrels quan rep una localització a través 
de l’aplicació o de la web?
Tenim quaranta equips de carrer. Un equip d’aquests 
s’hi arriba i parla amb les persones que dormen al 
carrer. Ni tan sols diem que som d’Arrels, al principi. 
La nostra missió és parlar-hi i acompanyar-los en tot 
el procés. Cal entendre que és lent, molt lent. Primer 
cal que la persona que dorm al carrer recuperi la con-
fiança, perquè són persones que ho han perdut tot, 
han perdut la confiança en tothom i en tot. Després 
cal recordar-los els drets, que van des de l’habitatge 
fins a la salut, passant per la intimitat i la seguretat. 
Una persona que dorm al carrer viu, de mitjana, vint 
anys menys que la resta. La nostra missió és ser al seu 
costat.

Això vol dir que els proporcioneu un lloc per a 
dormir?
Nosaltres oferim llit actualment a cent noranta per-
sones que vivien al carrer, els proporcionem lloc per 
a dormir en pisos i pensions, però no tenim lloc per 
a tothom. Aviat hem de tenir vint-i-cinc pisos més. A 
banda, com deia, és un procés lent. Sovint, d’entrada, 
aquestes persones refusen l’oferiment, perquè no te-
nen confiança en res ni en ningú. Quan la recuperen, 
de mica en mica s’acosten al centre, que és obert per 
a donar aixopluc, dutxes, consigna per a deixar les co-
ses, etc. L’habitatge és un dret i és el punt de partida, 
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però són persones que necessiten molt més, necessi-
ten suport i seguiment. A banda, tenim trenta-quatre 
places a la residència Pere Barnés, que és específi-
ca per a gent en una situació molt deteriorada, per 
a gent que necessita una atenció molt intensiva. Ara 
també ens trobem amb un altre problema, que no és 
nou, però que ens preocupa: moltes pensions tendei-
xen a reconvertir-se al turisme i cada vegada n’hi ha 
menys per a acollir els nostres usuaris. Per això també 
necessitem més pisos.

Com és la gent que dorm al carrer a Barcelona?
Primer de tot cal entendre que això pot passar a qual-
sevol. Ens pot passar a qualsevol de nosaltres. Hi ha 
persones que sort que tenien suport familiar, perquè si 
no n’haguessin  tingut haurien acabat al carrer. Qui no 
té ningú per un motiu o per un altre, pot acabar havent 
de dormir al carrer. Sol ser gent que ha perdut la feina 
o que ha viscut una separació, que té una depressió, o 
que s’ha enganxat a l’alcohol o a alguna droga per algu-
na d’aquestes causes, etc. Potser és gent que ha comès 
errors, però cap error no pot justificar haver d’acabar 
dormint al carrer. Nosaltres solem atendre gent cro-
nificada, gent que ha passat una certa línia vermella 
després de la qual és molt difícil de tornar enrere, gent 
que ho ha perdut tot. Per a molts, nosaltres som la seva 
família. Penseu que fan el sopar de Nadal aquí, al cen-
tre. I, perquè us en feu una idea, quan es mor un usuari 
nostre és habitual que a l’enterrament només hi hagi 
gent d’Arrels. Per a la gent que dorm al carrer és una 
sensació habitual i molt dura. És saber que si demà no 
hi sóc no em trobarà a faltar ningú. Com deia, són per-
sones que necessiten molt més que un lloc on dormir.

Ha empitjorat la situació aquests darrers anys a 
Barcelona?
Si una cosa és segura és que no ha millorat. Hi ha un 
ball de xifres perquè no s’ha fet un recompte unitari. 
Nosaltres calculem que avui hi ha nou-centes perso-
nes que dormen al carrer a la ciutat  i que serien mil 
noranta si Arrels no n’acollís cent noranta. Però no po-
dem dir amb xifres que fa cinc anys n’hi havia menys 
perquè no disposem de dades equivalents per a fer la 
comparació. Ara, és segur que la xifra no ha baixat. 
Dormint al carrer hi ha més gent. I alhora hi ha més 
pisos buits. La desproporció és molt gran i ens ha de 
fer reflexionar.

El problema és de tots, sí, però en tot això que 
dieu, l’administració ja fa la seva feina? No 
s’hauria d’ocupar, també, de tots aquests casos?
D’entrada, ens encantaria que Arrels no hagués 
d’existir. Però aquesta és una qüestió interessant i 
que té matisos. Perquè s’entengui: nosaltres tenim 
una agilitat bestial que no té l’administració. Podem 
ser molt més ràpids i eficaços. El 60% dels nostres 
ingressos són privats, a partir de quotes dels quatre 
mil tres-cents socis i de donatius; i el 40% restants 
són ingressos de diner públic, de les administracions, 
que en el fons són diners que provenen dels impos-
tos dels ciutadans, de privats. L’origen dels diners és 
el mateix, són diners de la gent. Però els que passen 
per l’administració són administrats segons els crite-
ris de l’administració. Passa que els altres, els diners 
que ens arriben directament, aquest 60%, són molt 
més àgils. Nosaltres podem ser més eficients, podem 
arriscar-nos, podem innovar, ens podem equivocar, 
etc. El 60% del diner privat és transparent del tot, 
ho publiquem tot i tenim auditories, però som lliures 
d’utilitzar-los de la manera que ens sembli més efi-
cient. El diner públic, en canvi, és un martiri, és lent i 
a més ens costa molt temps i molts diners justificar-lo.

Què voleu dir?
Que amb diner públic segons què no es pot fer o és 
molt lent. És a dir, no podem demanar diners per 
fer coses que l’administració no entén. Per exemple, 
l’aplicació de mòbil no hauria estat possible si ha-
gués estat un projecte demanat a l’ajuntament. Si no 
hi ha garanties de resultats no pots fer segons quines 
coses, no et pots arriscar. Si només tinguéssim diner 
públic ens passaríem la vida fent les mateixes coses 
i no avançaríem. Com que no depenem directament 
de l’administració, si ens arrisquem i ens equivoquem 
en alguna acció, no passa res. N’aprenem, millo-
rem i continuem per fer-ho millor. L’administració, 
l’ajuntament per exemple, no pot assumir segons 
quins riscos.

Ada Colau va guanyar les eleccions en bona part 
per la lluita que havia encapçalat precisament 
contra els desnonaments…
Això trenca els esquemes, sí, perquè és quasi com 
dir que amb diners privats pots atendre la gent i amb 
diners públics no pots o és més difícil. És bèstia, però 
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és una mica així. L’ajuntament ha de vetllar perquè 
ningú no dormi al carrer, sí, però és evident que no 
ho aconsegueix i que no té l’agilitat per a fer-ho. Per 
tant, vista la situació, és bo que hi hagi entitats com 
Arrels que puguin actuar amb recursos privats. La si-
tuació actual ens obliga a ser eficaços i a no perdre 
el temps amb burocràcia. Cal actuar.  A banda, com 
dèiem, a Arrels aquestes persones tenen una relació 
molt personal amb tothom, fan comunitat, tenen 
converses, fan tallers, etc. No sé fins a quin punt tot 
això és possible des de l’administració municipal.

I en l’àmbit social i privat, la societat catalana res-
pon prou?
La societat catalana respon, sobretot si confia en el 
lloc on deixa els diners o el temps. Un dels nostres 
objectius és també ser transparents al màxim per a 
garantir que allò que dóna la gent és per a allò que li 
hem dit que servirà. La nostra darrera campanya era 
molt clara: allotjar una persona sense sostre una nit a 
Barcelona amb tot el suport de professionals necessari 
costa 22 euros. Ja hem reunit 580.000 euros i les xifres 
i el marcador és a la web. Si ho fem així, funciona i la 
gent respon.

Arrels és justament coneguda per accions engin-
yoses i eficaces, com aquesta darrera,  ‘El vídeo 
viral més avorrit del món‘ o les HomelessFonts. 
Prepareu cap acció nova?
Volem reactivar el projecte de HomelessFonts perquè 
sigui una eina de sensibilització d’abast mundial. Pen-
seu que molt sovint rebem correus de gent de fora 
que s’hi interessa i volem per tant redefinir l’estratègia. 
A més, fins i tot pot ser una via de finançament de 
l’entitat. També volem potenciar la participació de 
voluntaris en accions esporàdiques. Per exemple, si 
realment obtenim els vint-i-cinc pisos que esperem 
demanarem a la gent que ens ajudi a moblar-los, que 
la societat participi en les nostres accions i s’hi impli-
qui. Pel que fa a la campanya de l’any que ve, encara hi 
anem pensant, però sí que volem ensenyar de la mane-
ra més clara possible el nostre pressupost i el preu de 
les coses. Que la gent vegi clarament on van els seus 
diners. Per cert, ‘El vídeo viral més avorrit del món’, 
YouTube ja l’ha retirat dues vegades de la xarxa. Però, 
així i tot, va ser èxit, va arribar a tenir dues-centes mil 
visites la primera vegada i vuit-centes mil la segona.

Doncs fa una estona bé es podia veure… Per quin 
motiu el va retirar YouTube?
No ho sabem exactament, però com que d’alguna ma-
nera mostra la seva contradicció amb la publicitat i 
juguem amb les seves etiquetes, pensem que va per 
aquí. Si ara es pot veure deu ser perquè algun usuari 
l’ha tornat a carregar a la xarxa.

Publiquem l’enllaç perquè qui el vulgui veure ho 
pugui fer abans no el tornin a retirar, si us sem-
bla. També heu estrenat una obra de teatre…
Sí, ‘L’últim crit‘. En aquest cas, com ens agrada que 
passi, una persona que volia implicar-se en les nos-
tres accions, la Ivana Miño, una actriu coneguda, pre-
sentadora del programa ‘Catalunya Experience’ de 
TV3, va proposar de fer un taller de teatre. Ho fa 
fer juntament amb una treballadora d’Arrels, la Laia 
Vila, que també és actriu. De mica en mica, el projec-
te va anar agafant volada i n’ha sortit un espectacle 
fantàstic dirigit per la Ivana Miño del qual ja hem 
fet dues representacions i en farem més. La respos-
ta dels usuaris és magnífica, brutal. Treballen junts 
usuaris, voluntaris i professionals. És un repte per a 
tothom i els resultats són molt i molt bons: treball 
en equip, sensació de grup, d’igualitat, etc. També 
en va sortir un vídeo promocional en què va parti-
cipar una altra actriu coneguda, la Carlota Olcina. A 
més, la història de l’espectacle és trepidant: segresten 
una noia i comença tota una trama policíaca a base 
d’interrogatoris per entendre què li ha passat. Les ac-
tivitats que es fan al centre són molt importants. La 
gent que dorm al carrer demana de fer coses, demana 
activitat, necessita fer activitat.

I teniu una xarxa de gent que us ajuda…
Sí, però jo sempre dic que no volem que la gent ajudi 
Arrels, sinó que la utilitzi. Tots defensem una causa 
i cadascú hi aporta allò que pot. Si tu vols ajudar la 
gent que dorm al carrer i saps fer teatre, doncs utilit-
za Arrels per ajudar-los fent teatre. Si ets un dissen-
yador com en Curro Claret i saps fer mobles, doncs 
pots utilitzar Arrels per fer mobles. Penseu que la bo-
tiga Camper del carrer de Pelai l’han feta tota usua-
ris d’aquí, els mobles que fan amb en Curro Claret 
es venen al bar Bormuth del Born, els còmics del 
Miquel Fuster, etc. A Arrels ens agrada que la gent 
ens demani i ens proposi coses. Mirem de donar-hi 
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resposta i fer-les realitat amb l’únic objectiu que cada 
dia hi hagi menys gent dormint al carrer. Si ens ho 
creiem una mica més i entenem que és un problema 
que ens afecta a tots, podrem prevenir-lo molt millor 
i hi podrem actuar.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/el-problema-no-es-nomes-adif-sino-que-tots-podem-acabar-al-carrer/
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Com va sorgir la idea de col·laborar amb Arrels 
Fundació?
Feia temps que li deia a la Laia Vila, que treballa a la 
Fundació i és molt amiga meva, que volia fer un vo-
luntariat, tot i que jo pensava més aviat en algun tipus 
d’acompanyament, i va ser ella qui em va proposar 
fer classes de teatre.

Quina era la idea inicial? Com va evolucionar 
fins a acabar convertint-se en el projecte de 
“l’últim crit”?
La idea inicial eren unes simples classes de teatre amb 
una petita mostra al final...però mica en mica ens vam 
anar engrescant amb la Laia i el Dani Callís, un altre 
treballador, fins a fer una pel·lícula i una obra de tea-
tre amb usuaris, treballadors i voluntaris d’Arrels, a 
més a més d’actors professionals, un músic... Molta 
gent tenia ganes de col·laborar, els “actors” han tin-
gut molta il·lusió, i jo l’espai i el temps per “tirar del 
carro”.

Què ha estat el més difícil durant aquests mesos 
de treball? 
La incertesa. No saber si hi hauria alguna baixa per-
manent a l’equip així com, en l’últim mes, organitzar-
ho tot per l’estrena: assajos, editar la peli, escenogra-
fia, vestuari, música, llums, la sala, gestió d’entrades, 
la difusió... una bogeria!

Com valores l’acollida que ha tingut l’obra en el 
públic? I en els actors?
No m’esperava que agradés tant, la veritat. Ho hem 
fet amb el cor, una mica a cegues, i veure la rebuda del 
públic, dempeus, ha estat molt emocionant. Els ac-
tors s’han fet seus els personatges des del primer mo-
ment, han confiat en el joc estrany que els proposava 
i han anat fins al final. Molt emocionant i inesperat.

Xarxanet (18/01/2016)
Redacció

L’actriu catalana Ivana Miño ens explica la seva experiència com a directora de l’obra de 
teatre “L’últim crit” interpretada per persones que han viscut al carrer, voluntaris i tre-
balladors d’Arrels Fundació. Està previst que a la primavera es realtizin més funcions. 

Ivana Miño: “El teatre aporta il.lusió, superació i 
reconeixement a les persones sense llar”

Ivana Miño

Imatge de l’obra

Imatge de l’obra
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Es realitzaran més funcions d’aquesta mateixa 
obra?
Sí!! estem molt contents. En un parell de teatres de 
Barcelona a la primavera i segurament a fora de la 
ciutat també. Quan tinguem els detalls ho comença-
rem a anunciar a la nostra pàgina de Facebook de 
“L’últim crit”.

Està previst que aquesta col·laboració continuï? 
De moment només tinc clar que continuarà, tots en 
tenim ganes. Però encara no sé ben bé com.

Què aporta el teatre a les persones que viuen o 
han viscut al carrer? 
Reconeixement, atenció, superació, creixement, 
amistat, il·lusió...

Què ha significat per tu l’experiència de desen-
volupar aquest tipus de projecte? 
Un abans i un després. Conèixer els usuaris, les seves 
vides, i crear una història boja per ells que ha funcio-
nat, és un somni.

Enllaç: http://xarxanet.org/projectes/noticies/ivana-mino-el-teatre-aporta-illusio-superacio-i-reconeixement-les-persones-sense
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Enllaç: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/extra/yotube-retira-inadequat-video-campanya-solidaria-fundacio-arrels-4817033

Youtube ha retirat per “inadequat” el “vídeo viral 
més avorrit del món”, de la Fundació Arrels, que te-
nia com a objectiu recaptar fons per a les persones 
sense casa. El vídeo formava part d’una campanya 
que l’oenagé va impulsar a través del seu canal de 
Youtube el juny passat. Cada vegada que algú visua-
litzava el vídeo durant almenys mig minut, Arrels 
rebia de la plataforma de vídeos una compensació 
econòmica. Així ho explica el mateix protagonista 
de la campanya, un anglès que havia viscut al carrer. 
“No sóc un gatet que fa monades, ni un nadó rient, 
ni un grup de nois assajant el ball de l’estiu. Sóc algú 
que fins fa poc vivia al carrer i aquest és el vídeo viral 
més avorrit del món”, introdueix.

L’antic sense sostre segueix demanant a l’espectador 
que continuï visualitzant el vídeo. Tot seguit, l’espot 
explica el funcionament de Youtube en relació amb 
els pagaments als usuaris que publiquen vídeos a la 
plataforma. Youtube paga una quantitat depenent 
del nombre de visualitzacions, diners que, en realitat, 
surten dels anunciants de la pàgina. Així ho explica el 
vídeo: “Els anunciants, que tenen moltíssims diners, 
fan, sense saber-ho, un donatiu a la Fundació Arrels”.

Això va causar que, temps després de ser publicat, 
Youtube comuniqués a Arrels que l’audiovisual, pre-
miat en el festival de publicitat més important del 
món, infringia les “normes de la comunitat”, de ma-

nera que va ser retirat. “No permetem el contingut 
que animi a fer activitats il·legals o instigui els usuaris 
a infringir les normes de Youtube”, continua la carta 
rebuda per Arrels. “Les úniques imatges d’aquestes 
activitats que podem permetre han de ser educati-
ves o documentals i no han d’animar els espectadors 
a imitar-les”, exposa Youtube en l’escrit, que també 
adverteix que si es produeixen més infraccions es po-
dria arribar a eliminar el compte d’Arrels.

El director de l’oenagé, Ferran Busquets, lamenta que 
es produís la retirada del vídeo i la falta de sensibilitat 
per part de la plataforma, si bé reconeix que l’objectiu 
principal de la campanya era la “repercussió mediàti-
ca, i això ho hem aconseguit”. Ara mateix, Arrels ja 
ha fet tots els tràmits per arreglar aquesta situació i 
està a l’espera de la resposta de Youtube.

El Periódico (10/02/2016)
Ígnasi Fortuny

 L’espot tenia com a objectiu recaptar fons per als sense sostre a partir de les visualit-
zacions en aquesta plataforma

Youtube retira per “inadequat” un vídeo d’una 
campanya solidària de la Fundació Arrels

El vídeo de la campanya de la Fundació Arrels retirat per You-
tube.
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Con l’amministrazione di Ada Colau, nella città ca-
talana il tema dell’alloggio è diventato centrale. Ne 
parliamo con Marta Olaria dell’associazione Arrels.
arrels-fundacio-ningu-dormint-alcarrer-1La nuova 
sindaca di Barcellona, Ada Colau, è stata leader del 
PAh (Coordinamento contro gli sfratti e le ipoteche) 
nella “capitale” catalana. Candidata di una lista civica 
sostenuta da Podemos, ha ottenuto una vittoria che 
dà entusiasmo e speranze a chi da anni si batte per i 
circa 3.000 senzatetto barcellonesi. Con la nuova am-
ministrazione, l’alloggio è diventato un tema centrale 
di azione politica. Ne parliamo con Marta Olaria Sen-
dra di Arrels, associazione che lotta per il diritto alla 
casa per i senza dimora.

Com’è organizzata l’associazione?
“Siamo una fondazione privata, creata nel 1987. La-
voriamo per le persone senza dimora e ora contiamo 
52 dipendenti e 350 volontari. I volontari sono pre-
senti in tutti i settori dell’organizzazione, e gli stessi 
utenti del servizio sono anche volontari, non solo 
destinatari dei servizi”.

Che rapporto avete con l’amministrazione citta-
dina?
“Il nostro budget, circa 3 milioni di euro, provie-
ne per il 60 per cento da donatori privati, men-
tre il resto è fornito dal governo locale, regionale 
e nazionale. Perciò non dipendiamo strettamente 
dall’amministrazione locale, con la quale comunque 
collaboriamo costantemente. Credo che creare una 
coprogettazione tra pubblico privato sia il modo 
giusto e necessario per operare. Tuttavia, mi rendo 
conto che in altri contesti non accade la stessa cosa, 
quando cioè i governi tendono a ignorare le organiz-
zazioni di base, che conoscono meglio le specifiche 
realtà locali”.

Quante case sfitte ci sono a Barcellona?
“A Barcellona non c’è mai stata, finora, una raccolta 
di dati su questo argomento. Qui abbiamo una situa-
zione particolare relativa alle occupazioni, che inte-
ressano specialmente le famiglie che hanno perso la 
casa per problemi di mutuo. Ci sono ancora molte 
case vuote, in genere di proprietà di banche. Spero 
che un giorno avremo dati affidabili sulle case sfitte, 
anche se sarà difficile a causa degli interessi economi-
ci in gioco”.

Oggi cosa siete in grado di fare per risolvere il 
problema della casa?
“Ci rivolgiamo al mercato privato oltre a ottenere 
affitti di edilizia sociale da parte dell’amministrazione, 
anche se a Barcellona l’edilizia sociale riguarda solo 
l’1,5% del mercato totale di locazione. Il nuovo go-
verno locale, che annovera molti esperti in materia di 
alloggi, è davvero interessato a migliorare la situazio-
ne, ma ci vorrà tempo. A causa della crisi economica, 
molte famiglie hanno perso o stanno per perdere le 
loro case. Pertanto, sono in una situazione di priori-
tà per quanto riguarda le case, e questo significa che 
altri gruppi vulnerabili – tra cui i senzatetto, i disa-
bili, gli anziani, ecc. – non riescono ad avere acces-

Piazza Grande (11/02/2016)
Matteo Garuti

Posted on feb 11, 2016 in In primo piano, News

A Barcellona la casa può diventare un diritto
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so all’assistenza abitativa. Questo è il motivo per cui 
hanno bisogno di assistenza specifica per trovare un 
posto dove vivere”.

Le idee di Ada Colau sulla casa sono state im-
portanti per la sua elezione?
“Sì, il suo passato da attivista è stato importante per 
la sua elezione, soprattutto in quanto attivista in sen-
so ampio. Credo che la gente fosse ormai stanca dei 
politici classici.

La vostra concezione sul diritto alla casa per i 
senzatetto è condivisa?
“Il nostro è davvero un compito difficile. La nostra 
rivendicazione sul diritto alla casa per i senzatetto è 
recente e deriva dal modello housing first. Non tutti 
condividono questa affermazione, anche nell’ambito 
delle organizzazioni che lavorano con i senza dimora. 
Esistono ancora molti pregiudizi, ma la nostra lotta 
è insistere perché i senzatetto abbiano il diritto a un 
alloggio permanente, sicuro e con un regolare con-
tratto di locazione”.

Enllaç: http://www.piazzagrande.it/giornale/2016/02/a-barcellona-la-casa-puo-diventare-un-diritto/
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Enllaç: http://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/nota-de-premsa/-/journal_content/56_INSTANCE_0MoY/553295/65712009

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè 
Conesa, ha visitat aquest matí les instal·lacions que 
el centre Ingeus té a Barcelona, on ha pogut conèi-
xer el programa destinat a persones aturades en risc 
d’exclusió “Feina amb Cor”. Posteriorment, també 
ha visitat Arrels Fundació, una entitat que es dedica a 
l’atenció a persones que dormen al carrer. A la visita 
també ha assistit la vicepresidenta quarta de la Dipu-
tació de Barcelona i responsable de l’Àrea d’Atenció 
a les persones, Meritxell Budó.

