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Amigues i  amics

El més important per Arrels Fundació són les persones.

Aquesta idea, que pot ser l’eslògan de moltes empreses, associacions, partits, entitats,

campanyes o agrupacions, s’ha volgut materialitzar en la forma de presentar-vos aquesta

memòria.

En les pàgines següents trobareu, com a fil conductor, les paraules de tres persones que

hem acompanyat des d’Arrels. En unes pinzellades, expliquen aspectes de la seva vida

i de la relació que mantenen amb nosaltres.

Les persones són el més important, perquè cada cosa que fem té sentit per a una realitat

viscuda. Viscuda per a una persona sense llar que ens l’ha fet arribar.

El passat 12 de novembre es complien 15 anys des que Arrels obria les seves portes. En

el transcurs d’aquests anys ha estat possible acompanyar a més de 4.200 persones en

algun moment de la seva vida. Unes en una atenció puntual, altres al llarg d’anys d’esforç

personal per superar les situacions dures i difícils que comporta la vida al carrer.

Aquest procés d’arrelament en què l’important és la persona ha estat possible gràcies

al treball dels voluntaris i al suport de més de 2.500 persones i entitats públiques i

privades. A tots, en nom dels sense llar, moltes, moltes gràcies.

Finalment us convidem a conèixer i visitar la nova web d’Arrels Fundació,

www.arrelsfundacio.org, una finestra oberta d’Arrels.

Esperem que la memòria que us presentem us resulti alhora útil i esperançadora.

Salvador Busquets

Director
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Paco

“Lo que más añoro son los amigos que

dejé. Trabajaba, tenía dinero y a los 22

años me fui de casa. Un año después me

quedé en el paro. Rompí con todo. Me

convertí  en un camello pero a pequeña

escala.”

Marta

“Jo ja vaig néixer estrellada i res mai

m’ha sortit bé. El meu marit era alcohòlic

i les nostres dues filles viuen en un centre

per a menors, perquè jo no en tinc la

tutela. Ara subsisteixo amb 300 € al mes,

que és l’ajuda que em dóna

l’administració.”

Jordi

En Jordi té la mateixa malaltia

degenerativa que la seva mare. No té

control sobre els seus moviments i la

policia el para sovint pel carrer. Per

evitar confusions, en Jordi porta a

sobre un petit paper que explica la

seva malaltia.

Moltes de les persones sense llar han patit

greus trencaments familiars i afectius. Els

motius són diversos, però l’absència

d’aquests llaços dificulta la possibilitat de

sortir de posteriors situcions complicades.

Els 268,77 o 317,41 euros mensuals,

segons el tipus de paga que

l’Administració facilita a algunes persones,

tan sols cobreixen el 80% del cost d’un

mes d’allotjament (només dormir) en una

pensió econòmica.

Els sense llar pateixen malalties molt greus

i sovint de forma simultània. No disposen

de targeta sanitària ni d’un centre mèdic

de referència i només acudeixen al servei

d’urgències en situacions extremes. Des

de 1989 han mort 136 persones sense llar

que acompanyàvem des d’Arrels, la

mitjana d’edat dels quals era de 57 anys.
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La teranyina

Un dels fundadors de l’entitat explica molt

gràficament les raons per les quals una

persona pot arribar a una situació

d’exclusió. Es tracta de pensar en una

teranyina. Teixida d’innombrables fils,

simplement s’aguanta pels tres o quatre

que la sostenen a les fulles.

Com cau una teranyina? Si la travesses

pel centre, es recompon. Només cau si els

tres o quatre fils que l’aguanten, es

trenquen. I què queda? Un munt de fils

al terra. La teranyina hi és, però

desmuntada. La persona hi és, però ferida.

Quins  fils ens aguanten?

Hi ha quatre grans fils, quatre grans grups

de factors que ens permeten viure arrelats:

• la família i les relacions afectives

• l’entorn social i cultural

• la situació laboral i econòmica

• la salut

Factors familiars i afectius

En general, les persones sense llar tenen

greus mancances en les seves relacions

familiars i afectives.  Acostumen a ser

persones solteres o separades i amb greus

ruptures personals.  Un element comú en

les seves històries de vida és una infància

i adolescència difícils.

En els darrers anys, hem detectat

l’augment de molts menors que viuen sols

i de moltes famílies amb menors que

provenen de l’Europa de l’est i del nord

d’Àfrica. Moltes d’aquestes persones han

abandonat el seu país per provar sort en

el nostre i si no aconsegueixen cobrir les

expectatives inicials, eviten tornar al seu

lloc d’origen i fer palès el seu “fracàs”.

Factors socials i culturals

L’aïllament. Aquest és un dels trets

característics de les persones que es troben

en situació d’exclusió social. Però aquest

aïllament ve de lluny: el fracàs escolar en

els més joves o l’inici prematur de

l’activitat laboral en els de més edat,

impedeix de dotar-se de les habilitats

necessàries per accedir a una feina estable.

L’aïllament continua amb el rebuig social

pel fet d’estar fora del mercat laboral. Els

sindicats, que podrien esdevenir

plataformes reivindicatives i de suport,

focalitzen els seus esforços en els

treballadors en actiu i deixen de banda

els interessos dels que estan a fora del

mercat.

L’actual sistema d’atenció social pateix

d’escassetat de recursos i aquests

s’apliquen a d’altres col·lectius, cosa que

provoca la desatenció d’aquestes persones.
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Factors laborals i econòmics

L’actual sistema econòmic expulsa les

persones de més edat i acadèmicament

menys preparades, alhora que complica

la incorporació dels més joves al món

laboral. Moltes persones sense llar han

estat acomiadades i la majoria només han

accedit a llocs de treball precaris (de curta

durada i baixa remuneració) o propis de

l’economia submergida, fet que no els

permet llogar o comprar un habitatge.

Una persona que no treballa, pot no trobar

sentit al temps ni un motiu per tirar

endavant. Aquesta situació pot provocar

conductes addictives o consolidar-ne

d’incipients.

Factors de salut

Moltes de les persones que estan al carrer
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pateixen esquizofrènia i importants

trastorns de personalitat. Precisament són

aquestes patologies el detonant del seu

desarrelament. Si una persona

emmalalteix mentalment i no té un entorn

familiar que ho detecti, el més probable

és que no accedeixi a les xarxes d’atenció

corresponents. Si estàs malalt, sol i sense

diners, què fas?

Les addiccions són una realitat freqüent

en moltes de les persones sense llar.

Generalment emmascaren un conjunt de

carències personals i relacionals  que

acaben dificultant la convivència amb la

resta de la gent. Assumir  que

l’alcoholisme, la ludopatia i les diverses

drogoaddiccions són malaties no és fàcil

ni per a qui les pateix ni per a les persones

del seu entorn.

Els fils de la teranyina
Claus per entendre el desarrelament

Factors laborals i econòmics
Els recursos econòmics mínims
L’ocupació

Factors socials i culturals
Els serveis socials
El sistema educatiu
La sindicació
Els moviments migratoris
Els aspectes legals

Factors de salut
La salut mental
Les addiccions
La salut orgànica

Factors afectius i familiars
L’allotjament
L’alimentació
Les relacions afectives
La biografia
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Quan jugàvem a pilota al jardí de casa,

les plantes acabaven sovint sense fulles

ni flors i, fins i tot, amb les branques

trencades. Però només necessitaven un

nou tros de terra on tornar a arrelar.

De la mateixa manera, una teranyina

Què  fa Arrels pel Paco, la Marta i  el  Jordi?
Recuperar els fils.  Oferir un tros de terra.

Paco

“Cuando estaba en la calle, lo que más me

afectó fue la soledad. Y a su vez, lo que me

salvó fue la constancia; la constancia de no

consumir desde que llegué a Barcelona. La

fuerza la saqué del trato con la gente,

sobretodo con los voluntarios de Arrels. Eso

era una sobredosis de entusiasmo.”

Marta

“Aquí no només em dutxo i em canvio de

roba, sinó que han fet els tràmits per tal que

pugui tenir un piset. Vinc quasi totes les

tardes al Centre.”