Durant la visita al centre Ingeus, la presidenta de la 
Diputació de Barcelona s’ha reunit amb el director 
general i apoderat d’Ingeus, Gregori Cascante, amb 
el director de Càritas Diocesana de Catalunya, Sal-
vador Busquets, i la directora d’Ocupació de Càritas 
Diocesana de Catalunya, Desiré García, els quals li 
han presentat el programa “Feina amb Cor” de Càri-
tas Diocesana de Catalunya.

Aquesta iniciativa, adreçada a persones aturades en 
risc d’exclusió i gestionada per Ingeus, és fruit de 
l’associació entre Daleph i Ingeus Internacional. 

El grup Ingeus va començar com una petita empresa 
de rehabilitació a Austràlia l’any 1989. Aquí a Barce-
lona té la seu dins de Càritas Diocesana de Catalunya 
i fa 3 anys que es va implantar, primer com a prova 
pilot. Actualment, Ingeus se centra a proporcionar 
serveis que permeten la tornada a la feina de per-
sones desocupades de llarga durada, persones amb 
problemes de salut, famílies monoparentals, joves, 
dones, majors de 45 anys, executius o bé immigrants 
i refugiats.

Posteriorment, la presidenta de la Diputació de Bar-
celona s’ha dirigit a la seu que la fundació Arrels té al 
barri del Raval on ha visitat les instal·lacions d’atenció 
a persones que dormen als carrers de la ciutat.

Mercè Conesa ha estat rebuda pel director d’Arrels, 
Ferran Busquets, i la cap de gestió interna i membre 
de l’equip directiu, Eulàlia Bori.

Arrels Fundació es va crear l’any 1987. Al llarg 
d’aquest gairebé 30 anys han acompanyat més 
de 9.000 persones sense llar en el seu camí cap a 
l’autonomia, oferint-los allotjament, alimentació i 
atenció social i sanitària. Compten amb el suport de 
47 persones contractades, prop de 400 persones vo-
luntàries i 4.000 donants que fan possible dur a terme 
diferents programes d’actuació.

Diba.cat (18/02/2016)
Glòria Santamaria

Mercè Conesa visita les instal·lacions d’Ingeus i 
d’Arrels Fundació
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Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160308/40280512144/pelea-sintecho-barceloneta-barcelona.
html?utm_campaign=botones_sociales

Florin, un joven inmigrante que dormía en la calle, 
se debate entre la vida y la muerte en la unidad de 
cuidados intensivos (UCI) del hospital del Mar tras 
ser atacado por otra persona sin techo en la Bar-
celoneta. Los hechos sucedieron la madrugada del 
pasado día 26 cuando ambos pasaban la noche en 
la zona del Parc de Recerca Biomèdica y el agresor 
cogió un bloque de piedra que impactó contra la 
cabeza de Florin por motivos desconocidos.

“Ingresó en el hospital del Mar con traumatismo 
craneoencefálico, tiene lesiones muy graves, lo ope-
raron pero está muy grave y en coma”, contaba ayer 
Carme Loza, de la Fundació BarcelonActua (BAC). 
Florin acudía regularmente al comedor de esta or-
ganización que cada jueves da de cenar a un cente-
nar de personas. Empezó como usuario pero poco 
a poco se fue implicando más y pasó a ayudar como 
voluntario. “Desde hacía tres o cuatro meses dor-
mía en un albergue de la Zona Franca, pero debido 
a los horarios tan estrictos de estos centros volvió a 
la calle”, añade Loza.

Como todos los jueves, el 25 de febrero acudió a la 
cita “Dijous tots a taula al Raval”. Después, de noche, 
se acomodó en el acceso del Parc de Recerca Biomè-
dica junto con el que se convirtió en su atacante, am-
bos de origen rumano, para dormir. Por causas que 
se desconocen, su compañero le agredió brutalmen-
te. Una cámara gravó los hechos.

Los Mossos d’Esquadra confirmaron que el agresor 
fue detenido esa madrugada por haber herido a un 
agente en la mandíbula. “Fruto de las investigaciones 
se constata que el detenido por atentado a la autori-

dad es el mismo que agredió al indigente”, precisan 
fuentes de la policía autonómica. El presunto autor 
de un delito de tentativa de homicidio pasó a dispo-
sición judicial y se decretó el ingreso en un centro 
hospitalario penitenciario.

“Cada día voluntarios de BAC y amigos de Florin que 
viven en la calle lo vamos a ver al hospital. Hemos 
hecho una recolecta para que un hermano suyo pue-
de venir desde Bucarest a Barcelona”, apunta Loza.

Florin, de unos 30 años, había empezado un curso de 
electricidad y fontanería. Hasta el momento sobre-
vivía con su espectáculo de pompas de jabón en las 
zonas turísticas.

Este hecho pone de relieve la violencia de la que son 
víctimas los indigentes. La Fundació Arrels considera 
que la gran mayoría de personas que viven en la calle 
han sufrido en algún momento una agresión.

La Vanguardia (08/03/2016)
Rosa M. Bosch

El agresor golpeó con un bloque de piedra contra la cabeza de un joven inmigrante 
por motivos desconocidos

La agresión de un sintecho a otro termina en la UCI

Una persona sintecho duerme en una calle de Ciutat Vella, en 
una imagen de archivo (Àlex Garcia)
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‘Al primer revolt els convidats ja preguntaven per 
l’estelada’
Entrevista a Ivana Miño, presentadora del programa ‘Catalunya Experience’, de TV3

Vilaweb (13/03/2016)
Roger Cassany

Era la Nicole de ‘Ventdelplà‘, australiana. I la Tanja 
de ‘Gran Nord‘, de Bòsnia. I, tot i que encara són 
uns quants els qui no s’ho acaben de creure, la Ivana 
Miño és catalana de tota la vida: aquest hivern ho ha 
pogut demostrar fent de presentadora de ‘Catalunya 
Experience‘, el programa de TV3 que a cada capítol 
ha acompanyat viatgers d’arreu a descobrir Catalun-
ya. I, per si algú encara en dubta, en aquesta entrevista 
explica la seva història: de biòloga a actriu; i d’actriu a 
presentadora. I, entremig, voluntària de la Fundació 
Arrels com a dramaturga i directora de teatre. En ple 
rodatge de la segona temporada de ‘Catalunya Expe-
rience’, que per cert ‘tindrà convidats molt potents i 
sorpreses’, parlem amb ella del nostre país i, sobretot, 
de com és vist amb ulls de fora.

Si algú visqués només a Twitter, i per exemple 
fes un cop d’ull a l’etiqueta #IvanaMiño, gairebé 
diria que sou una mena de musa ambaixadora 
de Catalunya…
No, no ho sé, perquè no he vist cap piulada. Sé que 
durant l’emissió de cada programa hi havia molta ac-
tivitat al Twitter, però no n’he volgut llegir cap, de 
piulet. Crec que les xarxes socials són interessants, 
però de moment prefereixo no fer-ne més cas del 
compte.

Per què? Us fa por la reacció de la gent al Twitter?
No exactament, perquè al llarg de la carrera he hagut 
d’entomar crítiques bones i dolentes. Aquest no n’és 
el motiu. Però tinc la sensació que el Twitter pot ser 
una mica maquiavèlic, amb molt espai per a les reac-
cions del moment, viscerals, poc rumiades i donant 
carta blanca a la rumorologia. Per això ho visc des de 
la distància, amb respecte. Hi vull entrar, però ho vull 
fer de manera molt sòbria.

La gent us atura pel carrer?
Fins fa no gaire la gent m’aturava pel carrer per què 
m’havia vist a les sèries però no sabia com em deia i 
de fet quasi tothom es pensava que jo era estrangera. 
Arran del programa sí que saben com em dic i qui 
sóc. No obstant, encara hi ha gent que tot i que els 
dic que no sóc de fora, que sóc d’aquí, catalana i de 
Barcelona de tota la vida, continuen sense creure’m! 
Això sí, amb molt bones maneres. En general la gent 
és molt discreta i molt respectuosa  [en aquell mo-
ment dos homes que seuen a la taula del costat del 
cafè on som desvien la mirada de l’ordinador portàtil 
amb què treballen i somriuen; ella també].

Ara sou coneguda, sobretot, perquè sou la pre-
sentadora de ‘Catalunya Experience’, i sou ac-
triu, però abans heu treballat uns quants anys de 
biòloga. Com acaba una biòloga presentant un 
programa de televisió en ‘prime-time’?
Jo sempre havia fet teatre a l’escola i sempre he in-
tentat mantenir la passió per la dansa, però quan vaig 
acabar secundària se’m va ficar al cap que havia de 
fer una carrera diguem-ne, seriosa, i vaig fer biologia, 
que també m’apassiona. I al cap d’uns anys treballant 
de traductora científica  vaig decidir, com una reve-
lació, que volia fer teatre com fos. I me’n vaig anar 
a Londres i d’ençà de llavors fins ara no he fet res 
més. La carrera d’actriu té moltes formes i ara té la 

Fotografia: Jordi Carreño
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forma de presentadora. I, compte, és tot un repte! És 
la primera vegada que faig de mi mateixa, no faig cap 
personatge, cosa que no havia fet mai davant d’una 
càmera. No hi ha res fingit. Sóc jo sense cap perso-
natge ni màscara. I confesso que això espanta una 
mica perquè i m’ensenyo tal com sóc. Espanta més 
això que Twitter.

Què se sent acompanyant viatgers a descobrir el 
propi país?
M’apassiona. Explorar i descobrir forma part de mi. 
Caminar, fer esport, preguntar, conèixer gent… fa 
molt per mi. A més, no només els convidats desco-
breixen Catalunya. Jo he descobert coses que no ha-
gués imaginat mai i que m’han deixat amb la boca 
oberta. M’imagino que el mateix els pot passar als 
espectadors.

Trieu convidats que coneixen poc, o gens, el 
país. Però saben què és Catalunya?
La majoria tenien Barcelona com a referència i al-
gun havia llegit coses de la Costa Brava, però poca 
cosa més. Això sí, tots són gent viatjada amb ganes 
de conèixer, per tant de seguida entenien que Cata-
lunya era molt més que Barcelona. Només sortir de 
l’aeroport, de seguida que fèiem uns pocs quilòme-
tres, ja s’adonaven que hi havia moltes banderes als 
balcons i que alguna cosa passava. Al primer revolt 
ja preguntaven per la situació politica i per l’estelada!

Ah, això no sortia al programa… I què els expli-
càveu?
Senzillament els explicàvem quin era el debat polític i 
la situació actual, fent-ho amb cura i sense desplaçar 
cap opció ni cap dels punts de vista que hi ha.

I al cap d’una setmana de conèixer catalans i en-
trar a les cases, quina opinió tenien del procés 
d’independència?
D’entrada, a tots els ha impressionat. I d’opinions 
n’hi ha de tota mena, però he de dir que en general 
han valorat molt positivament la implicació política 
de la gent, ho han viscut amb simpatia i els ha col-
pit alhora. Fins i tot, no diré qui, però n’hi ha hagut 
algun que s’ha comprat una estelada i se l’ha empor-
tada a casa.

Realment els convidats, quan arriben, no saben 
res del viatge que fareu plegats?
No, no saben absolutament res, no tenen cap guió! 
Saben més o menys què han de portar a la male-
ta, perquè els ho diem en un correu que se’ls envia 
abans. I saben quan arriben i quan marxen. Res més. 
És fantàstic, m’encantaria que m’ho fessin a mi!

Quin lloc que no coneixíeu i que heu visitat us 
ha impactat o sorprès més?
El congost de Mont-rebei, per exemple. Vaig 
al·lucinar. I algunes festes populars, com la mateixa 
Patum de Berga, que ja coneixia però no des de dins, 
i és impressionant. Quan hi era no em podia creure 
que allò fos real. O el carnaval de Solsona, on acabem 
de rodar-hi un capítol de la segona temporada. Que 
jo al·lucini i em sorprengui dels llocs i del país que 
tenim és, per mi, un efecte col·lateral fantàstic del 
programa. Se m’ha obert el mapa de Catalunya. Ara 
tinc la casa plena de mapes!

El programa ha estat un èxit, però també ha re-
but crítiques. Per exemple, hi ha qui diu es mira 
una mica massa el melic, que és autocomplaent. 
Què els diríeu?
Bé, presumim de país perquè podem fer-ho! I quan 
ve un amic de fora tothom té ganes d’ensenyar-li allò 
que considera més bonic i autèntic, anant una mica 
més enllà de la postal típica. I això ho fem i ho acon-
seguim, anem una mica més enllà. Hi ha una feina 
molt exhaustiva de l’equip de redacció, de la Núria 
Borniquel, per exemple, que és la nostra exploradora 
i que pel que sembla coneix tothom de Catalunya! El 
que volem és que tant el convidat com l’espectador 
acabin el viatge amb un somriure, res més.

Una altra crítica, més col·lectiva, que també s’ha 
sentit a dir més d’una vegada: han de venir sem-
pre de fora a dir-nos que bonic que és el nostre 
país?
Els catalans a vegades som crítics amb el que tenim, 
és cert. Però també és cert que hi ha molt orgull pel 
territori. Però és que hi ha tants racons, tanta varie-
tat i tot plegat en tants pocs quilòmetres que potser 
nosaltres mateixos, els catalans, no coneixem prou el 
propi país, els paisatges, els colors, la gastronomia… 
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Aquesta varietat en un territori tan petit és una de 
les coses que més ha impressionat els convidats. Que 
algú de fora valori aquests racons és un vehicle per-
fecte, impacta, i fa que qui no ho hagi fet obri els ulls 
i tingui ganes d’explorar. I sabem que hi ha gent que 
el cap de setmana següent d’haver vist un capítol ha 
volgut trepitjar i explorar els llocs que hem visitat i 
que potser no coneixia.

Heu anat a visitar cap dels convidats a casa seva?
No, encara no, no puc per feina, però ho tinc pen-
dent!

I ells, han tornat a Catalunya?
N’hi ha més d’un que ja ha organitzat una tornada, 
però encara no s’ha produït. I el que sí que va tornar 
és el Nigel Planer, d’Els Joves, per fer la promoció. Li 
va encantar descobrir que era tan o més famós aquí 
que a Anglaterra.

No s’imaginava que fos tan conegut?
Ni tan estimat! Va quedar-se amb un pam de nas. 
Aquí hi ha autèntics fanàtics de la sèrie i els dies que 
va ser aquí, tant per al rodatge com per la promoció, 
gairebé va reviure la fama que havia tingut a Anglate-
rra quan es van emetre els capítols per primera vega-
da. No s’ho podia creure.

Ja heu començat a rodar la segona temporada. 
Que ens en podeu dir?
Tindrem convidats molt potents i sorpreses, aviso, i 
anirem a llocs diferents. Mireu, per exemple, acabem 
de rodar amb dos argentins que, perquè us en feu una 
idea, vénen d’un viatge de set anys per tot Àsia fent 
autostop.

Us esperàveu fer de presentadora d’aquest pro-
grama?
No gens. Em van trucar quan assajava intensament 
molt pocs dies abans d’estrenar una obra que es feia 
al Palau Sant Jordi en la qual feia de Cleòpatra i em 
van agafar desprevinguda i sense temps! Vaig anar 
a càsting, que per cert es feia a un lloc preciós, la 
colònia Güell, sense quasi haver-me preparat res 
perquè anava de cul. Just després, el dia de l’estrena, 
una redactora i el director del programa van a venir 

a veure’m fent de Cleòpatra i acabat l’espectacle em 
van dir que m’havien triada. Va ser qüestió de tres 
dies i no m’ho podia creure.

Un altre projecte en marxa en què esteu plena-
ment implicada és l’obra de teatre ‘L’últim crit’, 
de la Fundació Arrels, amb persones sense sos-
tre. Què ens en podeu dir?
Aquest ha estat el meu altre gran projecte de l’any. 
No té res a veure amb el ‘Catalunya Experience’, però 
m’ha omplert moltíssim. Jo tenia pendent de fer un 
voluntariat de feia temps amb la gent que viu al carrer 
i a través d’una molt bona amiga meva, la Laia Vila, 
que és ballarina i que treballa a Arrels, vam començar 
a fer classes de teatre. I anava tan bé que de les classes 
vaig passar a escriure el guió d’una pel·lícula, després 
d’una obra de teatre, llavors em vaig decidir a fer de 
directora, hi vam involucrar professionals, músics… 
En poc temps va esdevenir una cosa molt gran! És 
una trama policíaca, la primera part de la qual es relata 
en la pel·lícula i la segona en l’obra de teatre. Ha estat 
una experiència brutal, tant per mi, sobretot, com per 
a ells, els usuaris de la Fundació. Hem fet un equip 
espectacular durant un any, s’han teixit lligams i ells 
saben que són importants i útils. I sobretot tenim la 
satisfacció col·lectiva d’haver-ho tirat endavant, quan 
en realitat era molt fàcil haver llençat la tovallola en 
qualsevol moment. Per a mi ha estat una experiència 
impagable.

Tindrem ocasió de veure l’obra de teatre?
I tant! Els dies 7, 8, 9 i 10 del juny que ve a l’Antic 
Teatre. Personalment, és la gran aventura d’aquests 
pròxims mesos perquè ara, a més d’amics i coneguts, 
actuarem davant de públic real. Ep, us hi esperem a 
tots, ja ho sabeu.

Teniu més projectes a punt?
Doncs ara ja rodem els capítols de la segona tem-
porada del ‘Catalunya Experience’ i també estic aca-
bant una pel·lícula, que es diu ‘Gaudí, mon amour’, 
de Santi Lapeira. La resta del temps el dedicaré a la 
Fundació Arrels i a altres petits projectes de creació 
pròpia que encara no s’han materialitzat. De moment 
fem bullir idees. I que duri.
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Acabada l’entrevista, els dos nois de la taula del cos-
tat se’ns acosten i saluden i feliciten la Ivana, educa-
dament. Expliquen que treballen en una aplicació per 
a mòbils de reconeixement facial i en una altra que 
proposa rutes turístiques segons els gusts de cadascú 
i de la localització en cada moment. Es diuen Bism@

art i parlen amb la Ivana deu o quinze minuts més, 
encantats, jugant amb l’ordinador. ‘És que som un 
país petit’, diu un, l’Albert, mentre s’acomiada. ‘Petit i 
gran alhora’, respon ella, tot recordant que té el cotxe 
en zona blava i que no s’hi val a badar.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/al-primer-revolt-els-convidats-ja-preguntaven-per-lestelada/
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Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/fundacio-arrels-necessita-50-voluntaris-un-programa-dacollida

Aquestes persones viuen al carrer o dormen a llocs 
com pensions i habitacions de relloguer. El Progra-
ma d’Acollida d’Arrels els dóna suport gràcies a un 
equip d’educadors i a dos equips formats per per-
sones voluntàries. Un gestiona els serveis d’atenció 
bàsica (dutxes, roba, consigna, farmaciola, bugade-
ria i correspondència) i l’altre visita les persones que 
viuen al carrer. Els voluntaris d’aquest equip han 
format part prèviament de l’equip voluntari de ser-
veis bàsics.

Fundació Arrels cerca 50 persones voluntàries per 
donar una millor atenció a persones que van al cen-
tre i per visitar persones que dormen al carrer a Bar-
celona.

Per fer aquest voluntariat, cal tenir en compte:

•  Que és necessari un compromís d’un o dos cops 
per setmana, en torns de matí o tarda.

• Que l’horari és de dilluns a divendres de 9:45h a 
13:15h i de 15:45h a 20h. Dissabtes és de 15:45h 
a 20h.

• Que Arrels forma obligatòriament a totes les per-
sones que volen fer voluntariat.

El Programa d’Acollida d’Arrels està format per 
169 persones voluntàries.

Per apuntar-se cal escriure un correu electrònic a 
voluntariat@arrelsfundacio.org.

Xarxanet (16/03/2016)
Vanesa Vilaseca / Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

El programa d’acollida d’Arrels, que dóna atenció a persones que dormen al carrer, 
cerca 50 persones voluntàries que comprometin dedicació un cop a la setmana

Fundació Arrels necessita 50 voluntaris per al seu 
Programa d’Acollida

Equip de voluntaris visitant persones que viuen al carrer 



-227-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

Enllaç: http://www.presspeople.com/nota/espadaler-ressalta-coherencia-fundacio-arrels-li

En l’acte de lliurament del premi de la fundació Ins-
titut d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn –
que ha estat recollit pel director de la Fundació Arrels, 
Ferran Busquets-, el secretari general del comitè de 
govern, Ramon Espadaler, ha ressaltat que “el premi 
Miquel Coll i Alentorn, que enguany arriba a la quar-
ta edició, està molt consolidat. Es dóna a persones 
i/o institucions exemplars des de la perspectiva de 
l’esforç, del gust per la feina ben feta, de l’estima pel 
rigor, l’excel·lència, la constància, i la defensa de la 
dignitat, paràmetres en els quals la Fundació Arrels 
encaixa perfectament i excel·leix”.

Espadaler ha ressaltat que la Fundació Arrels “és una 
institució que, com diria Coll i Alentorn, fa una sola 
cosa del dir i el fer: diu el que fa i fa el que diu. Això li 
proporciona la coherència que li dóna molta autoritat 
moral. Està compromesa i ens ajuda a sensibilitzar 
fent i dient el mateix. Ens ajuda a fer la denúncia que 
moltes vegades convé des de les institucions per ser 
exemplars”.

“Un premiat i un premi com aquests –ha dit- ens 
permeten reflexionar des de tres perspectives: com a 
Unió, com a societat catalana i com a europeus” Ha 
explicat que “com a Unió, aquests dies que estem en 
debats precongressuals, s’expressa cada vegada amb 
més claredat la necessitat i la voluntat de passar més 
del dir al fer, cada vegada se’ns reclama més en el pla 
ideològic i en l’humanista. Ha de ser un compromís 
intern per a tota la militància”.

 

També ha afirmat que “com a catalans, hem assis-
tit una vegada més a un debat sobre la pobresa i 
l’exclusió, que no es mou en un costat pels que diuen 
que ‘fins que no siguem independents no ho podrem 
arreglar tot ni en l’altre pels que demanen impossi-
bles al govern. Cal ser sensibles i debatre al respecte, 
però que no quedi nomes en un debat al Parlament”. 
En aquest sentit, Espadaler ha subratllat el paper “del 
Tercer Sector que és imprescindible”.

Finalment, des de la perspectiva europea, ha dit que 
“assistim a un debat cru sobre els refugiats i els de-
mandants d’asil. Hem vist aquest diumenge que els 
partits amb ideologia, ja sigui humanista-cristiana o 
socialdemòcrata -que s’aproximen fins i tot d’una 
manera insuficient al fenomen- són castigats pels po-
pulismes. No per això hem de dimitir dels nostres 
paràmetres ideològics”.