Jordi

En Jordi ve cada matí al taller ocupacional

on esmorza i prèn la medicació. Malgrat que

la malaltia que pateix li fa difícil tenir control

sobre els seus moviments, desenvolupa

activitats manuals pensades per a ell.

només es torna a sostenir quan els fils

que han caigut troben un nou lloc on

aguantar-se.

Volem ser un intent de recuperar aquests

fils i de ser un tros de terra.

Enguany, Arrels ha atès a 670 persones.

Cada tarda passen pel Centre Obert una

mitjana de 90 persones. La majoria són

homes (86%) de 20 fins a gairebé 80 anys.

Durant el 2002 s’han realitzat 3.973

dutxes, 748 acompanyaments al metge i

462 a altres serveis i gestions

administratives.

Les malalties més comuns en les persones

que atenem són afeccions de l’aparell

respiratori i circulatori, demències,

addiccions i enfermetats oncològiques.
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Quin és el procés per recuperar els fils,
per arrelar-se de nou?

8

DETECCIÓ

Contacte.- L’objectiu principal és possibilitar un mínim grau de

confiança que faciliti un coneixement mutu en l’inici de la relació.

S’ha iniciat relació amb 250 persones

Motivació.- Mitjançant la prestació i l’oferta continuada de

serveis que cobreixen necessitats concretes, es cerca la millora

de l’autoestima i la vinculació al servei i a les persones.

S’ha prestat serveis a 318 persones per les

quals Arrels no és el seu referent

RESPONSABILITZACIÓ

Pla personal.- S’inicia la intervenció en què s’afronten les

carències, es cobreixen les necessitats bàsiques i es treballa per

a la reeducació d’hàbits.

Suport.- Un cop adquirits graus acceptables d’autonomia, Arrels

complementa la recuperació amb un suport personal i econòmic.

S’ha ofert suport continuat i individualitzat

a 102 persones

AUTONOMIA

Autonomia suposa la inserció al món laboral, la vinculació a

serveis per a la gent gran, o l’entrada a residències per a malalts

mentals.

27 persones han passat a d’altres recursos



Programa de Carrer
Entrar en contacte

Moltes de les persones que malviuen al

carrer, es troben en una situació de

degradació extrema i no acostumen a

accedir a cap recurs d’acollida. L’Equip de

Carrer, format per 15 voluntaris, va a

trobar aquestes persones.

Organitzats en parelles i coordinats per

un professional, els voluntaris recorren

els carrers de Barcelona amb l’objectiu de

detectar persones sense llar.  Aquest és el

punt de partida d’una relació que pot

durar  fins i tot anys, perquè acostumen

a mostrar-se recelosos davant l’oferiment

d’ajuda.

El 2002, l’Equip de Carrer ha contactat

amb 62 noves persones  i ha fet el

seguiment de 40 que ja havien estat

detectades anteriorment.

Les principals zones d’actuació d’aquest

equip són Ciutat Vella, Poble Sec, l’estació

de Sants i els carrers propers a la plaça

de la Sagrada Família.
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Arrels Fundació treballa tant en la línia

d’atendre directament les persones sense

llar com en la de sensibilitzar la ciutadania

respecte a la problemàtica de l’exclusió

social. Per dur a terme aquest doble

objectiu, desenvolupem una sèrie de

programes i activitats.

ATENCIÓ  DIRECTA



El Centre Obert
Un espai per trobar-se

El Centre Obert és un espai diürn d’accés

lliure on les persones sense llar troben un

espai d’acollida i una oferta de serveis que

els permet establir lligams amb d’altres

persones i fer front a les mancances que

pateixen.

2 treballadores socials, 2 educadors i 2

pedagogues coordinen el treball dels 147

voluntaris que atenen el Centre Obert

setmanalment.