En l’acte, hi han participat el president de l’Insitut 
d’Estudis Humanístics Miquel Coll i Alentorn, 
INEHCA, Llibert Cuatrecasas, i el seu director, Toni 
Font.

Aquest premi que enguany arriba a la quarta edició 
ha estat lliurat en la seva primera edició al pare abat 
de Montserrat, Josep M. Soler, i posteriorment al  
científic Dr. Joan Massagué i a l’arquitecte de la Sa-
grada Família, Jordi Bonet.

Presspeople.com (16/03/2016)
Redacció

En el lliurament de la quarta edició del premi Miquel Coll i Alentorn a la Fundació 
Arrels, el secretari general del comitè de govern d’Unió ha remarcat que “fa una sola 
cosa del dir i el fer: diu el que fa i fa el que diu”

Espadaler ressalta la coherència de la Fundació 
Arrels, que li dóna molta autoritat moral
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Enllaç: http://www.social.cat/noticia/5825/arrels-busca-50-voluntaris-per-al-seu-programa-dacollida

La Fundació Arrels, que es dedica a cobrir les neces-
sitats bàsiques de les persones sense llar de Barcelona 
i acompanyar-les en el seu itinerari personal, ha fet 
una crida per aconseguir 50 voluntaris que vulguin 
col·laborar amb el programa d’Acollida d’Arrels, un 
o dos cops a la setmana.

Aquest programa atén persones que viuen al carrer 
o que dormen a llocs inestables com ara pensions o 
habitacions de relloguer i està format per un equip 
d’educadors i dos equips de voluntaris. Actualment, 
prop de 3.000 persones no tenen llar a la ciutat de 
Barcelona i 870 d’aquestes dormen a ras.

L’organització compta, en aquests moments, amb 
169 persones que formen l’equip de voluntariat del 
programa d’Acollida. D’aquestes, 137 gestionen els 
serveis d’atenció bàsica (les dutxes, el rober, la far-
maciola, la bugaderia, la consigna i el servei de co-
rrespondència) i 32 surten a fer tasca de carrer. No 
obstant, la organització necessita fins a 50 voluntaris 
més per atendre millor les persones que arriben al 
centre i poder visitar un major nombre de persones 
sense sostre.

La fundació proposa que els voluntaris col·laborin 
un o dos cops per setmana, en torns de matí o tar-
da i demanen un compromís d’un any. L’horari és 
de dilluns a divendres de 9:45h a 13:15h i de 15:45h 
a 20h, i els dissabtes de 15:45h a 20h. Des d’Arrels 
s’organitza una formació prèvia i obligatòria a totes 
aquelles persones que vulguin incorporar-se com a 
voluntàries per a garantir el bon funcionament del 
centre.
Per apuntar-se al voluntariat només cal escriure un 
correu electrònic a voluntariat@arrelsfundacio.org 
adreçant-se a Paola Contreras, que és la responsable 
de l’equip de Voluntariat d’Arrels.

Social.cat (26/03/2016)
Judit Domènech

L’entitat demana que es comprometin un cop per setmana durant un any per oferir 
una millor atenció a les persones sense llar de la ciutat de Barcelona

Arrels busca 50 voluntaris per al seu programa 
d’Acollida
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Fundació Arrels necessita 50 voluntaris per al seu 
Programa d’Acollida
El programa d’acollida d’Arrels, que dóna atenció a persones que dormen al carrer, 
cerca 50 persones voluntàries que comprometin dedicació un cop a la setmana.

Xarxanet.org (31/03/2016)
Vanesa Vilaseca
Aquestes persones viuen al carrer o dormen a llocs 
com pensions i habitacions de relloguer. El Progra-
ma d’Acollida d’Arrels els dóna suport gràcies a un 
equip d’educadors i a dos equips formats per per-
sones voluntàries. Un gestiona els serveis d’atenció 
bàsica (dutxes, roba, consigna, farmaciola, bugade-
ria i correspondència) i l’altre visita les persones que 
viuen al carrer. Els voluntaris d’aquest equip han for-
mat part prèviament de l’equip voluntari de serveis 
bàsics.
Fundació Arrels cerca 50 persones voluntàries per 
donar una millor atenció a persones que van al centre 
i per visitar persones que dormen al carrer a Barce-
lona.

Per fer aquest voluntariat, cal tenir en compte:
• Que és necessari un compromís d’un o dos cops 

per setmana, en torns de matí o tarda.
• Que l’horari és de dilluns a divendres de 9:45h a 

13:15h i de 15:45h a 20h. Dissabtes és de 15:45h 
a 20h.

• Que Arrels forma obligatòriament a totes les 
persones que volen fer voluntariat.

El Programa d’Acollida d’Arrels està format per 169 
persones voluntàries.

Per apuntar-se cal escriure un correu electrònic a 
voluntariat@arrelsfundacio.org.

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/fundacio-arrels-necessita-50-voluntaris-un-programa-dacollida

Equip de voluntaris visitant persones que viuen al carrer / Foto: 
Arrels
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La fundació Arrels celebra una jornada de portes 
obertes per compartir el seu projecte
La fundació dóna suport a les persones sense llar des de 1987

Vilaweb (05/05/2016)
Redacció

Cada nit Nou-centes persones dormen als carrers de 
Barcelona, però serien més si la Fundació Arrels no 
existís. La fundació, que es dedica a cobrir les ne-
cessitat de les persones sense llar, farà dissabte una 
jornada de portes oberta per donar a conèixer la seva 
feina. En aquest sentit es faran xerrades simultànies 
en tots els espais d’Arrels. El centre d’acollida, el pis 
de carrer, la llar Pere Barnés i el taller la Troballa res-
taran oberts des de les deu del matí fins a les dues de 
la tarda.

La jornada també servirà perquè la gent pugui pren-
dre consciència de la situació de les persones sense 
llar. Un col·lectiu que té una esperança de vida de 
només 58 anys i que a Barcelona s’apropa a les 3000 
persones. ‘La solució requereix, en primer lloc, pren-
dre consciència que és un problema que ens afecta a 
tots, tota la societat, i que, sigui quina sigui la solució, 
és lenta’, afirmava en aquesta entrevista, Ferran Bus-
quets, director de la fundació.

Arrels garanteix diàriament les necessitats bàsiques 
de molts sense llar, però la seva finalitat real és que 
recuperin la seva autonomia. Per això, la fundació 

desenvolupa tallers d’artesania i ajuda a la inclusió la-
boral. Segons Busquets, la gent que acudeix a Arrels 
són ‘persones que en un algun moment ho han per-
dut tot, sobretot la confiança’. La fundació ha assis-
tit, des del 1987, a més de 9000 persones en la seva 
recuperació de l’autonomia.

L’aplicació per perfeccionar l’assistència
Un dels principals actius de la fundació, a diferència 
dels serveis municipals, és la seva agilitat per actuar. 
Setmanalment, 40 equips de carrer recorren els barris 
de Barcelona cercant casos vulnerables. Per millorar 
encara més aquesta assistència, Arrels ha desenvolu-
pat una aplicació de mòbil que permet als ciutadans 
senyalitzar on hi ha gent necessitada.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/la-fundacio-arrels-fa-una-jornada-de-portes-obertes-per-compartir-el-seu-projecte/

El director de la fundació Arrels, Ferran Busquets
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Anfitriones sin techo
La oenegé Arrels ha abierto las puertas de sus centros para sensibilizar sobre el dra-
ma de las personas que duermen en las calles

El Periódico (07/05/2016)
Rosa M Sanz

Como tantas veces en los últimos seis años, Jesús 
Marcos ha sido el encargado de preparar los cafés. 
Pero los clientes, esta vez, han sido diferentes. Este 
hombre ayuda en el centro de Arrels de la calle de 
Riereta de Barcelona, la casa madre de esta entidad 
que apoya a los sintecho. Él no tuvo uno durante 30 
años. La entidad se lo brindó. Es uno de los anfitrio-
nes de una jornada de puertas abiertas en la que la 
oenegé ha explicado la labor que lleva a cabo desde 
hace cerca de tres décadas para sensibilizar sobre el 
colectivo y, de paso, hacer un llamamiento al volunta-
riado para que la noche del 18 de este mes se sumen 
al recuento de pobres para radiografiar con tino la 
problemática.

Una gran parte de los asistentes han sido personas 
vinculadas a la entidad o que colaboran económica-
mente, socios que aportan una cantidad voluntaria 
para ayudar a que los programas puedan seguir ade-
lante, y que han conocido las instalaciones y los ser-
vicios que se ofrecen. Como Toni, un hombre que, 
como la mayoría de los preguntados por este diario, 
ha preferido no dar su apellido porque, coinciden, 
son ayudas anónimas y el quién no tiene ninguna 
importancia. El qué sí. Y ese qué lo ha explicado a 
los asistentes Ferran Busquets, el director de la en-
tidad, en las charlas que ha ofrecido. Ha recordado 
que cada noche, según las últimas cifras, duermen en 
Barcelona  un mínimo de 900 personas en las calles 
(otras 1.800 lo hacen en albergues o pensiones), que 
en el centro de Riereta ofrecen servicio de duchas, 
cambio de ropa, higiene, acompañamiento al médico, 
un espacio de relación… “En definitiva, intentamos 
potenciar la autonomía de la personas. Tal y como 
tenemos el sistema de protección no es fácil”, ha ex-
plicado, tras recordar que una vivienda “no ha de ser 
un premio, sino un derecho que se ha de recuperar” e 

incidir en que las personas que malviven en las calles 
mueren 20 años antes que la media. Por no hablar de 
que la mayoría lo hacen en soledad.

Toni ha salido satisfecho de la primera visita. “Tenía 
una idea de lo que hacían pero verlo en vivo es mu-
cho más instructivo”, ha comentado cuando ha llega-
do a su segunda visita, el albergue de Pere Barnés (en 
la calle de Puig i Xoriguer), otro de los equipamientos 
de Arrels que también ha abierto sus puertas, como 
el taller La Troballa, donde los sintecho recuperan 
habilidades personales y sociales creando objetos 
para vender.

“Son el colectivo que más lo necesitan. Ellos y los 
niños. Me ha parecido interesante esta toma de con-
tacto”, ha explicado otra socia, Enriqueta, poco an-
tes de visitar las instalaciones en las que cada noche 
duermen unas 34 personas. Allí les esperaban otras 
personas sin hogar con ganas de ayudar. Como Juan, 
que a veces prefiere dormir en la calle antes que bajo 
un techo porque siente que respira mejor. “Te da la 
brisa, bajo un techo además estás muy solo. Vengo 
aquí a menudo para estar acompañado, aunque no 
me quede a dormir”, ha explicado mientras echaba 
una mano al personal del centro con las visitas. Días 
atrás, Juan repartió en buzones del vecindario pape-

Un visitante, en el servicio de guardarropía de Arrels
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les explicando la iniciativa de abrir las puertas del al-
bergue, porque, ha comentado la directora de este 
centro, Laia Vila, “es importante que no nos vean 
problemáticos, formamos parte del barrio y quere-
mos colaborar por la buena convivencia”.

La jornada ha arrancado a las 10 de la mañana y ha 
concluido a las dos de la tarde. Al finalizar, Busquets 

se ha sentido satisfecho. Han participado cerca de 
300 personas “muy interesadas y sensibilizadas”. Y 
no menos importante: la iniciativa ha servido para 
subir la autoestima de los usuarios, algo de lo que 
precisamente no van muy sobrados. “Las personas 
que atendemos han acabado muy contentas y orgu-
llosas de mostrar las instalaciones y de participar”, ha 
comentado el director de Arrels.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/jornada-puertas-abiertas-arrels-ayuda-sintecho-5115667
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Barcelona da la voz a los sintecho
Un consejo con personas que han vivido o viven en la calle ayuda al Ayuntamiento de 
Barcelona a diseñar políticas para el colectivo

El Periódico (09/05/2016)
Rosa Mari Sanz

Cambio de rumbo en las políticas municipales diri-
gidas al colectivo más excluido, el que duerme en la 
calle. Un viraje demandado por los que, después de 
los afectados, mejor conocen la problemática: las en-
tidades sociales. En el último informe sobre la situa-
ción del sinhogarismo en Barcelona, realizado por la 
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, XAPSLL, las 
oenegés pidieron al Ayuntamiento de Barcelona que 
contara con los sintecho a la hora de elaborar pro-
puestas, y les planteaba que repensaran los circuitos 
de atención en función de las demandas reales. Eso 
fue en noviembre; a finales de abril, por fin, políticos, 
técnicos y pobres se sentaron en la misma mesa.

Volverán a hacerlo una vez cada mes y medio. De ahí 
saldrá, según explicó la concejala de Derechos Socia-
les, Laia Ortiz, un plan para concretar las necesida-
des del colectivo, mejorar la atención y “combatir el 
estigma que sufren”. La previsión es que esta medida 
esté terminada este mismo año.

Minutos antes de la primera toma de contacto, como 
portavoz del colectivo sin techo, Antoni Cortiñas se 
mostraba esperanzado con la posibilidad de poder 
hablar directamente con la Administración pública 
“sin intermediarios”: “Podemos aportar los conoci-
mientos por la experiencia vivida y proponer alterna-
tivas”. De hecho, este de tú a tú es habitual en las en-
tidades que ayudan al colectivo a la hora de planificar 
sus programas. Assís, por ejemplo, ofrece desde hace 
tiempo en sus instalaciones un espacio de reflexión 
en el que personas que ya han dejado las calles o si-
guen en estas explican los temas que más les preocu-
pan. Por eso, el director de esta entidad, Jesús Ruiz, 
ve una “oportunidad” para el colectivo estas jornadas 
de trabajo .

Apoyo De Entidades
También Ferran Busquets, su homólogo en Arrels 
Fundació. Esta entidad, precisamente, cuenta entre 
su equipo directivo con dos personas que han vivido 
en la calle. Una de ellas, el dibujante Miquel Fuster, 
participa también en la mesa municipal. “Está claro 
que es muy importante que participen. Otra cosa será 
si se materializan las propuestas. Si lo hacen, el im-
pacto será importante”, apunta Busquets.

Desde Arrels piden tiempo para valorar la bondad o 
no de esta propuesta, aunque sobre la filosofía, con-
tar con la voz de los afectados, no ven discusión. En 
esta oenegé también tienen previsto poner en marcha 
sesiones con los usuarios para mejorar y afinar mejor 
la atención y el apoyo que les brindan.

Ahora se trata, coinciden los implicados, en que no 
se quede todo en una declaración de buenas inten-
ciones y se vean resultados. Y a ser posible a corto 
plazo, porque, dice Ruiz, “Lo urgente es que ninguna 
persona duerma en la calle”.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-da-la-voz-sintecho-5118301

Primer encuentro entre el Ayuntamiento de Barcelona y perso-
nas sintecho para elaborar una mejor planificación en favor del 
colectivo.
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Olvidados noche y día en la calle
Ser un sintecho provoca estrés, miedo y una soledad infinita
La cifra de personas que duermen a la intemperie ha aumentado el 5%

El Periódico (19/05/2016)
Teresa Pérez

Vivir en la calle produce estrés, genera miedo y re-
quiere un gran esfuerzo para pelear por cuestiones 
que desde fuera parecen nimias como ducharse, ir al 
lavabo o buscar una fuente. Y, además, hay que matar 
las largas horas que se extienden desde el amanecer 
hasta que anochece. En la calle la vida está cogida 
con alfileres y en cualquier momento todo se puede 
torcer porque la soledad suele pesar y los amigos es-
casean “aunque a veces se crea la figura de un protec-
tor que dice que sin él su amigo se perdería”, afirman 
distintos expertos. Ser un sintecho no es fácil, pero 
dejar de serlo es casi imposible y solo suele suceder 
cuando la salud se quiebra.

A vivir en la calle se llega “por acumulación de pér-
didas vitales en un breve espacio de tiempo”, reco-
noce Charo Sillero, coordinadora de uno de los más 
de 216 grupos de voluntarios que han participado la 
madrugada del jueves en el recuento de personas que 
duermen en las calles de Barcelona.

Dormir al raso se produce cuando todo falla.”Es 
como una tela de araña a la que se le van cortando 
todas las uniones y al final solo queda una y esa tam-
bién se parte”, afirma Iván, un trabajador social del 
Ayuntamiento de Barcelona, que prefiere no facilitar 
su apellido.

Casi Un Millar
Son casi un millar (941) las personas que pernoctan 
al raso en Barcelona, un 5% más que los que el año 
pasado contabilizó la Fundació Arrels. Hay, además, 
otro colectivo de cerca de  2.000 que se cobijan en 
equipamientos municipales o de entidades sociales, 
pisos con soporte social o pensiones.

Heliodoro Jesús Sánchez Pérez reconoce que “hay 

que tener mucha fuerza de voluntad para poder so-
brevivir en la calle”. Duerme en un cajero de la Es-
querra del Eixample desde hace dos años. “Llegué a 
un acuerdo con el director. Tengo que dejarlo todo 
limpio por la mañana y no puedo cerrar la puerta por 
la noche para que los clientes puedan sacar dinero”.

Duerme poco porque tiene que tener un ojo abierto 
y aun así le han robado “hasta las zapatillas”, dice. Le 
es difícil conciliar el sueño por “el ruido que produce 
el cajero al extraer el dinero y el pi, pi que suena al 
anotar los datos en el papel”, cuenta. No todos los 
sintecho tienen su suerte porque cada vez hay más 
entidades que cierran los cajeros.

“La obra social de bancos y cajas debería consistir 
en dejar los cajeros abiertos por la noche”, dicen el 
asistente social. Los sintecho se sienten seguros en 
estos espacios porque hay cámaras de seguridad que 
les dan tranquilidad y aún así hay sustos .

Cartas Confiscadas
Heliodoro vivía en una casa de alquiler, pero no pudo 
pagarlo y de la noche a la mañana se encontró en la 

Heliodoro Jesús Sánchez descansa en la Estació del Nord
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calle porque a la pérdida del techo se le unió la pér-
dida del trabajo. “Me dedico a echar las cartas y para 
eso necesito una habitación”, narra. Le ha sido impo-
sible encontrar una porque por la más barata estaba 
en una casa ocupada y le pedían 200 euros mensuales 
y él solo cobra 250. Heliodoro, de 57 años, aún con-
serva clientes de su época más gloriosa a los que les 
sigue echando las cartas de tanto en tanto. Reconoce 
que debe andar con tiento porque “los guardias ur-
banos ya me han confiscado tres paquetes y cada uno 
me cuesta 25 euros”, concluye.

La vida en la calle es también rutinaria. Cuando cla-
rea toca levantarse y a partir de ahí comienza el reco-
rrido. Hay que buscar el sitio donde asearse y desayu-
nar. “Si llegas tarde se te pasa el turno. Voy andando 
a todos los sitios porque no puedo pagar el transpor-
te”, dice Salio Shawa, un joven de Gambia que llegó 
a España en el año 2.000 en una patera procedente 
de Marruecos.

Vecinos Y Comedores Sociales
A la hora de comer va a comedores sociales o a pa-
rroquias para que le den un bocadillo. Y después 
a ver pasar las horas hasta que se acerca la noche. 
“Hambre no pasan poque los vecinos o los comedo-
res sociales les proporcionan alimentos. El problema 
es que pierden la posibilidad de elegir porque comen 
lo que les dan y visten los pantalones y zapatos del 
ropero”, explica Iván.

Salio, de 33 años, pasa muchas tardes en la Estació 
del Nord “viendo ir y venir a la gente o recogiendo 
chatarra pero pagan solo 20 céntimos el kilo”, se la-
menta. Otras personas pasan en día en bibliotecas 
“casi todos cuando les pides la documentación, lo 
primero que aparece es el carnet de bibliotecario”, 
afirman los asistentes sociales que se patean las ca-
lles de Barcelona. Allí no se pasa frío, ni calor, ni te 
mojas.

“Buscan espacios con una mínima seguridad y con 
acceso a los servicios”, aclara Sillero. Pero genera 
quejas por parte de usuarios y bibliotecarios. Otros 
sintecho acaban el día reventados de tanto dar vuel-
tas y vueltas para poder encontrar un sitio donde 
ducharse o cambiarse de ropa. “Todo cuesta mucho 
esfuerzo. Conseguir una simple cuchilla para afeitarte 
te lleva horas”, indica Heliodoro.

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/casi-millar-personas-duermen-cada-noche-las-calles-barcelona-5142145

Voluntarios durante el recuento de personas que duermen en 
la calle
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Arrels alerta que municipis petits envien els sense 
sostre a grans ciutats

Fannewsclub (29/05/2016)
Redacción

El director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, 
ha alertat que alguns dels municipis petits de Cata-
lunya paguen bitllets de transport a persones sense 
sostre per enviar-los a nuclis més poblats. “Sembla 
ser que és habitual”, ha dit. Busquets ha atribuït el 
fenomen al “desconeixement de la problemàtica” i la 
falta de resposta “especialitzada” en aquestes pobla-
cions. A més, ha demanat que s’elabori un recompte 
de persones que dormen al carrer a cada poble i ciu-
tat de Catalunya, tal com ja es fa a Barcelona, Girona,
Lleida, Badalona i Sant Adrià de Besòs.

Busquets ha manifestat que els municipis petits “el 
primer que han de fer és informar-se i preguntar” 
abans d’aplicar mesures com derivar un sense sostre 
a poblacions grans, on hi ha més polítiques socials 
d’atenció a les persones sense llar. Igualment, ha re-
comanat que els ajuntaments busquin a la mateixa 
localitat algun habitatge buit on es puguin allotjar.

En la mateixa línia, ha reivindicat que les persones 
que dormen al carrer puguin disposar de pisos i no es 
perpetuï l’allotjament en albergs. Sobre aquest aspec-
te, exemplificat que si la majoria de la població viu 
“en un pis i no a una casa de colònies” és per tenir 
“una intimitat i una tranquil·litat” que també haurien 
de ser exigibles per als sense sostre. “No podem es-
perar que l’habitatge sigui construït, per tant hem de 
potenciar sobretot el moviment dels pisos buits”, ha 
afegit.

Pel que fa a un recompte a escala de tot el territori 
català, el director de la Fundació Arrels onsidera que 
és “perfectament possible” d’elaborar, en vista de 
l’experiència a Barcelona, Girona, Lleida, Badalona 
i Sant Adrià de Besòs. Precisament, ha recordat que 
el maig del 2015 el Parlament de Catalunya va instar 
el Govern a fer recomptes periòdics de persones que 
dormen al carrer.

Com a balanç de l’últim recompte a Barcelona, ha 
remarcat que la xifra de 941 persones és més alta que 
la de l’any anterior. “Malauradament el fet que hi hagi 
gent dormint al carrer no sembla que s’estigui eradi-
cant”, ha sentenciat. Busquets ha expressat que “la 
màquina que aboca gent al carrer és més potent que 
la capacitat que tenim de solucionar-ho”.