Des d’Arrels hem coordinat 173 gestions

amb menjadors públics, centres d’atenció,

oficines d’empadronament i altres serveis

de la xarxa social. Diàriament hem

acompanyat a la pensió, al  restaurant o al

banc a les persones que manifesten dificultats

per realitzar aquestes petites gestions.
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ATENCIÓ   

20 o menys 2 0

De 21 a 30 42 4

De 31 a 40 106 18

De 41 a 50 137 17

De 51 a 60 118 17

De 61 a 70 72 11

71 o més 49 11

No se sap 50 16

Edat de les persones ateses

Homes: 576 Dones: 94

Total: 670 persones ateses

Lloc d’origen de les persones ateses

Barcelona 177

Tarragona 4

Lleida 4

Girona 7

237

Altres Estats 241

Total: 670 persones ateses

Altres
Comunitats

Sala d’estar

Espai
polivalent

Acollida
S’han atès 670 persones

Atenció
individualitzada
102 persones ateses
en seguiment personal
continuat

Guardarropia
2.260 objectes
personals guardats

Consigna
254 usuaris

Comunicacions
1.256 cartes i trucades
telefòniques

Farmaciola
42 persones ateses i
6.041 preses de
medicaments

Serveis higiènics
342 persones han rebut serveis
higiènics, 3.973 dutxes,
2.556 afaitats i 1.431 serveis
de podologia i perruqueria

Exposició permanent
de quadres

Taller de música,
premsa i  tertú l ia
Una mitjana de 7
participants al dia

Taller de restauració
de mobles
4 persones al dia

Sala de vídeo
43 sessions

Taller ocupacional
Una mitjana de 12
persones al dia

Rober
29.119 peces de
roba distribuïdes
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Programa d ’Accés
a l ’Habitatge

Cobrir l’allotjament i l’alimentació de les

persones sense llar és una de les prioritats

de l’entitat. Per a tal fi, hem desenvolupat

un programa que possibilita l’accés a

l’habitatge.

Dormir sota cobert
Les petites prestacions de què disposen

algunes d’aquestes persones no permeten

mantenir un habitatge. Per aquest motiu,

Arrels finança íntegrament o parcialment

segons els casos,  l’allotjament en diverses

pensions.

A finals d’any s’ha llogat un nou pis que

se suma als quatre amb què ja comptàvem.

Els pisos faciliten que les persones trenquin

l’aïllament amb què es troben i recuperin

les habilitats de viure en una llar.  11

persones viuen en els pisos d’Arrels.

Un àpat diari com a mínim
Les persones que viuen al carrer o a

pensions pateixen les conseqüències d’una

alimentació deficitària. Els menjadors

socials, en el cas que la persona hi pugui

accedir, només garanteixen l’àpat diari del

dinar. Arrels té contacte amb 3 restaurants

de la zona per tal de cobrir la resta d’àpats

(sopars).

Persones que
han rebut suport

Pisos Pensions Àpats

13 47 32

Arrelsl’interessat/da

Nits
d’allotjament
6.750

2.997 3.753

Pagats per:

l’interessat/da

596 3.969Àpats
4.565

Pagats per: Arrels
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Taller ocupacional
2 anys de vida

Cada matí de 9 a 13 hores, s’hi treballen

aspectes relacionats amb l’alimentació i

els hàbits de conducta.

Una pedagoga i un equip de 10 voluntaris

organitzen les activitats diàries i fan

possible que cada matí el taller es

converteixi en un punt de trobada.

Aquest any han assistit 46 persones al

taller i actualment 12 hi participen de

manera regular.

Programa de Salut
Mental
Detectar i tenir cura

Un equip format per un psiquiatre i un

infermer en psiquiatria dedica una mitjana

de 3 hores setmanals a atendre a les

persones d’Arrels afectades de diversos

trastorns mentals. Aquest equip, que també

visita regularment l’alberg municipal de

Can Planas i el de Sant Joan de Déu,

realitza consultes i orientacions sobre

pacients, així com sessions de formació

específica per als membres d’Arrels.

Enguany s’han atès 8 casos de trastorns

psicòtics i 3 de personalitat en un total de

65 visites.

Programa d’Hospitals
Acompanyar en la malaltia

Enguany, 52 persones han estat

hospitalitzades en diversos centres. Per

donar-los suport i fer-ne el seguiment

mèdic, un equip de 10 persones es

coordinen setmanalment amb l’objectiu

que no hi hagi ningú desatès i que totes

les persones ingressades rebin visites

periòdicament.