Un cens dels sense sostre
El director de la Fundació Arrels ha explicat que els 
propers dies 30 i 31 de maig, i 1 de juny hi haurà prop 
de 400 voluntaris que sortiran de nit a realitzar entre-
vistes a un mínim de 300 sense sostre de Barcelona 
per crear un cens. D’aquesta manera, l’entitat vol fer 
“un següent pas” respecte del recompte quantitatiu 
i conèixer la situació específica de les persones que
dormen al carrer, preguntant sobre aspectes sanitaris, 
de conflictivitat o vulnerabilitat.

El mètode d’elaboració del cens es basa a establir una 
conversa amb un qüestionari de base, però evitant 
insistir en els temes que no es vulguin respondre. 
“L’important és que la persona se senti molt res-
pectada”, ha afirmat. Per aquest motiu, s’han buscat 
voluntaris “amb certa experiència” en voluntariat o 

Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels. / Foto: Marc 
Ferragut Massanet (ACN)
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en l’atenció a persones sense sostre. Alhora, “sempre 
que la persona ho vulgui” es recolliran els noms i 
cognoms de manera que es pugui fer un seguiment 
des de l’entitat.

Busquets preveu que majoritàriament es trobaran 
persones sense documentació, amb problemes de 
salut mental o “que no han estat ben tractades per 

ciutadans o serveis públics”. “El que volem és con-
trastar aquestes percepcions que tenim del dia a dia
amb la realitat”, ha subratllat. En aquest sentit, es 
plantejaran qüestions com si la persona requereix una 
medicació que no s’està prenent, ha rebut agressions 
per part d’algú o ha tingut problemes amb els cossos 
de seguretat.
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”He aprendido a no juzgar cuando veo a una 
persona bebida o durmiendo en la calle”

UOC.ElPeriódico (04/06/2016)
Flavia Codinas
La noche del 18 al 19 de mayo, la historia se repi-
te, 930 voluntarios salen a las calles de Barcelona 
con un objetivo muy claro: saber cuántas perso-
nas duermen cada noche en sus parques, aceras, 
cajeros y porterías. Meritxell Prados es una de 
ellos. Esta joven, licenciada en Periodismo se 
unió a Arrels Fundació ahora hace justo un año. 
Hablamos con ella para hacer balance de su pri-
mer aniversario como voluntaria.

El del miércoles no fue, por tanto, su primer 
“Ningú dormint al carrer” y aún así la cifra total 
no deja de sorprenderla, dice. Habéis contado 
941 personas durmiendo directamente en la ca-
lle. ¿Es, quizá, la parte más dura de su trabajo 
como voluntaria?

Pues sí, en este tiempo he podido conocer muchas 
historias con lo que deja de ser sólo un número. Es 
duro saber que hay toda esa gente que cada noche 
duerme en la calle, en este tiempo en Arrels Funda-
ció he aprendido a no juzgar cuando veo a una perso-
na bebida o durmiendo en la calle. No sabemos qué 
historia esconde, sus circunstancias… seguro que no 
lo hace por gusto.

Vayamos a eso, al inicio, ¿cómo comenzó su re-
lación con Arrels Fundació?
Siempre me ha chocado mucho este tema… es algo 
que me llamaba la atención. En abril de 2015 decidí 
entrar en Arrels como voluntaria y así fue, vi que bus-
caban voluntarios para el centro abierto, el centro de 
acogida y me animé. Desde ese momento empecé a 
colaborar con ellos una tarde por semana en el Cen-
tro de día y de ahí participaba en el resto de iniciati-
vas. Quería hacer cualquier cosa, aportar mi granito 
de arena y veía que en el Centro de día, podría entrar 

en contacto con estas personas sin hogar, ayudarlas 
directamente y tratar de transformar su situación.

La cosa no se ha quedado ahí, en un día por se-
mana, se ha involucrado de pleno…
Al haber estudiado Periodismo, desde el principio me 
pareció importante comunicar este tipo de iniciativas, 
más allá de los medios de comunicación y lo hacía a 
través de mis redes sociales personales. Poco a poco, 
he conseguido hacerme un hueco en el departamen-
to de comunicación, me han contratado de hecho. Es 
un gran paso pero espero que no sólo para mí. Ahora 
puedo comunicar todo lo que hace Arrels a una co-
munidad más grande (no sólo a través de mis redes 
sociales) ahora gestiono las suyas, también me encar-
go de las noticias en la Web y de echar una mano en 
las campañas que desarrolla la entidad. En el fondo 
somos todos un gran equipo.
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¿Y, antes, en el centro de día en qué consistía su 
trabajo?
Mi colaboración en el centro de abierto se basaba en 
estar con ellos, hacerles compañía. Se trata de acom-
pañarlos, interesarte por su situación y evidentemen-
te ayudarlos en todo lo que puedas; desde ofrecerles 
una ducha, algo de comida, un botiquín o una manta 
para que se abriguen por la noche en la calle hasta 
jugar y entretenerlos. Es que hay que tener en cuenta 
que en Barcelona no hay sitios donde puedan dejar 
sus cosas las personas que lo necesiten, ni tomar una 
ducha… y las personas sin hogar lo necesitan todo.

Usted, como voluntaria, está ayudando a mucha 
gente, pero ¿le ha ayudado también?
Yo siempre digo que la Meritxell que entraba a las 
16h en el centro de día era muy diferente a la que salía 
de ahí horas más tarde. Son unas horas que dedicas a 
los demás, a quienes más lo necesitan. Las personas 
sin hogar no dejan de ser la cara más dura y visible 
de la pobreza. Son unas horas en que te olvidas de 
tus problemas y preocupaciones y sólo te centres en 
ellos. Tu único objetivo es hacerles pasar un buen 
rato, que durante el tiempo que estén contigo se sien-
tan tranquilos, a gusto y lejos de su drama personal.

¿Tiene la sensación de que queda mucho por ha-
cer?
En mi opinión el movimiento “Ningú dormint al 
carrer” está funcionando, al menos con los recuen-
tos parece que la gente es más consciente de que hay 

mucha, pero muchísima gente que pasa las noches 
a la intemperie en Barcelona. No es sólo los que te 
puedes encontrar de camino a casa, hay personas sin 
techo por toda la ciudad; mayores, con enfermedades 
y muchas durmiendo en condiciones muy duras. Una 
prueba de que la cosa está moviendo a la gente es la 
app para móviles que permite al ciudadano alertar 
de dónde se encuentra una persona que duerme al 
raso. Pero en esta última salida hemos contado casi 
mil personas durmiendo en la calle, una cifra de mí-
nimos, una barbaridad. Faltan recursos y voluntad 
política para afrontar esta problemática. Este sí es 
realmente un problema de todos.

¿Y cuál será vuestro siguiente paso?
Seguir trabajando duro para poner la situación de 
estas personas en la primera página de medios e ins-
tituciones. Por lo pronto, los próximos días 30 y 31 
de mayo y 1 de junio volveremos a salir a la calle. En 
esta ocasión para hablar directamente con las perso-
nas que están durmiendo en las calles de Barcelona 
y saber más sobre su situación, su salud y por qué 
están durmiendo en la calle. Les haremos encuestas 
para conocer mejor sus necesidades personales y su 
grado de vulnerabilidad. Con toda esta información 
haremos un censo de personas sin techo. La inicia-
tiva se enmarca dentro de una campaña europea la 
European End Street Homelessness Campaign en la 
que participan varias ciudades de Europa y que tiene 
por objetivo acabar con esta realidad de las personas 
viviendo en la calle en el año 2020.

Enllaç: http://uoc.elperiodico.com/2016/06/04/he-aprendido-a-no-juzgar-cuando-veo-a-una-persona-bebida-o-durmiendo-en-
la-calle/
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Una campaña de Arrels hará llegar la voz de los 
‘sin techo’ a los partidos políticos

Catalunyapress (18/06/2016)
Redacción

La Fundación Arrels quiere aprovechar las elecciones 
del 26 de junio para hacer que la voz de las personas 
sin hogar llegue a los partidos políticos.

Para conseguirlo, el próximo 22 de junio, ciudadanos 
y activistas cederán sus perfiles de Twitter a personas 
que viven o han vivido en la calle. De esta forma, 
serán ellos mismos los que trasladen las propuestas 
y las demandas a los candidatos políticos que se pre-
sentan a las elecciones.

Con la etiqueta #votinvisible se difundirán todas las 
propuestas, demandas y se formularán las preguntas 
a los candidatos con un objetivo doble, según explica 
la fundación en su página web. Por un lado, “hacer 
llegar a los líderes políticos los mensajes de las per-
sonas de la calle” y, lo que consideran más importan-
te: “apoderarse las personas sin hogar invitándolas a 
participar ya tomar parte activa en la denuncia de esta 
problemática”.

Desde Arrels están abiertos a que todos los volunta-
rios y colaboradores de la fundación participen en la 
iniciativa para hacer posible, con la suma de todos, 
que no haya # ningúdormintalcarrer.

Enllaç: http://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/459815/campanya-darrels-far-arribar-veu-dels-sense-sostre-als-
partits-politics
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Pis Zero: un proyecto para ayudar a encontrar un 
hogar

Yorokobu.es (20/06/2016)
Daniel Martorell

Cada noche, en las calles de Barcelona, cajeros, ban-
cos, soportales y esquinas más o menos tranquilas 
sirven de refugio para cerca de mil personas. Arrels 
Fundació lleva desde 1987 acompañando a estas per-
sonas sin hogar en su camino hacia la autonomía. 
Tienen sede en el barrio barcelonés de El Raval y 
su último proyecto experimental es un piso de 80 
metros cuadrados diseñado para que el proceso de 
salir de la calle y volver a tener un hogar sea lo me-
nos traumático posible. Se llama Pis Zero, está en el 
casco antiguo de Barcelona y ha sido finalista en los 
Premios FAD de Arquitectura e Interiorismo de este 
año.

El proyecto es un trabajo coral diseñado por el estu-
dio catalán Leve_projects en colaboración con Arrels 
Fundació y la Escuela de Diseño Elisava. El Pis Zero 
se ha ideado como un espacio flexible y adaptativo, 
amable y con la suficiente calidez e intimidad como 
para que avanzar en los primeros escalones hacia la 
recuperación sea una senda lo menos pedregosa po-
sible.

La idea surgió hace tres años en las aulas de la Escuela 
de Diseño Elisava, en Barcelona, donde Eva Serrats, 
Adrianna Mas, Francesc Pla y Daniel Cid ejercían de 
docentes. Pis Zero nació como un ejercicio teórico, 
una idea abstracta sin mayor recorrido que el de la 
asignatura a la que pertenecía.

El tránsito hacia la realidad arrancó cuando Arrels 
Fundació recibió la cesión de un piso por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona. La idea se trasladó al es-
tudio (Leve_projects), donde se ha estado puliendo 
durante dos años hasta la semana pasada, cuando Pis 
Zero empezó a recibir a sus primeros visitantes. «De 
momento no tenemos feedback. Es muy pronto», ex-
plican Eva y Arianna a Yorokobu.

El vestíbulo, denominado Ágora, se ha concebido 
como un espacio de encuentro entre el voluntario 
y el habitante temporal que llega cuando empieza a 
anochecer. Un banco, una fuente, algo de comer y 
conversación. En el Ágora, proporcionan al visitante 
tres elementos de autonomía: un colchón, una man-
ta y un candil portátil que ofrece la posibilidad de 
desplazarse por el piso sin dependencia de las luces 
generales.

Una sala diáfana sirve de dormitorio con espacio 
para nueve personas. Esta Sala Grande está formada 
por camastros de madera que se extienden por todo 
el espacio y que los propios visitantes eligen libre-
mente como lugar donde desplegar su colchón. Del 
techo cuelgan unas persianas que sirven de mínimo 
elemento de intimidad y recogimiento.

Para aprovechar las horas en las que el piso está des-
ocupado, los camastros se convierten por la mañana 
en mesas y asientos, transformando así el dormitorio 
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en aula o espacio de reunión polivalente, destinado 
a la formación de voluntarios y a la realización de 
visitas de carácter docente.

Las diseñadoras reconocen que no fue fácil darle for-
ma a una idea en donde, además de encontrar solu-
ciones a un proyecto con un presupuesto muy ajus-
tado, había que tener en cuenta aspectos psicológicos 
muy complejos. Los expertos de Arrels Fundació 
fueron claves. «En las reuniones previas al ejercicio 
se trabajó mucho la forma de acercarse a este colec-
tivo», explica Eva.

La fórmula elegida fue un piso de baja exigencia. «Se 
trata de un lugar donde se suavizan las normas habi-
tuales de los servicios sociales (los perros no pueden 
entrar, prohibido fumar, obligatorio ducharse, por 
ejemplo). Arrels Fundació hace que esas normas no 
sean una barrera. Se trata de invertirlo todo: el ‘cum-
ple las normas y te daré esto’ se cambia por ‘te doy 
esto primero y luego trabajamos juntos el acostum-
brarnos a estas normas’».

El trabajo psicológico es esencial. Dentro del colecti-
vo de las personas sin hogar hay un grupo que recha-
za la ayuda, bien porque ya ha encontrado un espacio 
propio en la calle, bien por razones más profundas. 
«Son individuos que han ido cayendo en la escala so-
cial, perdiendo cosas paulatinamente. El hecho de 
que tú les ofrezcas algo, en vez de convertirse en una 
ilusión, les supone un rechazo porque está directa-
mente asociado a la posibilidad de volverlo a perder», 
cuenta Eva. «No es fácil que den el paso para volver 
a tener un techo».

¿Y cómo se hace un interior de una casa de baja exi-
gencia? ¿Cuáles son los elementos de interiorismo 
mínimos necesarios para cumplir el objetivo que se 
demanda? «Entre los aspectos vitales estaban la cli-
matización, la renovación de aires y la iluminación», 
dice Adrianna. «El tema del aire era importante, por-
que muchas veces no vienen aseados y el piso tampo-
co está pensado para que se duchen (sólo hay una du-
cha y se usa en casos puntuales). Colocamos un tubo 
que cruza todo el piso y que, además de climatizar y 
hacer circular el aire, ofrece la iluminación general. El 
candil personal ofrece una iluminación más íntima».

Las obras duraron cinco meses —ningún cambio 
drástico en la estructura del piso— y en ellas cola-
boraron muchos voluntarios. «La lista de créditos es 
enorme. El piso es un inmenso collage de aportacio-
nes, donde unos han pintado, otro nos han dado las 
maderas, la instalación eléctrica, las luces, el inodoro, 
etc.».

En cuanto a la organización interna, el sistema de ca-
mastros móviles permite que la transición de dormir 
en la calle a volver a una casa se haga de manera gra-
dual. Por eso no hay nada parecido a un dormitorio. 
«Se ha intentado huir de lo típico: que se te asigne la 
cama número 8. Hemos creado un espacio sin pinta 
de dormitorio, donde cada persona recibe unos ele-
mentos mínimos de autonomía (colchón y candil) y 
compañía, y puede empezar a volver a sentir el calor 
de un hogar», explica Eva. «En este sentido, Arrels 
Fundació está alejada totalmente del tono caritativo. 
En cambio, han desarrollado un protocolo muy hu-
mano de cómo relacionarse con la gente de la calle, 
utilizando la conversación como herramienta princi-
pal para empezar a trabajar».



-243-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

Pis Zero acaba de dar sus primeros pasos en El Ra-
val de Barcelona y el objetivo es que la misma idea 
pueda reproducirse en otros lugares. De momento, 
el trabajo de Leve_projects ha pasado por el CCCB 
(Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona) y 
se ha metido entre los finalistas de los premios FAD 
en la categoría de Ciudad y Paisaje.

«Sabíamos que, estando en esa categoría, no íbamos 
a ganar», reconoce Eva. «Pero nos presentamos así 
en términos de provocación. No buscábamos ser el 
mejor o el peor proyecto de interiorismo, sino más 
bien que se entendiera como proyecto de ciudad».

Enllaç: http://www.yorokobu.es/pis-zero-proyecto-ayudar-encontrar-hogar/
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Vint personalitats de Twitter donen veu als sense-
sostre de Barcelona
Persones que viuen o han viscut al carrer traslladen propostes i demandes als polítics 
a través de comptes de Twitter coneguts

Vilaweb (22/06/2016)
Redacció
Amb motiu de les eleccions de diumenge, la Fun-
dació Arrels ha fet una iniciativa original per donar 
veu als sense llar de Barcelona. Vint ciutadans in-
fluents dins del món de Twitter, han cedit durant 
dues hores els seus perfils perquè persones que 
viuen o han viscut al carrer, puguin traslladar pro-
postes i demandes als polítics. Hi han col·laborat la 
política Laia Bonet, el director d’intermon Oxfam a 
Catalunya, Francesc Mateu, o els periodistes David 
Fernández i Vicent Partal.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/vint-personalitats-de-twitter-donen-veu-als-sense-llar-de-barcelona/
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#VotInvisible: Una (altra) gran iniciativa de la 
Fundació Arrels

Mésvilaweb.cat (23/06/2016)
Vicent Partal

Ahir vaig participar en VotInvisible. Es tracta d’una 
iniciativa de la Fundació Arrels consistent en que du-
rant dues hores una vintena de persones deixàvem 
fer servir els nostres comptes de twitter a persones 
que o viuen al carrer o han viscut molts anys al ca-
rrer. Amb l’objectiu d’enviar missatges als polítics, en 
plena campanya, visibilitzant així la problemàtica de 
la gent sense sostre.

Quan vam arribar ens van distribuir per parelles i a 
mi em va tocar Miquel Fuster, un dibuixant de cò-
mics de Bruguera que ara viu en un pis de la Fun-
dació però que durant quinze anys va viure el carrer. 
Entre les cinc i les set vaig modificar el meu twitter 
posant el seu nom i la seua fotografia i vaig fer de re-
dactor de les preguntes i missatges que Miquel porta-
va curosament apuntades en un paper. (Ací trobareu 
totes les piulades de la campanya)
https://twitter.com/hashtag/votinvisible?src=hash

 enllà de l’acció aquestes dues hores van ser una bona 
oportunitat per parlar amb Miquel Fuster i escoltar 
les seues històries. Em va contar tota la seua vida, de 
forma directa i sense embuts, amb un relat nítid i pre-
cís de com va arribar a viure al carrer i del que signi-
fica viure-hi. Va ser una conversa molt interessant de 
la qual em quede amb una frase que em va dir, quan 
explicava que preferia dormir al ras, a les Planes, en 
comptes de dormir en caixers: ‘és el que el fred et 
treu la por, saps?’. Com tantes coses, jo no ho sabia.

Enllaç: http://blocs.mesvilaweb.cat/vicent/?p=269416
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El voto invisible de las personas sin hogar
Las personas sin hogar han pensado y definido preguntas a los diferentes candidatos 
de los partidos políticos a través de Twitter, en el marco de una campaña coordinada 
por la fundación Arrels

Eldiario.es (24/06/2016)
Óscar Martínez

Un grupo de usuarios de Twitter han cedido sus per-
files a personas que están viviendo o han vivido en 
la calle. En el contexto electoral y con la intención 
de poder dar voz a la red a quien no la tiene, en una 
hora y media de Tweets han llegado a alcanzar hasta 
20 millones y medio de impresiones en todas las pan-
tallas desde donde se hayan leído los mensajes. La red 
ha llegado a reunir 738 personas durante la acción 
que han utilizado un hilo de conversación mediante 
el hashtag #votvisible y #votinvisible. En conjunto, 
un volumen cercano a los 3000 mensajes escritos.

Las personas sin hogar han pensado y definido pre-
guntas a los diferentes candidatos de los partidos po-
líticos y también han expresado diferentes opiniones 
sobre esta situación. Los interrogantes iban desde 
aspectos de políticas generales hasta cosas bien con-
cretas y de carácter más municipal.

Han preocupado especialmente las desigualdades en 
el país y se ha preguntado sobre cómo se pueden ha-
cer políticas para lograr cierto equilibrio social para 
que no se dé que cada vez hay más personas ricas y 
otras cada vez más pobres. En este sentido se ha su-
gerido tener algún tipo de ayuda económica garanti-
zada para todas las personas que ayude a mantenerse. 
Las preguntas han ido dirigidas a todos los cabezas 
de lista con respuestas de la mayoría de partidos.

Pero también ha habido preguntas de carácter más 
práctico que abordaban cuestiones como de qué ma-
nera se podría hacer para que las personas sin do-
micilio fijo pudieran empadronarse en cualquier po-
blación, ya que en estos momentos se centralizan en 
Barcelona. Alguna persona que ha vivido en la calle 
ha preguntado también qué medida pueden tomar 
los ayuntamientos teniendo en cuenta que está pro-

hibido hacer sus necesidades en la calle pero en cam-
bio no tienen dinero para pagar una consumición en 
un bar.

La cuestión del sinhogarismo y las personas que vi-
ven en la calle no son nunca un tema importante en 
las campañas electorales. Estamos hablando de unas 
5433 personas que viven en la calle en Catalunya, se-
gún datos de la Agencia Catalana de Vivienda. Ciu-
dadanos de nuestro país que, con la simplificación 
y repetición de ideas durante la campaña, sufren un 
estado de invisibilización aunque sean personas en 
situación de absoluta precariedad económica, social 
y personal.

Es cierto que en todos los programas electorales ya 
se han incorporado medidas que tienen que ver con 
el acceso a la vivienda a pesar de que no aparezca el 
tema en la mayoría de los discursos públicos electora-
les. Pero lógicamente cada uno lo hace con un énfasis 
y perspectivas diferentes donde no hay acuerdo ex-
plícito de todos sobre el derecho a la vivienda como 
lo es la educación o la sanidad.

Visto que en los principales debates no se abordan 
estos temas, el miércoles previo a las nuevas eleccio-
nes del 26 de junio, un grupo de personas se han 

Imagen de la campaña coordinada por la Fundació Arrels
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organizado para tratar de dar voz a ciudadanos que 
viven en la calle o han estado en esta circunstancia.

Es clásica la reclamación de “nada sobre nosotros 
sin nosotros” que tantas veces han utilizado especial-
mente las personas con diversidad funcional. Esta es 
una demanda histórica de todos los colectivos que 
no son tenidos en cuenta para el diseño de las polí-
ticas sociales por las que ellos mismos estarán como 
destinatarios.

Como mínimo, en estos momentos, parece absurdo 
tomar unas medidas sobre unas personas sin haber-
las consultado previamente. Sin haber llegado a in-
corporar este paradigma de manera generalizada, la 
sospecha de lo absurdo ha sido fruto del avance de 
las miradas que adoptan los servicios sociales hacia 
las personas que atienden.

En este sentido, tras la  diagnosis de 2015 sobre per-
sonas sin hogar en Barcelona, el Ayuntamiento ha 
puesto en marcha un comité de expertos que par-
ticipan personas que han vivido o viven en la calle. 
Así lo presentó la teniente de alcalde Laia Ortiz, a 
principios de año, ubicando la propuesta en el marco 
del Consell de Benestar Social.

La acción #votinvisible ha sido coordinada por la  
Fundació Arrels desde donde se insiste en la im-
portancia de sistematizar recuentos de personas que 

duermen en la calle en todo el país y no sólo en al-
gunas ciudades como organizó hace unas semanas la 
Xarxa d’Atenció a les persones sense llar (XAPSLL). 
Lógicamente son necesarias políticas de carácter es-
tructural y global, pero estos datos sirven para poder 
planificar y prever los recursos que hay que destinar 
a este tema. Arrels también sugiere la creación de un 
observatorio público y dotar de presupuesto al Plan 
Estatal de lucha contra el sinhogarismo serían algu-
nos de los pasos importantes.
Por otra parte también se indica la necesidad de te-
ner acceso a los medicamentos, ya que, según Arrels, 
la esperanza de vida de las personas que viven en la 
calle se reduce de media en 20 años. Además, una 
vez alguien deja esta situación necesita tener acceso 
a recursos que le posibiliten tener oportunidades y 
restablecerse social y personalmente.

Lo que parece claro es que la realidad de un país no se 
construye a partir de la media de la riqueza que tiene. 
Hay personas invisibilizadas en estas estadísticas que 
habitualmente no hacen patente la diferencia entre el 
grupo privilegiado de los más ricos y los que cada día 
tienen que buscar en qué lugar pueden conseguir un 
espacio para estirarse e intentar descansar unas horas 
en la noche. Y es que mientras hay quien presiona 
para no cobrar un impuesto de 2 euros por dormir 
una noche en un hotel de lujo también hay quien este 
dinero no lo tiene ni para pagarse un agua en un bar 
para poder tener un aseo para hacer sus necesidades.

Enllaç: http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/voto-invisible-personas-hogar_6_529907050.html
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#TheFuckingGif, el bucle de los mendigos que se 
rompe al compartirlo
No, no es un gatito. Ni un baile feliz. Ni un aplauso lento. Ni un choque de puños. 
Ni tan siquiera hace reír, sino más bien todo lo contrario. El protagonista de este gif  
es una persona sin hogar.
El Mundo (06/07/2016)
Ana del Barrio
La Fundación Arrels ha lanzado la campaña #The-
FuckingGif  para dar visibilidad a las personas que 
viven en la calle con el fin de concienciar a los más 
jóvenes, que se muestran bastante insensibles a esta 
situación. 

Esta ONG, que intenta sacar de la calle a las 3.000 
personas sin hogar que viven en Barcelona, necesita 
captar a 100 voluntarios para este verano y ha decidi-
do hacerlo de una manera original. “El gif  se ha con-
vertido en el recurso comunicativo que está de moda. 
En esta campaña lo hemos usado para conectar con 
la gente joven y extranjera y lograr que se acerquen a 
esta problemática”, ha manifestado Ferran Busquets, 
director de Arrels. 

La campaña pretende que el usuario comparta el gif  
en las redes sociales y una vez que lo hace, el bucle 
se bloquea y deja de repetirse. “Se trata de una metá-
fora. Si colaboras, puedes romper el bucle y ayudar a 
las personas sin hogar a que tengan una nueva opor-
tunidad. Es una manera de fomentar la participación 
en esta causa”, explica Busquets. 

En el vídeo, se pueden escuchar los testimonios de 
varias personas sin hogar, gente normal que acabó 
viviendo en la calle al comenzar a sufrir los zarpazos 
de la crisis: “A veces olvidamos lo fácil que es acabar 

viviendo en la calle. Pero lo que ni siquiera imagina-
mos es lo difícil que es salir de ella”, se escucha en la 
campaña. 

“Estaba trabajando. Tenía mi pisito de alquiler has-
ta que con la crisis me quedé sin empleo”, asegura 
uno de los afectados. A raíz de ahí, su vida se acabó 
convirtiendo en un bucle: “Todos los días es igual, 
igual...”. “No sabes en el día que estás ni en la hora 
que vives”. “Pierdes la noción del tiempo”. “Vivir en 
la calle es un bucle interminable, un círculo vicioso, 
del que es imposible salir”, relata Miquel Fuster, un 
ilustrador que vivió 5.475 días en la calle (un total de 
15 años) y que, finalmente, sí consiguió escapar.

En definitiva, se trata de lograr viralizar una causa in-
visible, ya que, la situación de las personas sin hogar 
nunca se encuentra entre el top ten de los proyectos 
solidarios.

Enllaç: http://www.elmundo.es/cataluna/2016/07/06/577d349cca474127638b467b.html
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Sage Foundation celebra el Día del Voluntariado 
sumando más de 1.500 empleados de la compañía 
en Europa
Prnoticias.com (08/07/2016)
Redacción
Sage ha unido hoy a sus empleados en una jornada 
solidaria para celebrar el Día Europeo del Volunta-
riado en el que han participado 1.500 empleados de 
toda Europa, a través de Sage Foundation, la funda-
ción mundial de Sage. En España, se han sumado a 
esta iniciativa 110 trabajadores con una dedicación de 
más de 1.000 horas a causas sociales en 12 ciudades 
de toda España.

Sage Foundation sigue el modelo para las organiza-
ciones sin ánimo de lucro y empresas sociales, basado 
en la  innovadora fórmula “2+2+2”. Con este mode-
lo único, Sage se ha comprometido a donar el 2% del 
tiempo de los empleados (5 días por año y empleado 
para realizar voluntariado en horario laboral) con el 
fin de generar  beneficio en las comunidades donde 
opera la compañía, especialmente fijándose en colec-
tivos en riesgo de exclusión.

Las organizaciones sin ánimo de lucro  escogidas por 
Sage Foundation en España para cumplir con su po-
lítica de donar el 2% del tiempo de sus empleados en 
el Día Europeo del Voluntariado han sido: Funda-
ción Tomillo, Down Madrid, Fundación Manantial, 
Autismo de Ávila, Fundabem, Fundación Adecco, 
Arrels Fundación, La Cocina Económica, Banco de 
Alimentos, Cáritas, Aida Books and More, Aremi y 
los comedores sociales del El Gregal y el Caliu. Du-
rante el Día del Voluntariado, los colegas de Sage en 
España han tenido la oportunidad de acercarse a es-
tas organizaciones que trabajan para reducir la mar-
ginación y la exclusión social, ya sea por situación 
de pobreza, motivos socio culturales o discapacidad 
física e intelectual.

Entre las actividades de voluntariado realizadas por 
los empleados de Sage, resaltan, un taller de inicia-
ción a las redes sociales para más de 30 personas 
desempleadas mayores de 45 años con Fundación 
Adecco; un taller de simulacro de entrevistas de tra-
bajo para jóvenes en situación desfavorecida con la 
Fundación Tomillo; talleres de trabajo en centros de 
rehabilitación laboral con personas con enfermadad 
mental con la Fundación Manantial; activiades de 
integración con personas que viven en la calle con 
Arrels Fundaciò y jornadas de terapia ocupacional y 
convivencia con niños y jóvenes afectados por Autis-
mo y Síndrome de Down con Autismo Ávila y Down 
Madrid.

Para Luis Pardo, Consejero Delegado y Primer Eje-
cutivo de Sage España, “Sage Foundation significa 
tener un marco único y global en Sage desde el que 
poder apoyar a las personas a tener las mismas opor-
tunidades de éxito que todos nos merecemos. Mi 
experiencia de voluntariado en Arrels Fundaciò, en 
el barrio del Rabal en Barcelona con personas que 
han perdido todo, me ha conectado con una reali-
dad dura, pero también me ha dado la oportunidad 
de ver que hay esperanza si todos, desde lo perso-
nal o la empresa, contribuimos con acciones y ongs 
que pretenden acabar con la marginación y trabajan 
a favor de la igualdad de oportunidades. Desde Sage 
Foundation tenemos este compromiso y hoy ha sido 
un privilegio para mí poder participar en una de estas 
causas”.

Enllaç: http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20154678-sage-foundation-celebra-el-dia-del-
voluntariado?jjj=1485892096190
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Les organitzacions del tercer sector són entitats que 
intervenen a la societat oferint serveis o creant activi-
tats que prenen sentit quan es fan visibles al seu en-
torn. Es per tant important comunicar la feina feta, 
donar a conéixer els objectius aconseguits, ser trans-
parents en la seva gestió i donar visibilitat a l’entitat.

Cada cop, més entitats utilitzen les eines d’estratègies 
de comunicació 2.0, ja que son eines que fomenten la 
participació del públic, i els fa sentir part del projecte. 
Per fer-ho cal generar missatges concrets, orientats a 
ser virals.

Una bona estratègia de comunicació servirà per 
dotar a la entitat de:

• Identitat. Cal presentar-se a la societat com son 
i que fan

• Notorietat. Degut a la saturació d’estímuls que 
es reben cada dia cal crear una campanya comu-
nicativa que sigui diferent i provoqui un estímul 
al seu públic. Aquest aspecte es potencia molt 
quan es planteja una campanya de comunicació 
basada en les xarxes socials, ja que el que es bus-
carà serà el màxim de visualitzacions de la peça 
comunicativa.

• Veu. S’ha d’aprofitar la campanya com a una eina 
de comunicació bidireccional. Provocar una res-
posta al públic, fer que interactuïn i que es sentin 
que formen part de la campanya.

Les campanyes exitoses tenen alguns elements 
en comú com:

• Comunicació propera, parlant de tu a tu i en es-
pais prop dels seus públics (barris, places, etc..)

• Dignitat de les persones.
• Ús de les xarxes socials com a multiplicador del 

missatge. La campanya primer surt a buscar el 

seu públic al carrer, i després es converteix en 
viral.

• No cauen en tòpics ni llenguatges comuns
• Autenticitat i coherència

A continuació es presenten un conjunt de campanyes 
de comunicació d’èxit per poder tenir-les com a refe-
rent, i poder conèixer com es crea una bona estratè-
gia comunicativa.

Campanyes de comunicació d’èxit
Quan es vol fer una campanya de comunicació es sol 
pensar en grans produccions, càstings, hores de mun-
tatge, etc... però una gran idea també pot ser senzilla i 
efectiva. Aquest es el cas d’una organització dedicada 
a l’ajuda de persones amb Alzheimer i que va sortir al 
carrer a donar a conèixer el seu missatge

Els Flashmob han inundat les xarxes socials, sobretot 
per a entitats que treballen amb voluntaris i volun-
tàries ja que la idea bàsica és el treball en equip, on 
la suma de totes les persones es el que fa especial 
aquest espectacle. Els Flashmob tenen dos objectius: 
en primer terme sorprendre la gent del carrer, per 
això son molt interessants per a organitzacions lo-
cals; i després convertir-se en vídeo viral a través de 

Xarxanet (15/07/2016)
Pau Ricart

La comunicació és una eina imprescindible per la transmissió de les activitats de la 
organització així com per aportar valor i sentit de pertinença.

Campanyes de comunicació exitoses en 
organitzacions del tercer sector
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les xarxes socials, pel que ha de tenir un contingut 
lúdic i emotiu.

THEWALKONPROJECT, va presentar un Musical 
FlashMob per fer visible la seva organització que llui-
ta contra les malalties neurodegeneratives recolzant 
la investigació amb teràpies curatives.

Ecom, un moviment associatiu integrat per organit-
zacions de persones amb discapacitat física, va realit-
zar un Scenemob en motiu del seu 40 aniversari:

Altres propostes volen destacar per sobre dels mis-
satges utilitzant l’humor, i on l’estratègia creativa es 
sorprendre i crear nous conceptes comunicatius.
“Asociación de Ex Hombres Lobo de Alicante” es 
presenta a través d’un vídeo a youtube

SAIH Norway, una organització d’ajuda al poble Afri-
cà vol lluitar contra l’ús d’estereotips del continent en 
campanyes de comunicació de diverses ONG’s. Per 
fer consciencia de l’ús d’aquests esteroptips han creat 
el premi “RADI-AID” i en fan difusió a través de 
varis vídeos de youtube

SAIH Norway, una organització d’ajuda al poble Afri-
cà vol lluitar contra l’ús d’estereotips del continent en 
campanyes de comunicació de diverses ONG’s. Per 
fer consciencia de l’ús d’aquests esteroptips han creat 
el premi “RADI-AID” i en fan difusió a través de 
varis vídeos de youtube

La majoria d’ocasions la idea sorgeix de sumar dos 
conceptes diferents però prou forts per fer-se visi-
bles a la societat. Aquest el cas de la Fundació Arrels 
que va crear la campanya “Homeless Fonts” una 
iniciativa que proposava comprar diferents tipogra-
fies creades per gent sense sostre i d’aquesta manera 
aconseguir finançament.

Enllaç: http://xarxanet.org/general/noticies/campanyes-de-comunicacio-exitoses-en-organitzacions-del-tercer-sector
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“The Fucking Gif”, una campanya per conscienciar 
sobre les persones que dormen al carrer
Aquesta nova iniciativa d’Arrels Fundació vol transmetre com a missatge que, si tots 
i totes col·laborem, el bucle que suposa viure al carrer es pot trencar.
Xarxanet (19/07/2016)
Ravalnet
L’objectiu que persegueix Arrels Fundació amb 
aquesta campanya és arribar a la ciutadania de Bar-
celona i a aquelles persones d’altres països que viuen 
a la ciutat i que volen implicar-se en una causa local.

Un gif  és un vídeo curt que dura pocs segons però 
que es va repetint en forma de bucle de manera inter-
minable, i que acostuma a aparèixer en pàgines web o 
s’envia per les xarxes socials. The Fucking Gif  mos-
tra una sèrie de gifs virals amb persones que viuen 
al carrer en la seva vida quotidiana: preparant-se per 
dormir, asseguts en un banc o rentant-se en una font 
pública.

D’aquesta manera es fa una comparació amb el que 
suposa viure sense un sostre. Com expressa Miquel 
Fuster la seva experiència de més de 5.000: “Viure al 
carrer és com un bucle interminable, com un cercle 
viciós del qual et convences que és impossible sortir-
ne”.

Arrels Fundació demana contribuir amb la campan-
ya difonent aquests gifts per tal de trencar el cercle 
viciós. Pots veure el vídeo de la iniciativa tot seguit:

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/fucking-gif-una-campanya-conscienciar-sobre-les-persones-que-dormen-al-carrer
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Enllaç: http://lliureimillor.cat/2016/07/20/the-fucking-gif-una-campanya-per-conscienciar-sobre-les-persones-que-dormen-al-
carrer/

“The Fucking Gif ”, una campanya per conscienciar 
sobre les persones que dormen al carrer. L’objectiu 
que persegueix Arrels Fundació amb aquesta cam-
panya és arribar a la ciutadania de Barcelona i a 
aquelles persones d’altres països que viuen a la ciu-
tat i que volen implicar-se en una causa local.

Un gif  és un vídeo curt que dura pocs segons però 
que es va repetint en forma de bucle de manera in-
terminable, i que acostuma a aparèixer en pàgines 
web o s’envia per les xarxes socials. The Fucking 
Gif  mostra una sèrie de gifs virals amb persones que 
viuen al carrer en la seva vida quotidiana: preparant-
se per dormir, asseguts en un banc o rentant-se en 
una font pública.

D’aquesta manera es fa una comparació amb el que 
suposa viure sense un sostre. Com expressa Miquel 
Fuster la seva experiència de més de 5.000 dies: 

“Viure al carrer és com un bucle interminable, com 
un cercle viciós del qual et convences que és impos-
sible sortir-ne”.

Arrels Fundació demana contribuir amb la campan-
ya difonent aquests gifts per tal de trencar el cercle 
viciós.

Lliureimillor.cat (20/07/2016)
Redacció

“The Fucking Gif”, una campanya per conscienciar 
sobre les persones que dormen al carrer
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La Unió Europea no impulsarà un Pla d’Acció per 
acabar amb el sensellarisme
El 80% dels eurodiputats espanyols, més que a cap altre país, havien dit ‘sí’ a la proposta

Social.cat (03/08/2016)
Marina Force Castells
S’estima que als països de la Unió Europea hi ha fins 
a 4 milions de persones que en algun moment de l’any 
es queden sense llar. Mig milió d’aquestes dormen al 
ras o en albergs d’emergència o temporals, segons 
dades de la Federació Europea d’Organitzacions que 
treballen amb persones sense llar (FEANTSA).

L’eurodiputada britànica Neena Gill, de l’Aliança 
Progressista de Socialistes i Demòcrates (S&D), va 
impulsar una declaració escrita -que van subscriure 
16 eurodiputats de cinc grups majoritaris al Parla-
ment- en la qual es demanava a la Comissió Europea 
que desenvolupés “un pla d’acció per a les persones 
sense llar”. Aquesta declaració apostava per un pla 
amb mesures “com la supervisió, el desenvolupa-
ment de coneixement, l’aprenentatge mutu i els inter-
canvis transnacionals” i que utilitzés “plenament els 
instruments i fons pertinents de la Unió”.

La iniciativa es queda a 66 signatures de tirar en-
davant
El passat 27 de juliol va acabar el termini de tres 
mesos previst per recollir firmes d’eurodiputats i en 
van faltar 66 perquè la declaració s’enviés a la Comis-
sió Europea i es debatés. 

Des de FEANTSA, que va jugar un paper actiu per 
aconseguir signatures, se senten “decebuts de veure 
que no han arribat al llindar per un marge tan estret”. 
Joan Uribe, Director de Sant Joan de Déu Serveis So-
cials i President de la federació des del passat juny, ha 
assegurat en declaracions al social.cat que “es tracta 
d’una fita important”. “Ens hem quedat a les portes. 
Per primera vegada s’ha mobilitzat un percentatge 
d’europarlamentaris altíssim”, ha dit.  
“La importància d’una estratègia europea és que im-
plicaria una obligatorietat i la possibilitat de disposar 

de fons per estratègies nacionals i recursos destinats 
al fenomen concret del sensellarisme, que és una ex-
pressió de l’exclusió residencial que colpeja a tots els 
països i aquí a la nostra latitud més”, ha remarcat .  

El Director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, 
en una conversa amb el social.cat també ha lamentat 
que la declaració no tirés endavant. “Això demostra 
una vegada més que al tema del sensellarisme no se 
li dóna una importància excessiva”, ha dit. El Parla-
ment Europeu ja havia sol·licitat en dues ocasions 
una estratègia comunitària per les persones sense llar, 
a través d’una resolució el setembre de 2011 i una el 
gener del 2014.

“El sensellarisme no està a l’ordre del dia”. “El pro-
blema és que aquesta gent no són votants. No es con-
sidera que siguin ciutadans de ple dret, a la pràctica 
ho són, però en realitat no”, ha argumentat Busquets, 
qui ha lamentat que encara hi hagi l’estigma i la visió 
que les persones que dormen al carrer ho fan perquè 
volen. 

Gairebé el 80% dels eurodiputats espanyols fir-
men la proposta
La Fundació Arrels va contactar directament amb els 
54 eurodiputats espanyols perquè firmessin la decla-
ració escrita, rebent resposta de només 12. Tanma-
teix, els membres espanyols de FEANTSA, liderats 
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pel català Uribe, van prendre un rol actiu en la conse-
cució del suport dels parlamentaris. 

Segons una llista a la qual ha tingut accés el social.
cat, 40 dels 54 eurodiputats espanyols van firmar la 
proposta finalment, gairebé el 80%. Aquesta és la xi-
fra més alta que s’ha donat en els diferents països de 
la UE. 
Uribe ha valorat molt positivament la dada. “Signifi-
ca que han estat sensibles a un problema seriós que 
tenim. Penso que en general qualsevol persona que 
parli en nom de l’estat espanyol té clar el gravíssim 
problema de desigualtat que patim i que és estructu-
ral. Em sembla de rebut que tinguin aquest percen-
tatge de participació en aquest tipus d’iniciatives”. 

Uribe ha afegit que “el context polític europeu cada 
vegada està més conscienciat i cada vegada cala més 
fons que les desigualtats, per un costat; la pobresa, 
per un altre, i l’exclusió residencial, com a un efecte 
de les dues, estan colpejant seriosament els pilars de 
la UE en sí mateixa”. 
     
El període estival i el ‘Brexit’, darrera el fracàs de 
la declaració 
L’oficial de polítiques de FEANTSA Robbie Stake-
lum ha apuntat que el fet que les darreres setmanes 
per aconseguir firmes caiguessin en període estival 
ha dificultat assolir la fita. “Estic segur que hauríem 
arribat al llindar necessari si aquesta no hagués estat 
la situació”.

A més, Stakelum ha explicat que molts europarla-
mentaris no contemplen la declaració escrita com 
a un instrument polític. “En aquest moment hi ha 
moltes declaracions en marxa, moltes fallen i fins i 
tot les que tenen èxit, en general, acaben a la pila de la 
Comissió i no resulten en res. Per això molts polítics 
són reticents a signar-les”, ha dit. 

Uribe, per la seva banda, s’ha referit també als efectes 
del ‘Brexit’, que han eclipsat la declaració sobre el 
sensellarisme: “tot el context de l’administració eu-
ropea ha estat molt pivotat al voltant de les accions 
prèvies i posteriors al Brexit. No era el moment idoni 
per atreure l’atenció cap a aquest tema”, ha reblat. 
No obstant, FEANTSA no desistirà. “Ara sabem que 
hem dut a a terme una acció amb la qual no hem tin-
gut un èxit total, però sí considerable. Això ens por-
tarà a matisar en base el moment de sensibilització, 
que sembla que és bo”, ha dit Uribe. 

Stakelum ha apuntat la possibilitat que FEANTSA 
aposti per una resolució per escrit al Parlament, un 
instrument polític “amb més suport”. Mentrestant, 
però, l’objectiu de treure de la pobresa a 20 milions 
de persones -marcat en l’estratègia Europa 2020- en-
cara queda lluny.

Enllaç: http://www.social.cat/noticia/6104/la-unio-europea-no-impulsara-un-pla-daccio-per-acabar-amb-el-sensellarisme
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‘Jo també sóc Barcelona’, nova campanya d’Arrels 
Fundació

ECAS (04/08/2016)
Redacció

Mostrar la realitat de les persones que dormen al ca-
rrer de Barcelona, com l’altra cara de la imatge turís-
tica de la ciutat és l’objectiu de la campanya d’Arrels 
Fundació ‘Jo també sóc Barcelona’.

La iniciativa es llança en el moment on més visitants 
recorren els carrers de la ciutat i utilitza el llenguatge 
i iconografia pròpies de les campanyes turístiques per 
sensibilitzar sobre la invisibilitat de les 941 persones 
sense llar que també són part de Barcelona. Per això, 
la campanya es reforça amb el lema ‘Barcelona, una 
capital amb una altra cara’ i amb l’etiqueta: #desper-
taBCN!