S’han realitzat 652 visites.
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Informar per conscienciar

L’estil de treball d’Arrels Fundació amb les

persones és fruit tant d’un plantejament

inicial plasmat en l’Ideari, com del tarannà

quotidià en contacte amb els sense llar.

Transmetre aquest estil de treball i mostrar

els principals factors generadors d’exclusió

social és precisament la missió del

Departament de Comunicació d’Arrels.

Per altra banda, els mitjans de comunicació

es van fent ressò de la situació de les

persones sense llar i de la tasca de la nostra

entitat. Enguany hem participat en un

reportatge del programa “Entre Línies”, a

l’Apunt Final del TeleNotícies de TV3, a

diversos programes radiofònics d’àmbit

català, així com a espais en la premsa escrita.

Mitjans de comunicació social

Premsa escrita 7

Ràdio 15

Televisió 6

Publicacions electròniques 5

A destacar:

• La campanya de Nadal i la Memòria 2001

han permès incrementar la base social

d’Arrels.

• Amb motiu del Dia dels Sense Llar 2002,

i conjuntament amb Càritas Diocesana de

Barcelona i la Fundació Busquets de

Terrassa, es va organitzar:

• Una trobada de les entitats d’atenció a

persones sense llar. El motiu era

reflexionar sobre l’estat d’aplicació dels

Plans d’Inclusió Social 2001-2003 a

nivell estatal, autonòmic i local.

• La conferencia “L’exclusió social als

mitjans de comunicació” a càrrec del

periodista Antoni Bassas.

COMUNICACIÓ  I  SENSIBILITZACIÓ

Comunicació  i   sensibilització

Amb la vocació de ser una finestra oberta,

a finals d’any s’ha posat en funcionament

una nova web www.arrelsfundacio.org.

Vol ser un espai de diàleg i participació i

un punt de referència en l’atenció i suport

als sense llar.

La sensibilització personal la podem

establir mitjançant el diàleg amb totes

aquelles persones que s’atansen a Arrels

o que participen en les xerrades i

col·loquis que s’han organitzat. Aquest

any hem pogut transmetre la nostra

experiència a més de 1.000 persones.

Sessions realitzades

ESO / Batxillerat / FP 31

Universitaris 5

Grups vinculats a centres confessionals 6

Voluntaris i membres d’organitzacions 17
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Evolució  del Concepte de “Sense Llar”
Jordi Balot, director de Programes d’Arrels Fundació

i determina que si la persona es troba en

situació de pobresa o exclusió és perquè

s’ho ha buscat d’alguna manera, ja que

és “vaga i dolenta”.

“Indigent”

El terme de “vagos y maleantes” va deixar

pas al concepte d’indigent (utilitzat fins

a mitjans dels anys ’80).

Segons el Diccionari de la Real Acadèmia

de la Llengua, un  indigent és un “pobre,

miserable, sense els suficients mitjans per

a subsistir”.

En un sentit estricte, aquesta definició

està realitzada en funció dels ingressos

econòmics que té una persona.

Evidentment, nomenar a una persona en

funció d’un criteri estrictament econòmic,

deixa molt que desitjar. Això voldria dir

que una persona es pot comprar o vendre

(com en l’època de l’esclavitud) i, en

funció d’aquests únics criteris es podria

legislar sobre la vida de les persones, cosa

que va en contra dels Drets Humans.

Amb aquesta concepció, semblaria fàcil

eradicar l’exclusió social: només dependria

d’una inversió econòmica, però si es fa la

“ Quan definirem a les persones des de les seves capacitats

i no des de les seves limitacions?”

15

Al llarg dels darrers 30 anys s’ha anat

produint una evolució en la manera de

referir-nos a les persones Sense Llar.

Evidentment, la manera de definir no és

aleatòria sinó que respon a una concepció

del problema i a una sèrie de condicionants

de tot tipus que ens portaran a optar per

una definició o una altra.

 “Vagos y maleantes”

Aquest terme va ser molt utilitzat durant

la dictadura franquista i fins a finals de

la dècada dels ‘70. De fet, les persones

que vivien en situacions una mica

“desviades” de les normes morals que

regien en aquella època,- i que en

determinats moments (encara que no

sempre) anaven associades a situacions

de pobresa i exclusió-, eren considerades

com immorals o, en tot cas, amorals.

Fins i tot, hi havia una determinada llei

que permetia tenir controlada a tota la

població sense fer massa filigranes: “la ley

de vagos y maleantes”, en vigor des de

1954. Aquesta llei va ser substituida a

l’any 1970 per la “ley de peligrosidad y

rehabilitación social”.

En la definició de “vagos y maleantes”

s’associa automàticament a la persona que

té problemes amb la persona delinqüent



prova de donar diners a una persona que

viu al carrer, possiblement aquesta

persona seguirà vivint al carrer.

“Transeünt”

A mesura que es va deixant

d’utilitzar el terme “indigent”,

es comença a incorporar la

definició de la persona que

viu al carrer com a

“transeünt”. Aquest concepte

és utilitzat fins a principis dels

anys ’90, encara que hi ha molts sectors

socials que el segueixen utilitzant i està

costant substituir-lo.

Aquesta definició està elaborada, no en

funció d’uns determinats trets

característics de la persona, sinó a partir

d’una determinada pauta de conducta. La

dificultat de definir a una persona en

funció d’una conducta radica,

fonamentalment, en la despersonalització.

El terme “transeünt” té connotacions de:

nomadisme, itinerància, desarrelament,

“carrilano”...

Atenent a aquesta definició, el tipus de

resposta actual consisteix a designar

recursos d’estada molt curta, cosa que no

permet plantejar un treball a llarg termini

i fa impossible que la persona pugui

aconseguir una estabilitat personal i

emocional de cara a refer la seva vida.

 “Sense Sostre”

Càritas defineix a la persona “Sense

Sostre” com “tota persona que no té un

allotjament o no pot accedir a ell pels seus

propis mitjans, o és incapaç de mantenir-

lo sense l’ajut d’algun servei social de

suport”.

Aquest terme, que s’ha utilitzat molt

durant la dècada dels ’90 i encara s’està

utilitzant força actualment, fa referència

a una situació que viu la persona en un

moment determinat. La limitació

terminològica fonamental consisteix en

que definir a les persones en termes

situacionals torna a limitar la percepció

globalitzadora de l’ésser humà i, per altra

banda, les situacions personals poden

variar en cada moment.

La nova definició ja fa percebre al “Sense

Sostre” com a persona, amb una mancança

molt concreta, però persona.

Però donar només un sostre és poc útil si

no va acompanyat d’altres suports

complementaris i d’un acompanyament

integral de la persona.

 “Sense Llar”

En l’actualitat, els professionals i les

entitats que es dediquen a acompanyar a

les persones que viuen al carrer, tenen la

“ La situació

de les persones

que viuen al carrer

no es soluciona

només amb diners”
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tendència a parlar de persones “Sense

Llar”. Lamentablement, aquest concepte

segueix definint a les persones des de la

seva mancança i no des de la positivitat

de les potencialitats personals de cadascú.

La definició de “Sense Llar” (segons la

FEANTSA ) fa referència a “Tota persona

que no pot accedir o conservar un

allotjament:

• adequat,

• adaptat a la seva situació personal,

• permanent,

• i que proporcioni un marc estable de

convivència, ja sigui per manca de

recursos econòmics, ja sigui per tenir

dificultats personals de cara a portar

una vida autònoma”.

El context de la definició de persona

“Sense Llar” també fa referència a la

situació que viu la persona. Però en

aquesta situació no només manca un

habitatge estable i digne sinó que va més

enllà.

Fa referència a tot el context que ens

proporciona una llar. Inclou elements

econòmics (sense recursos econòmics no

es pot accedir a una llar), laborals (des de

la precarietat laboral o la manca de feina

és impossible, fins i tot, llogar un

habitatge), culturals (la manca d’una llar

condiciona l’accés als espais de participació

“La manera de definir no és aleatòria,

respon a una concepció del problema”

17



18

cultural d’una societat), educatius (la vida

al carrer provoca un canvi en els valors

educatius de les persones degut a

l’agressivitat i al rebuig social), relacionals

(la vida al carrer aboca a viure en

l’aïllament provocant una pèrdua

d’entrenament en els hàbits relacionals),

sanitaris (és difícil preocupar-se de la pròpia

salut quan no se sap on dormir o menjar,

o mantenir un tractament mèdic quan

l’hem de pagar de la nostra butxaca), etc.