Enllaç: http://acciosocial.org/jo-tambe-soc-barcelona-nova-campanya-darrels-fundacio/
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Pobres más pobres
El 10,6% de los catalanes está en situación de pobreza extrema, frente al 9,1% del 2013
Las entidades sociales multiplican las ayudas en verano para ayudar a los más des-
protegidos

El Periódico (09/08/2016)
Teresa Pérez

Los pobres cada vez se empobrecen más. Los exper-
tos de las organizaciones sociales afirman que hay un 
grupo cronificado que se distancia más del resto: es 
el de la pobreza extrema, en la que se ha hundido el 
10,6% de la población de Catalunya, tasa que en el 
2013 estaba en el 9,1%. Son familias con ingresos 
inferiores al 40% de la renta media de la población y 
como la media que perciben los catalanes ha bajado 
en 100 euros, ahora hay que ser más pobre para ser 
pobre. Teresa Crespo, presidenta de la federación de 
Entitats Catalanes de Acció Social (Ecas), define así 
la situación: “La pobreza ahora es más profunda, más 
extensa y más severa”. “Hay mucha gente que se está 
quedando en el camino”, enfatiza Ferran Busquets, 
director de Arrels. Y la pobreza severa es el último 
escalón antes de dormir en la calle. La Administra-
ción no ha hecho los deberes porque los acuerdos del 
pleno sobre la pobreza del Parlament celebrado en 
marzo “se han quedado en papel mojado”, denuncia 
Crespo.

Reparto De Comida
Las entidades sociales de más renombre y otras con 
menor visibilidad pública multiplican esfuerzos para 
atender cada vez a más gente por el recorte de las 
prestaciones sociales, los magros salarios y la trans-
misión de la pobreza. Sobre todo en verano, cuando 
“se refuerzan las ayudas al desaparecer las becas de 
comedor del curso escolar”, apunta Carlota Bassols, 
responsable del proyecto de tarjetas de alimentación 
infantil de la Creu Roja. “En verano atendemos a 
más gente porque cierran algunos comedores socia-
les”, insiste Paqui Sánchez, coordinadora de la aso-
ciación Amasdes, que tiene su campo de batalla en 
los aledaños de la estación del Nord, donde un grupo 
de voluntarios reparten comida, cuatro días a la se-
mana, el viernes pasado 230 raciones. Cada persona 

recibe un plato de comida caliente, bocadillo, fruta, 
zumo, pan y dulces. Esta es la cantidad individual: 
“Sabemos que para muchos es la única comida dia-
ria”, apunta Sánchez.

La Creu Roja, consciente de esta situación crítica, aca-
ba de lanzar una campaña “más intensiva” al detectar 
en un primer programa de ayudas la cronificación 
de la pobreza. “Las intervenciones se alargan. No 
es fácil salir de la pobreza, está enquistada”, apunta 
Bassols. Para julio y agosto la entidad ha repartido 
4.390 tarjetas para sustituir a las becas de comedor 
del periodo escolar y lotes de productos básicos a 
familias vulnerables de los que se benefician 123.000 
personas.

El panorama que se atisba desde Cáritas Diocesana 
de Barcelona tampoco reconforta: ”Los que vienen 
dicen que no tienen nada, ni empleo ni subsidio ni 
prestaciones”, afirma Mercè Darnell, responsable de 
Programas y Servicios de la entidad. Cáritas ha au-
mentado las ayudas el 35% desde el 2009 y destinó 
a ellas el año pasado 2,4 millones de euros, de los 
que 300.000 fueron en tarjetas de alimentos, con las 

La Asociación Amasdes reparte 200 raciones de comida, cuatro 
veces por semana, en la Estación del Nord.
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que los beneficiarios pueden comprar en las tiendas 
donde siempre lo han hecho porque, como apunta 
Darnell: “Lo triste de caer en la pobreza es que no 
puedes hacer lo que siempre has hecho”. Para Dar-
nell, hay que analizar los ingresos de las familias, pero 
también los gastos (alquiler, suministros…) para sa-
ber qué les queda para pasar el mes.

400 Euros Mensuales
Tener un trabajo ya no sirve para reflotar a las fami-
lias de la pobreza. “Generamos trabajadores pobres 
con salarios cada vez más bajos. Es casi una situación 
de esclavitud”, señala Crespo. “¿Cómo planificas tu 
vida con un contrato de trabajo por días? “, apunta 
Darnell, y explica la oferta laboral que recibió un re-
fugiado para descargar camiones todos los días del 
mes, 10 horas diarias. El salario: 400 euros mensua-
les. El panorama ha llevado a un retroceso de la clase 
media y a que “una generación de chavales se haya 
quedado sin infancia debido a la pobreza”, según Jau-
me Funes, psicólogo social.

El 60% de los desempleados han superado los dos 
años de desempleo, lo que significa que ya no tienen 
prestación de paro. Crespo lamenta el recorte de las 
ayudas sociales y el viacrucis que debe pasar la gente 
para lograrlas. “Recorren varias ventanillas, cuando 
debería haber una única, para percibir unas ayudas 
que no llegan a 400 euros y en todas deben demos-
trar que son pobres. Y estas personas tienen digni-
dad, porque ¿estamos hablando de un derecho o de 
caridad?”, remata.

Campaña de sensibilización de Arrels
La fundación Arrels ha lanzado una campaña, coinci-
diendo con la temporada más turística, para concien-
ciar a la gente de que en la ciudad hay personas que 
siguen durmiendo en la calle. La iniciativa denuncia 
que hay una Barcelona que no figura en las rutas tu-
rísticas, que nunca se recomendará en los libros de 
viajes y que no saldrá en las postales. Es la Barcelona 
silenciosa y silenciada, la otra cara de la ciudad, la de 
la gente que lo ha perdido todo y la que solo conser-
va el apoyo solidario de las entidades sociales. Ellos 
son la imagen que aparece en la campaña ‘Jo també 
sóc BCN’, de la fundación Arrels, con la que se alerta 
de que en Barcelona hay gente que duerme al raso un 
día, otro y el siguiente.

La fotografía que ilustra esta campaña de sensibili-
zación muestra la mirada perdida de un sintecho, de 
uno solo, pero en la ciudad hay otras 940 personas 
que están como él. El lenguaje que se utiliza es “el 
de las campañas turísticas”, pero en esta ocasión es 
para alertar de que la ciudad tiene “una realidad in-
visible que a menudo ignoramos a pesar de tenerla 
ante nuestros ojos”. La campaña se refuerza con el 
lema ‘Barcelona, una capital con otra cara’ y con un 
llamamiento claro #despiertaBCN!

Enllaç: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/pobreza-extrema-afecta-106-poblacion-catalana-5312210
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British and homeless in Barcelona

Guirigirlinbarca.com (30/08/2016)
Julie Sheridan

“You’re from Scotland, aren’t you?”
It’s just after ten on a chilly Saturday night in March, 
I’m rummaging in the depths of  a pull-along shop-
ping cart in the hunt for a vegetarian-friendly sand-
wich to hand to the homeless man sitting on a park 
bench, and a headscarf-clad fellow volunteer from 
Iran is insistently shoogling my arm.
I look up and she motions towards a bearded guy 
clutching a trembling little terrier, both clearly ex-
hausted but fighting the impulse to sleep as the group 
of  volunteers swarms around. I introduce myself  to 
this compatriot who’s been singled out to speak to 
me solely on the basis of  his British accent.
Flanked on each side by a murderer and an HIV-po-
sitive drug addict, Luke* is in his early 30s, wearing 
tatty-looking trainers, an inadequate-looking anorak 
and a ruched grey snood, which his dog is trying to 
retreat into. I shake his hand in shock, taken aback 
to find someone from my own country – intelli-
gent, funny, articulate – who’s ended up homeless in 
Barcelona. He’s been in the city for five years (like 
me), has a small dog (like me) and lost his job here 
(like me, though I was lucky enough to have lined 
up another one in the meantime). We talk for a few 
minutes before I have to move on with the group to 
the next stop on the volunteer route.
The echoes of  our respective experiences resonate 
with me for days, and since Luke still has a mobile 
phone (albeit one that’s rarely charged), we arrange 
to meet up for a hot meal and a long conversation a 
few days later.
This is his story.

“I was always sympathetic to homeless people, 
while secretly secure in the assumption I could 
never possibly find myself  in that situation.” – 
Luke, British, and homeless in Barcelona

How did things get so bad that you’ve ended up 
living on the streets?
I’ve been in Barcelona over five years, and have wor-
ked for major companies here, earning good money. 
I suppose I was pretty complacent that as a native 
English speaker I’d always be able to land something 
if  I ever lost my job. My contract came to an end at 
the start of  2015 and at first I wasn’t too worried – 
I did the usual rounds of  recuitment agencies, job 
sites, and putting the word out among my contacts, 
but there was nothing doing at all. I couldn’t even get 
an interview. After a few months I was starting to get 
really concerned. I had a good stash of  savings set 
aside so was paying the rent on my 1-bedroom flat 
as normal, and trying to live leanly in the meantime.

Things went on like this for nine months, and I still 
hadn’t told any of  my friends or family the real story. 
I suppose I was just too embarrassed to admit what 
was going on. I’ve always been independent, since I 
was a teenager, able to support myself, and I couldn’t 
believe the prospect of  losing my home could ac-
tually happen. I used to lie in bed at night, hugging 
my dog, thinking how we only had a few weeks left 
to live in the flat now that my savings had dwindled 
to zero.
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When the crunch came, I packed up my furniture 
and belongings into boxes, arranged for them to be 
stored in a friend’s basement (telling him I was just 
between flats at the moment), and gave my landlord 
notice. He was very sympathetic but there wasn’t a 
lot he could do – he needed to let the flat out to the 
next person.

The first day you had to move out of  your flat, 
how did you decide where to go and sleep?
I didn’t have a clue what to do. I was in a daze, wan-
dering around till five in the morning with a small 
bag of  my stuff  and my dog, who ended up falling 
asleep in my arms as I walked. I just kept walking for 
hours, in the dark. I was exhausted but had no idea 
where was safe to lie down and sleep. I didn’t have a 
blanket or anything.

In the end I went into the foyer of  a bank ATM, 
and curled up there in the corner, facing away from 
any passers-by outside. The lights in those places are 
really bright, though, and the floor is rock hard, so 
I barely slept. I guess I must have been in a state of  
shock.

What happened after that first day and night?
For the first couple of  weeks I snatched sleep at 
weird times of  the day, sitting on a bench in a park or 
in a doorway. Looking back now, I don’t remember 
clearly how I survived. I remember being absolutely 
starving, and passing out sometimes with the tired-
ness.

What worried me most was my dog. I seemed to 
spend every moment thinking about how I was going 
to feed her.

I began to notice as well the difference in how people 
perceived me. I was convinced I must smell and look 
horrendous. One day as I was walking with my dog I 
got chatting to a local woman, who was out walking 
with her own dog. It was just a normal social interac-
tion. The next morning she passed me in the park as 
I was getting dressed. She looked aghast, and gave 
me a wide berth. I’ve seen her a few times since and 
she’s never talked to me again. I wasn’t used to being 
judged and dismissed like this, just on appearances. 
Accepting this was really hard for me.

After about a week I staggered into a park in Poble 
Sec, near where I used to have my flat, and just said 
to the group of  people sitting there “I think I’m ho-
meless, and I don’t know what to do”. They looked 
at me and the dog, and said “you can sleep with us”, 
and within 10 minutes they’d whipped up a sleeping 
bag and were offering to watch my dog so I could get 
some sleep.

What do you do for food and water?
We get water from the drinking fountains in the 
parks. The authorities have been turning off  the 
water supply recently, I suppose to discourage people 
from sleeping there. So we have to plan ahead, and 
go fill up our plastic bottles the night before to cart 
back to our spot.

Sometimes I do get really hungry. You only qualify 
for the soup kitchens if  you’re over 40, so I’m not 
allowed to go there for food. Some other homeless 
people I know will sneak me stuff  out from time to 
time. I mostly rely on the volunteer groups coming 
round to dole out sandwiches, tangerines, cartons of   
juice. They only appear at the weekends, though, so 
I’ll hoard the tuna or cheese sandwich to have so-
mething to nibble on over the next couple of  days.

You can go weeks without seeing any fresh vegeta-
bles. It’s not uncommon for us to sit in the park ha-
ving an hour-long conversation about how much we 
miss broccoli.

There’s one set of  volunteers who come now and 
again with Tupperwares full of  rice and chicken, and 
even plastic cutlery. Those are special moments. For 
a minute you feel a bit more normal, remembering 
the routine of  food and the social aspect of  it.

What about begging and dumpster-diving, do 
you ever resort to those?
I’ve never begged myself, but I know a few people 
who do. They’ll go wait outside the churches on 
Sundays. Not everyone is savvy enough to go dum-
spter-diving, believe it or not – the alcoholics and 
drug addicts don’t go in for it much. I go sometimes 
with another guy to salvage food from the Lidl bins, 
and we turn up the odd chilled pizza, cold meat or 
yoghurt.
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How do you manage to feed your dog?
Moroccan guys living on the streets normally won’t 
eat pork, so they slip me the meat out of  the volun-
teers’ sandwiches for my dog. I’m always really grate-
ful to the volunteers who bring dog food round. It’s 
touching that someone’s thought of  that specifically.

Where do homeless people in Barcelona tend to 
sleep?
There are quite a few makeshift camps scattered 
around Montjuïc and Tibidabo, though the Montjuïc 
ones get raided by police a lot. But mostly the ho-
meless congregate in small groups in the city parks, 
kids’ play areas, where we can sleep out of  sight. You 
tend to only find single homeless people or couples 
sleeping in doorways or bank ATM entrances. Most 
folk want the security of  a group. I guess we’re social 
creatures at heart, it’s natural to want to seek out mu-
tual protection.

The other advantage of  attaching yourself  to a small 
group is that you’re able to trade. Most homeless 
people are alcoholics and smokers, so fags and beer 
are the standard currency. It doesn’t always have to 
be physical items, though – I sometimes look after 
other homeless people’s dogs for a few hours in ex-
change for them bringing me back food they sneak 
out of  the soup kitchen they attend.

Have you ever been robbed or attacked while 
sleeping rough?
The very first week I started sleeping on the streets, 
I had my bag of  personal papers nicked while I 
was sleeping. It had all my official stuff  – my UK 
passport, Spanish NIE certificate, my dog’s registra-
tion papers. If  you’re alone, like I was for the first 
week, you’re vulnerable, and the worst time is when 
you have no choice but to fall asleep. I’m always es-
pecially worried that someone will harm my dog, so I 
sleep with her leash wrapped round my body, though 
even then someone could harm or steal her if  they 
wanted to.

What’s your daily routine like on the streets?
It’s a long day. You wake up really early, around six, 
with the daylight and noise from the street, and the 
dog pawing at your face. It sounds mundane, but 

what I really miss first thing in the morning is coffee. 
I used to down three or four cups in my old life, and 
I’ve never got used to not having the caffeine kick 
first thing.

Even if  the daylight didn’t wake you early, you’d need 
to be up anyway – the park cleaners and police come 
at 8am, sometimes half  seven, three mornings a 
week, and they’re hell-bent on seizing and destroying 
your blankets, bags, any belongings you have. You 
need to be up and ready to defend your stuff.

Throughout the day there isn’t much to do apart 
from sit around and talk. Bear in mind that most 
people living in parks are drunk, high, or have mental 
health issues, so having conversations with them can 
be bloody hard work. I sometimes go for long walks 
with the dog just to kill time, get some exercise and 
most of  all to get away from endless conversations 
about methadone.

The other thing is, the more time you spend sitting 
in a park surrounded by drink and drug addicts, the 
more likely you are to surrender to the temptation to 
join them in getting wasted. It’s hard to sit there as 
the one sober person in a group and not lose your 
mind in the process.

We go to sleep early as well, usually around 8 or 9pm, 
because of  the boredom. Sleep is a way to escape 
the tedium. The monotony is why so many fights 
start among homeless people – that, and the fact that 
many of  them are out of  it. Tiny, trivial things get 
blown out of  all proportion, till they escalate into 
full-on warfare. People hold grudges on the street for 
a long time.

I see a lot of  homeless people here with dogs. 
What’s it like trying to look after a dog on the 
street?
There’s pros and cons to it. At first, till I got into 
a routine in the park, having the dog made it much 
harder to sleep. She’s young and lively, and there were 
times I’d be sitting on a bench throwing the ball for 
her incessantly, like a robot, just desperate for her to 
conk out so I could get some sleep.
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The problem is, the social services help that’s availa-
ble to homeless people in Barcelona only kicks in if  
you’re over 40 and don’t have a dog. I’ve been advised 
several times by the authorities and homeless foun-
dations to get rid of  her. I know that might make 
sense objectively, but I’ve lost my job, my home, all 
my belongings…my dog is the only thing I have left, 
and I’m not willing to give her up.

At night it can be useful, having the dog around. 
There comes a point you’re so exhausted you’ll sleep 
through anything, and I do like the comfort of  ha-
ving her there, alerting me if  there’s any danger.

I have to admit as well that I suspect the dog gives 
me a motive to stay sober. There’s been plenty of  
times the guys around me have drink, tranquilizers, 
or much stronger stuff, and I always say no, because I 
feel I have to stay compos mentis to protect us both. 
She’s relying on me.

What about basic hygiene needs?
The longest I’ve ever gone without a shower is nine 
days. It’s vile. Your hair is greasy, your beard stinks, 
you’ve been sitting in the same underwear for days, 
and even though you swab yourself  down with baby 
wipes from volunteers, you never feel properly clean.

If  you’re registered with the authorities you can get 
showers at the Raval centre, but since I’m under 40 I 
don’t qualify. They give people like me an address of  
facilities miles away, but you have to start queueing 
there from six in the morning, sometimes all day just 
to get a wash. I have no money to get public trans-
port there and it’s too far to walk, especially in the 
heat of  the summer.

When it comes to going to the toilet, we pretty much 
rely on the coffee shop around the corner from the 
park. If  it’s the guy on shift that day he’ll normally 
turn a blind eye, but his wife shoos me out the shop 
when I walk in.

You try to hold it in, most of  the time, and end up 
feeling really uncomfortable. A lot of  the time we 
have to resort to relieving ourselves behind some 
bushes in the park. Volunteers sometimes come 
round handing out toilet roll. These are the types of  

basic, logistical things you have to think about, that 
before you’d just take for granted.

How about when you get sick, how do you cope?
I haven’t been to the doctor since I started living on 
the streets. I suppose if  I got seriously ill the hos-
pitals would have to treat me, but I don’t have the 
cash to pay for the prescription. So far, touch wood, 
I haven’t come down with anything major. I do worry 
about that, though, and what would happen if  I got 
toothache, that sort of  thing.

Are there any families or children living on 
Barcelona’s streets?
No, not that I’ve ever seen. I’ve been in Barcelona 
since 2011, at the height of  the crisis, so I’m aware 
of  the desahuciados phenomenon, where whole fa-
milies lose their homes when they can’t keep up the 
mortgage payments. I guess these people must be 
taken in by Spanish relatives, though, as I’ve never 
seen them in the parks and homeless haunts I know 
around the city.

I get the impression there are more men than 
women living on the streets. Is that right?
Yeah, I would say so. I suppose women are more 
likely to be taken in by their families – who would 
want their daughter or sister sleeping in a park? Men 
tend to ask for help less, as well. At least in my case.

What’s been the worst experience you’ve had 
while homeless in Barcelona?
I’ll never forget my very first night on the street, after 
I’d handed the flat keys back to my landlord and was 
just wandering around in tears with my dog in a sat-
chel. It felt like I had reached rock bottom.

Has there been a high point?
One night some local people brought round loaves 
of  fresh bread, hot dogs and ketchup. One of  the 
guys in the park took the hot dogs to be microwaved 
in a nearby café and a group of  us stayed up till 11pm, 
gorging ourselves and having a laugh. It was just a 
couple of  hours of  camaraderie, where we could for-
get our circumstances and actually have fun for once. 
We still talk about that night to this day.
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How do the police treat the homeless in Barce-
lona?
Witnessing the behaviour of  some of  the police in 
Barcelona has been a huge wake-up call to me, and 
one of  the things that’s really made me see how far 
I’ve fallen.

At the beginning, sleeping in the park, I was very 
respectful of  the police who would come round. It’s 
how I was brouught up – you should respect the po-
lice, because they’re there to protect you. But after 
only a couple of  weeks, I started to get angry.

I’ve seen policemen piss on a homeless guy’s face and 
kick the back of  the head of  another homeless guy 
to wake him up. The police aren’t meant to take your 
blankets, but often they do, so you always have to be 
there to defend your belongings. Mostly they come 
at set times, so you can be ready, but recently they’ve 
started doing surprise visits, ordering us out of  the 
park and making us leave the shelter of  the rocks 
there to go stand out in the pouring rain in the street.

They’re public servants, there to protect the public, 
and what enfuriates me is that if  I was there dres-
sed in a suit, looking British, their reaction would 
be deferential. As a homeless guy sleeping in a park, 
though, I’m treated like I’m worthless.

From conversations I’ve had here – with taxi dri-
vers, shop-keepers, neighbours – many people 
in Barcelona seem to think that homeless people 
are themselves to blame for their predicament. 
From what you’ve experienced, are they right?
A lot of  people are on the street because they’re ma-
king or have made bad decisions. Most are men, aged 
between 40 and 50, who are alcoholics, drug addicts, 
some have been in and out of  jail. It’s true to say that 
most of  them are not actively looking for work or 
hopeful that they’ll find a way out of  their situation. 
A lot of  them are totally stuck in their circumstances, 
and it’s hard to envisage any employer ever giving 
them a chance.

But no-one ends up on the street because life has 
been kind.

I think for ‘normal’ people, who have their own ho-
mes, we must loom up like a terrifying mirror of  
what could possibly happen to them. It’s easy to dis-
miss the homeless as drunks, junkies, neer-do-wells – 
but the fact is that given the right (or the wrong) cir-
cumstances, that could be you. I never, ever honestly 
thought I could end up here. I’m still struggling to 
accept the fact that it’s happened.

It’s a sad fact that many homeless people who 
receive help, like back-to-work placements, food 
bank vouchers and temporary accommodation, 
ultimately end up back on the streets. What’s the 
appeal, do you think?
When you’ve reached the point that you’re homeless, 
living hand-to-mouth on the streets, it can’t actually 
get worse. There’s something strangely comforting 
about the lack of  responsibility and not having to 
live up to anyone’s expectations. No-one around you 
can afford any airs and graces. It’s the best leveller 
there is.

I have to admit there is an addictive quality to living 
like this. I know people who used to be on the streets 
and have been given a flat and a job by social servi-
ces, but less than a month later they’re back in the 
park. In a way, the visible part of  the problem – the 
lack of  accommodation – is just the tip of  the ice-
berg. The deeper reason many folk end up on the 
streets is because they have mental health problems, 
and that’s the part that society is scared to address. 
And I suppose the part that’s much harder to fund.