En conseqüència, el tipus de resposta que

exigeix és una resposta global, a llarg

termini i individualitzada.

De totes maneres, amb tot el dit fins ara,

ens trobem que en un estudi recent de

Cáritas Española i la Universidad Pontificia

de Comillas, dirigit per Pedro Cabrera,

entre els professionals que treballen amb

persones que viuen al carrer se segueix

parlant de:

Això vol dir, que la major part de les

persones que acompanyen a persones

“Sense Llar” segueixen parlant (i pensant)

en termes de “Transeünt” i, en

conseqüència, donant una resposta

puntual i assistencial des de la

temporalitat més curta (degut a la

itinerància dels subjectes), en lloc de

pensar en termes de procés a llarg termini

i respostes globalitzadores i integradores.

“Transeünt”
30 % de respostes

“Sense Sostre”
12 % de respostes

“Sense Llar”
8 % de respostes

Altres denominacions
50 % de respostes
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Per què resulta tant difícil definir?

Per problemes polítics i

pressupostaris

Si hi hagués una definició molt àmplia,

es multiplicaria el número de persones

“Sense Llar” i, per tant, els pressupostos

públics adreçats a aquestes persones

haurien de ser molt elevats. Així, com

que oficialment el problema no existeix,

l’administració no ha de dedicar-hi

partides pressupostàries.

Perquè no hi ha uniformitat entre la

població “Sense Llar”

La gran varietat de situacions de les

persones sense llar dificulta una definició

concreta de la problemàtica.

Per problemes ideològics o de filosofia

de les entitats

Dins el grup de persones que estan al

carrer s’inclou a: transeünts,

drogodepenents, alcohòlics, immigrants,

malalts mentals, persones aturades i sense

suport familiar, temporers, txabolistes,

dones maltractades, etc. Les entitats solen

atendre a col·lectius molt delimitats i és

difícil posar-se d’acord sobre a qui fem

referència quan parlem dels “Sense Llar”.

Les definicions enumeren,

no expliquen

Les definicions actuals només

comptabilitzen i xifren, però no expliquen

les connexions causals estructurals

existents entre els itineraris de

marginalitat personal i els

processos d’exclusió i

precarització social que

pateixen àmplies capes de la

nostra societat.
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Arrels
15 anys de cam í  cap a una llar

Ja han passat 15 anys des que una colla de

persones creien possible que, els aleshores

anomenats transeünts, canviessin el ”transitar

pels carrers i places” per l’estabilitat d’una llar

acollidora. No és que el somni s’hagi complert

del tot, però cada dia som més els que creiem

que és possible.

Els primers passos van permetre que un petit

local de 60 m2  del carrer Sadurní de Barcelona,

es transformés en una senzilla sala d’estar, un

petit rober i una dutxa. No hi cabien llits i la

limitació de recursos no permetia oferir gaires

coses i simplement passàvem llargues hores

conversant. Així vam descobrir que la relació

personal és fonamental.

Poc a poc, es va poder comptar amb més

voluntaris, recursos i espai i l’equip de carrer

i d’hospitals es van constituir com a resposta

al que anàvem aprenent.

L’any 1990 es va posar en marxa el Refugi,

un espai obert per a tots els que hi acudien.

Allí moria sobtadament en Pere Barnés, de

qui ha pres el nom el futur centre residencial

de l’entitat.

La remodelació del Raval i la confiança de

molta gent va permetre donar el pas i canviar

el Centre Obert a l’actual ubicació: es

guanyaven més de 1.200 m2. Les activitats al

Centre s’han anat diversificat i s’ha creat, per

exemple, el Taller Ocupacional “La Troballa”.

Aquest camí l’han fet, al llarg d’aquests anys,

més de 5.000 persones sense llar, gairebé 600

voluntaris, 30 treballadors, més de 2.500

col·laboradors, les administracions públiques,

les fundacions, congregacions, i empreses, i

totes les entitats i serveis amb qui hem treballat

conjuntament.