What can people do to help the homeless in Bar-
celona? If  we see a homeless person begging 
or they approach us for money, should we hand 
over cash?
Honestly, I would say no. One of  the hardest parts 
about this for me has been suddenly feeling like I’m 
invisible, that I just don’t count anymore, and those 
moments when someone walks past, sees me and ac-
knowledges me make my day. It’s much better to stop 
and chat to the person sleeping on the streets, and if  
you want to help out, offer to take them for a coffee 
and a sandwich, just spend half  an hour with them.
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Remember that every person you see sleeping rough 
is an individual with a unique back story. We don’t 
stop having identities and personalities just because 
we’ve lost the roof  over our heads.
 
How to help the homeless in Barcelona – volun-
teering and donations
Trying to get clear figures on how many people are 
on the streets in Barcelona isn’t easy. Earlier this year, 
El País reported that several local councils in Cata-
lonia are planning to carry out a census of  homeless 
people to obtain an accurate picture of  the problem 
– without this information, a serious public policy 
against homelessness is impossible. Frustratingly, it’s 
not the Catalan parliament, the Generalitat, behind 
this push, but non-profit organisation the Arrels 
Foundation. The charity has seen the number of  
people needing its help skyrocket since 2011, and the 
article quotes its director as seeming to imply that the 
Catalan government is avoiding finding out the real 
figure for fear of  then having to face up to the real 
problem.

The Arrels Foundation quotes a figure of  3000 ho-
meless people in the city, with around 900 sleeping 
on the streets each night. The organisation’s main 
aim is to raise awareness among the public about the 

plight of  the homeless in Barcelona, around a third 
of  whom hail from EU countries other than Spain. 
Arrels welcomes enquiries from potential volunteers, 
who can help by joining the street outreach teams, as-
sisting in the day centre or visiting people who have 
been recently rehoused as they try to integrate back 
into society. You can also make a donation to help 
fund the organisation’s work, 60% of  which is priva-
tely funded.

Hope for the homeless
Esperança (Catalan for ‘hope’) is a volunteer group 
set up in 2013 by Brits Julie Stephenson and Julia 
Fossi. On Saturday and Sunday evenings, volunteers 
from the group gather donations of  food, clothes, 
shoes and toiletries to distribute to homeless people 
on two established routes across Barcelona. You can 
offer to make up food (sandwiches, soup and fruit 
are the usual fare), take along dog food or volunteer 
as a walker on one of  the routes, accompanied by 
three or four other people. Walking one of  the routes 
takes around four hours, and is a great way to interact 
with homeless people in a directly meaningful way, as 
well as make friends from the international volunteer 
community in Barcelona.

Enllaç: http://www.guirigirlinbarca.com/society/british-and-homeless-in-barcelona
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¿Son las minicasas de diseño la solución para las 
personas sin hogar?

Eslang.es (16/09/2016)
Redacción

En los últimos tiempos ha aumentado el número 
de personas que buscan cartones para cobijarse en 
la noche, que arrugan papeles de periódico y se los 
distribuyen bajo la ropa para lograr un efecto de con-
servación térmica artesanal. Personas que duermen 
o fingen dormir esquinados en un cajero mientras 
entran a las tres de la mañana chavales con camisa y 
la fiesta en el cuerpo. Duermen o fingen dormir para 
no parecer una amenaza y que no los echen. Desde 
hace un tiempo, algunos arquitectos y diseñadores 
proponen algunas soluciones imaginativas.

Los planes y los programas para reinsertar a estos 
vecinos sin recursos no han logrado erradicar el pro-
blema. Muchas asociaciones trabajan en ello, pero si-
gue igual. O peor. En la Estrategia Nacional  Integral 
para Personas Sin Hogar para 2015-2020, se resaltaba 
que durante el periodo de crisis se había catapulta-
do el número de personas sin casa en toda la Unión 
Europea. En Francia, por ejemplo, el incremento 

alcanzaba el 50%. Caritas habló en 2014 de 40.000 
personas sin hogar en España (casi el doble que las 
señaladas por el INE en 2012, 23.000, el último dato 
oficial disponible). La ciudad más afectada era Barce-
lona, casualmente, la única capital que contaba a los 
inmigrantes.

Enllaç: http://www.eslang.es/politica/son-las-minicasas-de-diseno-la-solucion-para-las-personas-sin-hogar_20160916-n.html
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La Universitat Pompeu Fabra celebra la Fira 
Solidària UPF amb una vintena d’entitats
Aquesta és la 4a edició de la Fira Solidària, ja ben consolidada, que aquest any girarà 
entorn a la pobresa i les persones sense llar i comptarà amb més de 20 entitats 
participants.

Xarxanet.org (24/10/2016)
Fundació Autònoma Solidària
La Universitat Pompeu Fabra acollirà per quart any 
consecutiu la Fira Solidària aquest dijous 20 d’octubre 
a l’espai del pati de l’edifici Jaume I al Campus Ciuta-
della, Barcelona. Una vintena d’associacions i entitats 
diverses ocuparan l’espai central de la universitat des 
de primera hora del matí i fins a la tarda. “Aquest és 
el quart any que fem aquesta Fira, i hem notat com 
a cada edició hi ha més assistents i podem realitzar 
més activitats. Tenim un públic potencial de 5000 
estudiants (a més del públic general que s’hi vulgui 
acostar), així que volem que cada any la Fira sigui més 
potent”, explica Lídia Fosalba tècnica de cooperació i 
solidaritat de la UPF i coordinadora de la Fira.

Les entitats expositores són ben diverses i estan 
d’alguna manera vinculades a la UPF o a algun dels 
seus membres. Hi trobem entitats que treballen 
amb infància i adolescència, com  AEI Raval, Son-
ríe y Crece,  Fundació Comtal; entitats internacio-
nals com Amnistia Internacional, Fundació Educa-
ció Solidària,  Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat 
(CCAR), i Amics de Mumbai; i també  associacions 
de voluntariat universitari, banca ètica, entitats 
d’inserció laboral i de foment de la inclusió social, 
entre molts d’altres. Totes aquestes entitats tindran 
parada on informaran dels serveis que ofereixen i les 
oportunitats de voluntariat que tenen.

A les 12 h, al mateix pati Jaume I tindrà lloc la taula 
rodona Persones sense llar: es busquen responsables. 
“Amb aquesta taula pretenem posar damunt la tau-
la la problemàtica del sensenllarisme i sensibilitzar 
els assistents. Tal com diu el títol no només volem 

plantejar-se orígens i causes, sinó explicar qui són 
responsables de la situació i com se n’haurien de fer 
càrrec i posar solucions”. Els ponents escollits són: 
Albert Sales, professor de la UPF i assessor de la Ti-
nença d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament 
de Barcelona, Ferran Busquets, director de la Fun-
dació Arrels, David Díaz de Quijano, coordinador 
d’Oikocredit a Catalunya, Eduard Martínez, repre-
sentant d’Amnistia Internacional habitatge, i el pro-
fessor de la UPF Ricard Zapata com a moderador.

Un cop acabada la taula rodona, es donarà pas al di-
nar solidari. Aquesta és novetat de la Fira Solidària 
UPF d’enguany. Entre les 13.30 h i les 15 h els assis-
tents podran comprar un tiquet per 5 euros i dinar 
allà mateix. Per cada tiquet venut es destinarà 1 euro 
a una de les entitats participants. 

Per a més informació mira el vídeo promocional que 
van fer l’any passat:

Enllaç: http://xarxanet.org/social/noticies/la-universitat-pompeu-fabra-celebrara-dema-la-fira-solidaria-upf
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també és la feina que fan els voluntaris de la Funda-
ció Arrels. I de tantes altres entitats. Cada dia i cada 
nit. Tant si fa fred com si fa calor. Perquè no es pot 

ser smart sense resoldre els problemes més evidents i 
més colpidors dels nostres carrers. I això és cert. Cal 
una mica més d’esforç. Una mica més, si més no.

Enllaç: http://www.vilaweb.cat/noticies/cors-de-cartro-en-una-smart-city-pere-cardus-opinio-article/
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Civisme: de qui és el carrer?
Fa deu anys, un nou ‘model de convivència’ va transformar la vida a l’espai públic de 
la ciutat de Barcelona. Ara, la qüestió torna al terreny de la política municipal i el nou 
equip de govern afronta el debat amb moltes incògnites

La Directa.cat (16/11/2016)
Manel Riu - Emma Torres

Enguany, fa una dècada que es va aprovar l’“ordenança 
de mesures per fomentar i garantir la convivència 
ciutadana”. L’any 2006, aquesta regulació va suposar 
molt més que un canvi en la normativa municipal. 
Uns mesos abans, s’havia fet fort un corrent d’opinió 
que defensava la necessitat de perseguir els anome-
nats actes incívics i l’alcalde Joan Clos va reaccionar 
amb aquest text, conegut com a Ordenança del Ci-
visme. La nova norma va prohibir pràctiques fins lla-
vors legals com beure alcohol al carrer o dormir en 
un banc.

Entre l’estiu de 2005 i el febrer de 2006, aquest de-
bat va sacsejar amb força la política municipal. Al-
guns mitjans de comunicació van mostrar una forta 
preocupació pels problemes de convivència ciutada-
na, tal com explica la regidora de CiU Maite Fandos 
al documental 2006: Any del civisme: “Aquesta orde-
nança és conseqüència, entre altres coses, dels mit-
jans de comunicació. La Vanguardia ha fet un favor a 
la ciutadania agafant un tema que preocupa i portant-
lo a la primera plana de l’actualitat”.

Enmig de la polèmica, el 12 de desembre de 2005 
l’Ajuntament de Barcelona va convocar una audièn-
cia pública per debatre el projecte de normativa. 
Ada Colau va assistir-hi com a públic i va interve-
nir per posicionar-se totalment en contra del text. 
“L’ordenança es fa perquè aquest Ajuntament té por 
de la ciutadania i el que vol és controlar-la”, va afir-
mar l’actual alcaldessa. Jaume Asens i Gerardo Pi-
sarello també van oposar-s’hi en un article al diari 
El País. “Converteix els més vulnerables en caps de 
turc del malestar social”, signaven els actuals tinents 
d’alcaldia. Deu anys després de l’aprovació, el con-
text polític de la ciutat ha viscut molts canvis, però 
l’ordenança continua sent vigent.

Una de les pràctiques més recurrents prohibides al 
text municipal és la venda ambulant. Aquest tipus 
d’activitat és la que més s’ha sancionat a partir de 
l’ordenança. D’altra banda, el consum d’alcohol a la 
via pública també concentra un gran nombre de de-
núncies. Algunes persones multades consideren que 
no es fa per protegir el descans del veïnat, sinó que 
s’actua arbitràriament. Un dels agents cívics de Grà-
cia coincideix amb la crítica: “A vegades, veuen un 
grup fent botellón i passen i, altres vegades, es troben 
una parella que no molesta ningú fent una cervesa i 
la multen”.

Una barrera més per les persones sense llar
El text municipal inclou referències a la mendi-
citat. Un exemple és l’article 35.2, que prohibeix 
l’oferiment de béns i serveis a les persones que es 
troben dins d’un vehicle, basant-se en el dret dels ciu-
tadans de “transitar per la ciutat de Barcelona sense 
ser molestats o pertorbats”.

Segons dades de la Fundació Arrels, l’any 2011, es 
van imposar fins a 1.056 denúncies a persones sen-

Manifestació contra l’Ordenança de Civisme que es va fer a Bar-
celona el 20 de desembre de 2005 / Oriana Eliçabe
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se sostre per incomplir l’ordenança, incloent el cas 
d’un home que acumulava un deute de 7.486 euros 
en multes. Aquest deute es va acabar condonant i, 
des de llavors, la freqüència d’aquests casos ha min-
vat molt. Joaquim Forn, exregidor de CiU encarregat 
de la Guàrdia Urbana, defensa l’actuació de l’antic 
consistori: “Si un veí truca per denunciar-ho, estàs 
obligat a actuar. A banda, es va arribar a un acord 
perquè aquestes multes no s’arribessin a cobrar”.

Per al director d’Arrels, Ferran Busquets, alguns ar-
ticles de l’ordenança són punitius amb les persones 
sense llar perquè no es té en compte la seva situació 
de vulnerabilitat. Per exemple, el que fa referència a 
les necessitats fisiològiques: “Una cosa és un ciutadà 
que pot fer-ho en un bar o a casa seva i l’altra és algú 
que no té aquesta possibilitat”.

Els sons del carrer demanen pas
L’entrada en vigor de l’ordenança va fer créixer el 
nombre de multes imposades a la gent que fa mú-
sica al carrer i també els decomisos d’instruments. 
Segons la Guàrdia Urbana, l’any passat, se’n van re-
quisar 1.024. Estan emmagatzemats i sense cap ús a 
l’edifici de l’antiga Casa de la Premsa de l’avinguda 
Rius i Taulet.

Malgrat les aproximacions que s’estan produint entre 
l’Ajuntament i els diversos col·lectius d’aquest gremi 
els últims mesos, alguns d’ells continuen sentint-se 
perseguits per la policia. “Com a artistes, som invisi-
bles per la llei. La nostra activitat és cultural i això no 
es reconeix”.

A banda, l’Ajuntament està treballant en l’elaboració 
d’un conveni per regularitzar la situació d’algunes 
d’aquestes persones, seguint un model que ja s’aplica 
a Ciutat Vella. Daniel Granados, director de Cultura 
Viva, considera que “és un programa en positiu per 
reconèixer el paper de la música al carrer i donar-li 
una estructura jurídica”.

Tot i així, les propostes del govern municipal no con-
vencen tot el col·lectiu. Per a Alexandra Camps, una 

música de carrer, “van en direcció contrària al seu 
propi programa electoral”. Granados reconeix les 
limitacions de la normativa vigent en aquest camp: 
“Ens fa falta una nova ordenança del civisme per en-
tendre l’espai públic d’una altra manera”.

Les pintades, a la cruïlla entre art i incivisme
“El problema de la prohibició és que no elimines el 
graffiti, sinó que el transformes. D’aquesta mane-
ra, s’aconsegueixen evitar els murals i les obres més 
elaborades i s’acaba donant referencialitat al vessant 
més vandàlic”. Així ho relata Marc Garcia, fundador 
del projecte Murs Lliures. L’ordenança sanciona amb 
multes de 120 a 3.000 euros qualsevol tipus de pin-
tada que sigui visible des de la via pública. Segons 
s’explica al text municipal, aquesta mesura pretén 
“pal·liar les expressions de contaminació visual” que 
s’havien “generalitzat de forma incontrolada”.

Bru Cortacans, un jove que fa una dècada que està 
involucrat en el muralisme a Barcelona, lamenta la 
transformació del paisatge artístic de la ciutat els da-
rrers anys: “Els veïns s’autoregulaven i el nivell ar-
tístic estava pels núvols. L’ordenança va suposar una 
degradació de la qualitat del graffitii ens hem acostu-
mat a la cultura del gris”.

Tant el Marc com el Bru coincideixen que és molt di-
fícil regular l’art urbà perquè “sempre existirà el van-
dalisme”, però reclamen que s’alliberin els murs de la 
ciutat per a l’art: “Fins ara, la política de l’Ajuntament 
ha estat la negació d’una cultura”, opina en Bru.

Enllaç: https://directa.cat/civisme-de-qui-es-carrer



-270-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

Viven en la calle y duermen sobre cartones, mantas 
o, con un poco de suerte, algún viejo colchón. Las 
bajas temperaturas, que recuerdan inevitablemente 
a la época navideña, y un profundo sentimiento de 
soledad les obliga, en ocasiones, resguardarse en lu-
gares recónditos.

En uno de ellos se dan cita, cada lunes por la tarde, 
una decena de hombres y mujeres que han vivido o 
viven en la calle. El lugar no es otro que las depen-
dencias de la Fundación Arrels, una entidad que, des-
de 1987, se dedica a la atención de personas sin hogar 
en Barcelona.

Allí comparten las experiencias vividas en su día a 
día en la calle, y las hacen extensivas a todo aquel que 
quiera seguirles en su cuenta de Twitter: @Placido_
Mo. La idea surgió a raíz de la muerte de un homeless 
llamado Plácido Moreno, que vivió diez años en la 
calle. Antes de morir, escribió una carta que impulsó 
esta iniciativa.

La Carta De Plácido
“Me pesa amargamente lo que sembré en el pasado 
pero, mientras recojo esa siembra negativa que no me 
llevaría a ninguna parte, intento convertirla en algo 
positivo pidiendo ayuda a personas comprensivas 
que, al escucharme, no me hacen sentir más avergon-
zado de lo que ya me siento”, relata la carta.

“Los que solicitamos su ayuda aprendemos que en 
realidad ésta es desinteresada”, prosigue. “Son per-
sonas que se sienten felices y satisfechas cuando ven 
que, aunque sea pasito a pasito, pero firmemente, 
nosotros nos esforzamos en recuperar valores que 
creíamos perdidos del todo”.

“Son personas que merecen nuestro respeto por su 
vocación desinteresada”, narra la misiva, “que sufren 
al no disponer de recursos suficientes con los ayu-
dar a todos. Por todo ello, mi eterna gratitud, porque 
sin vosotros la palabra esperanza no tendría sentido. 
Para todas las personas que dedican parte de su vida 
a la nuestra: gracias”, concluye.

Comunicación Directa
La interacción de los miembros de @Placido_Mo 
con la sociedad es una manera eficaz de sensibilizar a 
la ciudadanía, ya que son ellos mismos los que hablan 
sin intermediarios, según explica a Crónica Global 
una portavoz de la Fundación Arrels. “Los seguido-
res de la cuenta de Twitter pueden preguntarles di-
rectamente y se genera una conversación horizontal. 
Además, se trata de una herramienta muy ágil que 
permite condensar en poco espacio las vivencias”.

Cronicaglobal.com (13/12/2016)
Nuria Vázquez

Personas sin hogar se dan cita cada lunes para interactuar con los usuarios en las redes 
sociales

Twitter, el refugio virtual de los ‘sintecho’

Jesús, un indigente que estuvo 30 años en la calle 
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Y lo hacen sobre temas diferentes como: dónde co-
mer un plato caliente cuando se vive en la calle, qué 
significa para ellos la palabra dignidad, cómo fue la 
primera noche al raso, qué relación tienen con los 
servicios sociales o los retos que supone para un sin-
techo abandonar la calle.

Desigualdad Social
“Hoy en Plácido somos seis. A tres nos han agredido 
durmiendo en la calle y los otros tres conocemos a 
compañeros a los que han pegado”. “A varios nos ha 
pasado que, durmiendo en un cajero, vengan los de 
seguridad, nos hagan salir y no nos vuelvan a dejar 
entrar”. “Uno de nosotros vive en la calle y tiene mie-
do a entrar en un piso. Si al segundo mes no puede 
pagar, volvería a la calle. Sería un batacazo”.

Son algunos de los tuits publicados por los deno-
minados Plácidos durante varios lunes. En ellos, se 
pueden leer distintas historias como la de Jaume, un 
periodista que vivió un año en la calle; Jesús, que es-
tuvo 30 años sin hogar, o Faustino, monitor de mon-
taña que, tras un accidente, se quedó sin trabajo ni 
piso. “Me da vergüenza pedir ayuda porque no estoy 
acostumbrado”, confiesa Faustino. Y maldice la des-
igualdad social que permite que unos vivan en la calle 
mientras tantos pisos permanecen vacíos.

Enllaç: http://cronicaglobal.elespanol.com/vida/twitter-el-refugio-virtual-de-los-sintecho_64637_102.html
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La iniciativa impulsada per la Fundació Arrels ha 
recaptat amb menys de dues setmanes prop de 
5.000 claus, que s’utilitzaran a principis d’any per 
a una acció artística sorpresa
Xarxanet.org (14/12/2016)
 Júlia Hinojo

#NingúSenseClau va arrencar l’1 de desembre 
per conscienciar la ciutadania que la implicació de 
tothom és essencial per evitar que hi hagi persones 
sense sostre. La Fundació Arrels s’ha centrat en la 
clau com a símbol d’aquesta campanya. El dilluns 12 
de desembre ja comptava amb el suport de diverses 
entitats, empreses i escoles, i amb la recaptació de 
5.000 claus.

Durant tot l’any, qualsevol persona podrà donar 
les claus que ja no faci servir i s’intercanviaran per 
clauers de fusta dissenyats i fabricats per persones 
sense llar i usuàries de la Fundació. 

Escoles i entitats ja s’hi involucren
L’Institut Balmes de Barcelona organitzarà l’últim dia 
de classes abans de Nadal un esmorzar solidari en 
què es podran comprar pastissos fets per l’alumnat 
de primer i segon d’ESO. A banda, ha començat a re-
captar claus, igual que l’escola IPSI de Barcelona, que 
ja n’ha aconseguit un miler, i la universitat ESADE.

El Gremi de Flequers de Barcelona posarà a la ven-
da, el dia de Reis, tortells que duran una clau com a 
decoració. L’empresa d’ofimàtica de Barcelona Pro-
fimática també s’ha involucrat en la campanya i ha 
comprat alguns dels clauers de fusta per donar als 
treballadors i treballadores durant el sopar d’empresa 
d’aquest Nadal.

L’escola Sant Ignasi de Sarrià, per la seva banda, apro-
fitarà la fira de Nadal per vendre els clauers. També 
posarà a la venda les postals de Nadal dissenyades 

per Miquel Fuster, dibuixant que va viure 15 anys al 
carrer i que va rebre el suport, fa 13 anys, de la Fun-
dació Arrels.

“La Fundació Arrels em va ajudar molt, em van re-
collir quan només pesava 42 quilos, amb metro 80 
d’alçada, i em van escoltar sempre, amb molta pa-
ciència”, ha dit Fuster, que ha plasmat a les postals 
l’skyline de Barcelona, amb els edificis més coneguts 
de la ciutat.

La Fundació Arrels anima tothom a difondre el mis-
satge #NingúSenseClau per les xarxes socials, entre 
amistats i familiars, per sensibilitzar sobre la situació 
que viuen les quasi 1.000 persones que no tenen llar 
a Barcelona.

La iniciativa busca aconseguir un milió d’euros a par-
tir dels donatius que es poden fer a través del web de 
la campanya o trucant al 93 441 29 90.

Enllaç: http://xarxanet.org/juridic/noticies/ningusenseclau-la-campanya-obrir-portes-les-persones-sense-llar

Cartell informatiu de la 
iniciativa. Font: Fundació 
Arrels



-273-

DOSSIER DE PREMSA 2016
Premsa digital

La Fundació Arrels apela a la implicación 
ciudadana con los ‘sin techo’ en una campaña

Europapress.es (18/12/2016)
Neus Riba

La Fundació Arrels ha impulsado la campaña ‘Ningú 
sense clau’ (Nadie sin llave) con la que busca la impli-
cación de los vecinos de Barcelona con la problemá-
tica de los ‘sin techo’ para aumentar el conocimiento 
y transmitir “que es posible solucionarlo”, además de 
dar información práctica sobre qué se puede hacer 
cuando se ve a alguien durmiendo en la calle. 

El director de Arrels, Ferran Busquets, ha explica-
do en declaraciones a Europa Press que la iniciativa 
quiere resolver las dudas que acostumbran a abordar 
a las personas que quieren intervenir, además de lla-
mar a la acción para que las personas “formen cada 
vez más de la solución”, ante las 941 personas que 
duermen en la calle cada día en Barcelona.

También buscarán recaudar fondos para la acción de 
la entidad, que impulsa cada año una campaña por-
que alrededor del 66% de sus ingresos --según datos 
de 2015-- provienen de donaciones privadas, que van 
desde aportaciones económicas pequeñas, hasta do-
naciones como la que recientemente les ha propor-
cionado un local.

 Han colaborado en la campaña la realizadora Lyona 
y el dibujante Miquel Fuster, que vivió 15 años en la 
calle y fue usuario de la asociación, con la que sigue 
colaborando; ambos han diseñado dos postales para 
felicitar las fiestas de Navidad.

Busquets ha destacado el vínculo que se crea entre 
la entidad y sus usuarios, que el año pasado supera-
ron los 1.700, para los que muchas veces son como 
una familia por el acompañamiento que les dan, y la 

mayoría sigue relacionándose con la entidad aunque 
logren la autonomía: “Somos a los primeros que lla-
man”.

La Universitat de Barcelona (UB) ha reconocido 
como diploma de extensión universitaria el curso de 
Mantenimiento de huertos urbanos, centros de com-
postaje y jardinería impartido por el Centre d’Acollida 
Assís dedicado a personas ‘sin hogar’.

El 42% de los alumnos que han finalizado hasta la 
actualidad este itinerario formativo con éxito han en-
contrado un empleo, ha explicado la entidad en un 
comunicado.

En su IV edición, el curso cuenta con un alumnos 
atendidos por esta y otras entidades y de una media 
de edad de 50 años, entre los que hay un 22% de 
mujeres, bajo la dirección del profesor de la Facultad 
de Farmacia y Ciencias de la Alimentación de la UB 
Miquel Salgot.

Enllaç: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-fundacio-arrels-apela-implicacion-ciudadana-techo-campa-
na-20161218104532.html
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CadenaSer (19/01/2016)
Georgina Leser
Entrevista a Ferran Busquets 
Entrevista a Ferran Busquets en motiu de la presentació per part d’Arrels de l’app 
per localitzar persones que dormen al carrer

Cope (19/01/2016)
Adrià Santasusagna
Entrevista a Ferran Busquets
Entrevista a Ferran Busquets en motiu de la presentació per part d’Arrels de l’app per 
localitzar persones que dormen al carrer.

CatRàdio (28/01/2016)
Paraules de vida
Emili Pacheco
Entrevista a Ferran Busquets en motiu de la presentació de l’app d’Arrels per localitzar 
persones que dormen al carrer. 
La presentació de l’app ha coincidit amb la campanya de recaptació 1miliodegracies.

Rne (04/02/2016)
Mónica Montes
Entrevista a Ferran Busquets
Arrels presenta la primera ‘app’ para geolocalizar personas sin hogar en España.

CatRàdio (09/02/2016)
Catalunya Vespre
Marta Lanau
Ferran Busquets. 
En motiu de l’incendi de l’estació de metro abandonada el director d’Arrels parla dels 
perills associats a les persones sense llar.  
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RAC1 (02/03/2016)
No ho sé
Adrià Santasusagna 
Parlem de l’aplicació móbil d’Arrels que serveix per localitzar persones que dormen al 
carrer.
Enllaç: https://play.uwhisp.com/Nohoserac1/nohose-reportatge-dadria-santasusagna-sobre-la-platafor-
ma-m-4-social

CadenaSer (05/03/2015)
Anna Punsí
Entrevita Ferran Busquets
Parlem amb el director d’Arrels Fundació sobre la problemàtica de les persones sense sostre 
i la nova aplicació mòbil d’Arrels per localitzar a persones que viuen al carrer.

Mossegalapoma (01/03/2016)
Tomás Manzanares
Ferran Busquets 
Conversa amb en Ferran Busquets, Director d’Arrels Fundació  sobre la campanya #ningú-
dormintalcarrer i la nova App per a mòbils associada.
Enllaç: http://mossegalapoma.cat/fundacio-arrels-ferran-busquets-programa-276/

Cope (16/03/2016)
Ángel Expósito
La Tarde
La ‘Fundació Arrels’ ha atès 1800 persones sense llar al 2015. Un 12% més que al 2014. 
Ens ho ha explicat Ferran Busquets, director de la fundació
Enllaç: http://www.cope.es/player/la-fundacio-arrels-ha-ates-1800-persones-sense-llar-al-
2015-un-12-mes-que-al-2014&id=2016031618590001&activo=10

Rac1 (11/03/2015)
Iñigo Benet
Ferran Busquets 
El director d’Arrels Fundació explica la nova aplicació per a mòbils per localitzar persones 
que dormen al carrer.  
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Cope (18/03/2016)
Entrevista telefònica
Ferran Busquets
El director d’Arrels, Ferran Busquets, comenta les dades presentades per l’entitat sobre la 
Memòria 2015

Cope (23/03/2016)
Montse Rodríguez
Ferran Busquets, 
La utilitat dels recomptes de persones que dormen al carrer i l’anàlisi de les últimes dades 
comentades per Ferran Busquets, director d’Arrels.  

CatRàdio (17/03/2016)
La nit dels ignorants
Leandre Teruel
En aquest programa donen veu moltes vegades a voluntaris de diferents àmbits. 
En aquesta ocasió truquen a la Lina Cardona, voluntària de l’equip de suport d’Arrels, 
perquè doni el seu testimoni.
Enllaç: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-nit-dels-ignorants-2-0/la-nit-dels-igno-
rants-2-0-2a-hora/audio/914566/

Rac 1 (24/04/2016)
Via lliure
Entrevista Ferran Busquets
En motiu de la col•laboració de la Casa Batlló amb Arrels per Sant Jordi, el director de 
l’entitat parla de la problemàtica de les persones que viuen al carrer.   

Ràdio Estel (28/04/2016)
Plusvalua
Entrevista Ferran Busquets
Recentment, Ferran Busquets, Director de la Fundació Arrels, deia: “No hi ha d’haver ningú 
al carrer i és possible l’aconseguir-ho”. L’assoliment d’aquest objectiu, hauria de ser una fita 
preeminent de la nostra societat.
Enllaç: http://www.ceesocials.org/ningu-dormint-al-carrer-persones-sense-llar-a-barcelo-
naeditorial-programa-plusvalua-28-dabril-del-2016/
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Ràdio 4 (26/05/2016)
Luís Vila
Entrevista a Ferran Busquets
Sobre els objectius del recompte i el cens de persones que dormen als carrer de la ciutat.

Ràdio Nacional/Girona (17/05/2016)
Entrevista a Ferran Busquets
Sobre els recomptes de persones sense sostre que s’han fet a Barcelona i Girona

Cope (26/05/2016)
Carles García Pastor
En motiu del recompte de persones sense llar 2016.
Quantes persones viuen als carrers a Barcelona? En quines condicions? Ferran Busquets, 
director d’Arrels Fundació, ens ho ha explica.
Enllaç: http: //www.cope.es/player/qwedwedwe&id=2015052619560001&activo=10

Catràdio (02/06/2016)
Paraules de vida
Arrels Fundació treballa perquè no hi hagi ningú dormint al carrer

Catràdio (01/06/2016)
Entrevista Ferran Busquets, 
El director d’Arrels, Ferran Busquets, comenta els resultats del cens, que es va realitzar du-
rant tres nits seguides, sobre les persones que dormen als carrer de Barcelona.

Ràdio Terrassa (09/06/2016)
Entrevista a Ferran Busquets
Cal que la societat pressioni perquè no hi hagi gent dormint al carrer.
Enllaç: http://www.sicom.cat/blog/futurs-9616/

Catràdio (23/06/2016)
El Matí
Mònica Terribes
Parlem amb la Mònica Terribes sobre la iniciativa de donar veu a les persones sense sostre 
a través del vot invisible del twitter. 
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Ràdio Estel (28/06/2016)
Fórmula Estel
Oriol Casals
Entrevista a Ferran Busquets que explica la diferència entre recompte i cens i comenta els 
resultats del cens.
Enllaç: http://www.reccficheros.com/audio/20160628-08_00FORMULAESTEL.MP3

CadenaSer (24/07/2016)
Entrevista a Ferran Busquets i Miquel Fuster
En motiu del últim volum sobre el còmic del Miquel, il•lustrador, que va estar quinze anys vivint 
al carrer.

CadenaSer (10/08/2016)
Hoy por hoy
Entrevista Miquel Fuster
Il•lustrador que va està quinze anys vivint al carrer i dibuixa i escriu sobre les seves experièn-
cies.
Enllaç: http://play.cadenaser.com/audio/cadenaser_hoyporhoy_20160810_100000_110000/ 
Minut 7.5 a 22.

Rac 1 (25/08/2016)
Núria Botet
Entrevista: Ferran Busquets sobre la Campanya Estiu 16
de conscienciació i donacions per ajudar les persones sense sostre que passen l’estiu a la 
ciutat. Volen visibilitzar-los dins de la Barcelona més turística i donar a conèixer les dificul-
tats afegides que planteja l’estiu als qui passen el dia i la nit al carrer: alguns serveis assisten-
cials amb serveis reduïts o tancats per vacances, un sol que crema i una calor impossible de 
mitigar.

BTV ràdio (07/10/2016)
Neus Altisent
F. Busquets, director d’Arrels, i M.Balufo, treballadora de la Llar Pere Barnés.
Parlant de les dificultats afegides quan comencen els rigors de l’hivern. Per això, es va obrir 
durant uns dies el recurs de la Llar Pere Barnés.  
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Rac1 (04/11/2016)
No ho sé
Amb Joan Maria Morros
Minut 16:53
Comenta l’article de La Vanguardia que parla de la història d’en Pedro que va morir la pri-
mera nit que va dormir a un pis que Arrels li va aconseguir. També parla de l’APP que té 
Arrels per ubicar persones que dormen al carrer. 
Enllaç: http://www.rac1.cat/audioteca/embed/c066946c-4c7b-4f6e-b28a-72f3b7002f96

BTV ràdio (16/11/2016)
Clara Aguesillas
Entrevista Ferran Busquets, Acte Barca de Caronte
Enllaç: https://soundcloud.com/btvradio/arrels-fundacio-homenatja-persones-sense-sos-
tre-mort-ciutat

Rac1 (14/11/2016)
Acte Barca de Caronte
Conmemoració de totes les persones sense llar que van morir durant l’any 2016.

Cope (15/11/2016)
Acte Barca de Caronte
Conmemoració de totes les persones sense llar que van morir durant l’any 2016.
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Enllaç: https://twitter.com/8aldia/status/689911683150557184

8 al dia (20/01/2016)
Notícies
@ArrelsFundacio ajuda els ‘sense sostre’ amb una 
nova app. @piposerrano et porta més detalls

La Sexta (25/01/2016)
Notícies
Laura Jutglar
Ferran Busquets, director d’Arrels, parla de la App 
creada per localitzar persones que viuen al carrer

Tve (02/02/2016)
Informatius

Tipografies solidàries per ajudar les persones 
sense sostre
Us parlem ara d’una iniciativa relacionada amb el dis-
seny per ajudar a les persones sense sostre. Es tracta 
d’una pàgina web des d’on es poden comprar 10 ca-
ligrafies de 10 persones que estan al ca

Enllaç: http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/
tipografies-solidaries-per-ajudar-les-persones-sense-sos-
tre/3477918/
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Enllaç: http://www.andorradifusio.ad/Noticies/samantha-bos-
que-simplica-en-un-projecte-solidari-per-a-la-insercio-dindigents

TV Andorra (02/02/2016)
Notícies
Samantha Bosque s’implica en un projecte 
solidari per a la inserció d’indigents
En els seus quadres sempre hi ha missatge i interac-
ció. Samantha Bosque ara es vincula amb un projec-
te solidari per recaptar fons per una millor inserció 
d´indigents amb la Fundació Arrels de Barcelona. El 
vehicle de l´obra és la cara que veiem al carrer i la 
seva escriptura amb la qual tantes vegades han dema-
nat una mica d´atenció per part de la societat.

Enllaç:  http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/05/augmen-
ta-la-participacio-per-localitzar-persones-sense-sostre-gracies-a-
lapp-darrels/

BTV (05/02/2016)
Notícies
Augmenta la participació per localitzar persones 
sense sostre gràcies a l’app d’Arrels
En pocs dies des que es va posar en funcionament, 
més d’un miler de persones han descarregat l’app 
per localitzar persones sense sostre d’Arrels Funda-
ció. L’aplicació, que és gratuïta i es pot descarregar 
a les plataformes d’iOS i Android, ha permès que 
l’organització reculli el doble d’informació que el que 
havia aconseguit els darrers dos anys a través del seu 
web.

BTV (09/02/2016)
Notícies

L’incendi de Rodalies s’ha produït en una esta-
ció en desús
L’incendi a Rodalies s’ha produït a la 1.30 h en un
altell d’unes instal•lacions en desús de la gestora
d’infraestructures Adif, a la part alta de l’Estació del
Nord. Alguns testimonis han apuntat que era un lloc
habitual de refugi de persones sense llar.

Enllaç: http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/09/incendi-
rodalies-estacio-desu/#None
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Enllaç: http://beteve.cat/solars-en-desus-abandonats-risc-
sense-lla/

BTV (10/02/2016)
Notícies
Les deixalles i el mal estat dels edificis abando-
nats, un risc
El mal estat d’alguns espais abandonats de la ciutat
poden suposar un risc si acumulen deixalles i brutícia
que poden cremar com va passar aquest dimarts en 
una estació abandonada de Rodalies. El problema
s’agreuja quan aquests llocs es fan servir com a refu-
gir i per dormir.

Enllaç:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/
director-de-la-fundacio-arrels-el-problema-no-es-que-socupin-
aquests-espais-es-que-aquestes-persones-no-tinguin-lloc-on-
anar/video/5583420/#

TV3 (10/02/2016)
Els Matins
Director de la Fundació Arrels: “El problema no 
és que s’ocupin aquests espais, és que aquestes 
persones no tinguin lloc on anar”
Entrevista amb Ferran Busquets, director de la Fun-
dació Arrels, per parlar de les persones que ocupen 
espais abandonats, com l’estació on ahir es va iniciar 
el foc.

TV3 (01/03/2016)
Informatius migdia

Parla el Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació, 
sobre la nova app que ha creat l’entitat per localitzar 
persones que viuen al carrer.

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/
telenoticies-cap-de-setmana-migdia-06032016/video/5587919/
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Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-ves-
pre/creix-un-60-en-5-anys-el-nombre-de-sense-sostre-atesos-
per-la-fundacio-arrels/video/5589810/

TV3 (16/03/2016)
Telenotícies
Creix un 60% en 5 anys el nombre de sense sos-
tre atesos per la fundació Arrels
En motiu de les dades de la memòria d’Arrels de 
2015, el Ferran Busquets, director de l’entitat i l’Anna 
Titos, coordinadora del programa d’Acollida, expli-
quen el què fem i què volem per aconseguir que no 
hi hagi ningú dormint al carrer. 

Enllaç:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-ves-
pre/creix-un-60-en-5-anys-el-nombre-de-sense-sostre-atesos-
per-la-fundacio-arrels/video/5589810/

TV3 (17/03/2016)
Telenotícies
Més persones sense llar
Augmenta un 60% el nombre de persones sense
sostre ateses en els últims cinc anys per la Fundació
Arrels a Barcelona. L’entitat intenta acompanyar-los
molt més enllà de les necessitats bàsiques

TV3 (18/03/2016)
Informativos

Un nou cas de vexacions a indigents per part 
d’aficionats del futbol
Ferran Busquets, director d’Arrels, parla de la vulne-
rabilitat del col•lectiu de les persones sense sostre.

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-mig-
dia/un-nou-cas-de-vexacions-a-indigents-per-part-daficionats-
del-futbol/video/5590222/
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Enllaç:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticiesmigdia/
families-vivint-als-pisos-destinats-al-tercer-sector/
video/5592022/?utm_source=Recull%20Premsa%20

TV3 (30/03/2016)
TeleNotícies
Famílies vivint als pisos destinats al tercer sector
Pisos ocupats recuperats per a persones en risc 
d’exclusió. El Josep M Erustes, persona atesa per 
Arrels, entre d’altres, explica la seva experiència al seu 
nou habitatge.

Enllaç:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/la-casa-
batllo-es-vesteix-amb-un-miler-de-roses-en-una-accio-solida-
ria/video/5596607/

TV3 (22/04/2016)
El matins
La Casa Batlló es vesteix amb un miler de roses 
en una acció solidària
La façana de la Casa Batlló llueix 1.000 roses per ce-
lebrar Sant Jordi en una acció solidària. A l’edifici es 
vendran 2016 roses per recollir fons per a la Fundació 
Arrels, que treballa per a les persones sense sostre.

TV3/Canal 33 (25/04/2016)
Gent normal

Començar de nou
Però què és perdre-ho tot? Per alguns és una feina 
en un moment determinat, per altres, la salut, una 
persona estimada, però també potser, perdre una ex-
tremitat en un accident o, com descriu un altre dels 
convidats, l’il·lustrador Miquel Fuster, que va viure 
quinze anys al carrer, per ell, “el pitjor ha estat perdre 
el temps”.

Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-gent-normal/
comencar-de-nou/video/5596861/
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Enllaç: http://tvbadalona.xiptv.cat/forum/capitol/26-d-abril-
de-2016

TvBadalona (26/04/2016)
Notícies
Fòrum
Recompte Badalona 
En motiu del recompte de persones sense sostre que 
es va fer a Badalona assessorats per Arrels Fundació, 
el programa tracta d’aquest fenòmen. Entre els con-
vidats el Ferran Busquets, director d’Arrels Fundació 

Enllaç:  http://www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-a-la-2/
vespre2-sencer5maig/3599679/

TV2 (05/05/2016)
Al vespre la 2
Miquel Fuster
En motiu de la presentació del recull del còmics, 
entrevista al Miquel Fuster, on explica el perquè de 
posar-se a dibuixar sobre els 15 anys que va passar 
vivint als carrer de Barcelona.

BTV (23/05/2016)
Notícies

Arrels Fundació busca voluntaris per enquestar 
persones sense llar
Arrels Fundació busca voluntaris per sortir, les nits 
del 30 i 31 de maig i de l’1 de juny, per enquestar les 
persones que dormen al carrer sobre aspectes com la 
seva situació administrativa, si han patit agressions o 
si visiten regularment un metge.

Enllaç: http://beteve.cat/arrels-fundacio-enquesta-persones-
sense-llar-voluntaris/
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BTV (29/05/2016)
Notícies

BTV segueix el dia a dia d’Arrels Fundació en el 
reportatge ‘Creant arrels’
Aquest dimarts a les 22.15 h, Barcelona Televisió 
emetrà el reportatge ‘Creant arrels’. El documental 
segueix el dia a dia d’Arrels Fundació, que ajuda els 
sense sostre que hi ha a la ciutat. També recull les 
veus de persones que no tenen llar i la seva experièn-
cia als carrers de Barcelona.

Enllaç: http://beteve.cat/btv-creant-arrels-fundacio-arrels-
sense-sostre/

Enllaç: http://www.andorradifusio.ad/Programes/rotonda/la-
rotonda-10-de-juny-del-2016/la-rotonda-1a-part-sam-bosque-
simplica-en-un-projecte-per-a-persones-sense-sostre

TVAndorra (10/06/2016)
La Rotonda
La rotonda 1a Part - Sam Bosque s’implica en un 
projecte per a persones sense sostre
L’artista Samatha Bosque s’ha implicat en el projecte
de la Fundació Arrels, que té per objectiu que ningú
dormi al carrer. Ha retratat 9 persones que viuen 
en la indigència al projecte “Vides inacabades”. Un 
d’ells, el dibuixant Miquel Fuster, de la desapareguda
editorial Bruguera. Ha viscut al carrer durant 15 anys.
Ens ho explica acompanyat del director de la funda-
ció, Ferran Busquets.

Enllaç:  http://beteve.cat/arrels-fundacio-persones-sense-llar-
eleccions-twitter/

BTV (22/06/2016)
Notícies
Arrels Fundació permet que les persones sense 
llar s’adrecinin als líders políticss
Arrels Fundació ha donat veu a les persones sense 
llar per fer arribar les seves preguntes als partits polí-
tics de cara a les eleccions del 26 de juny. L’entitat ha 
promogut una iniciativa que ha permès traslladar els 
dubtes d’aquells qui viuen al carrer als líders polítics 
gràcies a una vintena de ciutadans que han col·laborat 
cedint els seus comptes de Twitter.
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Enllaç:  http://beteve.cat/arrels-fundacio-persones-sense-llar-
eleccions-twitter/

BTV (13/08/2016)
Notícies
Campanya per ajudar els que passen l’estiu al ras 
a Barcelona
Arrels Fundació impulsa una campanya de conscien-
ciació i donacions per ajudar les persones sense sos-
tre que passen l’estiu a la ciutat. Volen visibilitzar-los 
dins de la Barcelona més turística i donar a conèixer 
les dificultats afegides que planteja l’estiu als qui pas-
sen el dia i la nit al carrer: alguns serveis assistencials 
amb serveis reduïts o tancats per vacances, un sol que 
crema i una calor impossible de mitigar.

Enllaç:  http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-internet/
viure-al-carrer-un-gif-que-es-pot-trencar/video/5617817/

TV3 (04/09/2016)
Espai internet
Viure al carrer: un gif  que es pot trencar
Una història com n’hi ha moltes, de persones anòni-
mes, sense recursos, a les quals diverses circumstàn-
cies han dut a viure al carrer.

BTV (18/10/2016)
Informativos

Presentació del Housing first, un model nord-
americà per posar fi al sensellarisme
Més de 200 persones han assistit a la jornada sobre 
Housing first que ha organitzat Arrels Fundació per 
informar sobre aquest model d’ajuda a persones que 
fa molt que viuen al carrer.

Enllaç: http://beteve.cat/housing-first-sensellarisme-barcelona/
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Enllaç: http://www.ccma.cat/tv3/telenoticies/tn-migdia/

TV3 (24/11/2016)
Telenotícies migdia
Homelessfonts
Notícia sobre el projecte Homelessfonts que recull 
les tipografies de persones que han viscut al carrer.