Patronat

Francesc Vilurbina, president

Carme Zapata, vicepresidenta

Josep M. Pañella, secretari

Alfred Vernis, tresorer

Maria Concepció Ferré, vocal

Antoni Bassas, vocal

Josep M. Feliu, vocal

Josep Miralles, vocal



153 voluntaris i 13 persones contractades,

juntament amb els 8 membres del

patronat de la fundació, conformen l’equip

humà que al llarg del 2002 ha

desenvolupat l’activitat d’Arrels Fundació.

Un dels trets característics de l’entitat és

el treball en equip entre els voluntaris i

el grup de professionals que, de manera

conjunta, coordinen i gestionen les

activitats de l’entitat. Els voluntaris

estableixen vincles emocionals amb les

persones que es troben en situació

d’exclusió, alhora que n’exerceixen de

portantveus. Per la seva banda, els

professionals aporten els coneixements i

els recursos que permeten afrontar

ordenadament les problemàtiques que es

presenten a curt i a llarg termini, i

Trobada de Voluntaris (Juny 2002)

153 voluntaris conformen la força d’Arrels. Enguany s’han realitzat 11 sessions informatives per

a nous voluntaris i s’han incorporat 31 noves persones. Això suposa més de 21.500 hores dedicades

a les diferents tasques de l’entitat.

L’equip humà

Trobada de l’equip (26 de juny de 2002)

En acabar l’any, l’equip professional el

constituïen 9 persones amb dedicació als

programes d’atenció directa, 2 a la gestió i

administració i 2 al departament de comunicació.
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asseguren la necessària continuïtat en el

seguiment de cada cas.



Els voluntaris prenen la paraula

Corazón: Son personas, tienen problemas

y necesitan ayuda.

Ha pasado cierto tiempo, hace ya unos

cuantos martes que soy voluntario y

algunas cosas han cambiado.

Cerebro: ¿Hoy también vas? Pero si juega

el Barça...

Corazón: Te recuerdo que el martes pasado

prometiste una revancha al parchís.

Los tipos raros ya no me lo parecen, poco

a poco nos hemos ido conociendo. Si los

veo ausentes me siento a su lado y les

pregunto qué les pasa. Escucho historias

extraordinarias, de ciencia ficción,

divertidas, tristes, reales. Confieso que he

sido causante de alguna extraña

combinación de ropa. Les he hecho

compañía en alguna sala de espera y he

conseguido ganarles alguna vez (pocas)

una partida de dominó.

Un buen día, uno de ellos comenta que

le tienen que operar de la vista y me

pregunta si podré acompañarle porque

me tiene mucho aprecio. Le contesto que

cuente con ello y al encajar las manos

tengo la sensación de que sellamos algo

más que un compromiso.

Cerebro: Vale, vale, tenias razón. Ha valido

la pena.

Corazón: Sí, vale mucho la pena.”

Ricard Portero

Voluntari Centre Obert

“Llego a la puerta de Arrels y comienza

el debate interno:

Cerebro: ¡Aún estás a tiempo! ¡Da media

vuelta y a casa!

Corazón: Vamos adelante, no lo pienses...

Finalmente presiono el timbre y espero.

Se abre la puerta y una chica joven me

saluda. Tras ella, sentados en un banco,

hay tres o cuatro tipos raros; miran al

suelo totalmente ausentes. Sus ropas están

extrañamente combinadas. No creo que

les haya echado un vistazo de más de un

segundo, pero mi cara ha debido cambiar

(quizás con una mueca de desagrado). La

chica lo nota y pone su mano en mi brazo.

Ese simple gesto me tranquiliza. Un

guarda de seguridad me acompaña a la

sala donde se hace la sesión informativa

para voluntarios.

Cerebro: ¿Voluntario? ¿Pero es que encima

vas a hacer esto sin cobrar?

Corazón: No le hagas caso, siempre está

racionalizando todo, seguro que te

compensará

Me explican la problemática de los

indigentes, no perdón, prefieren llamarlos

personas sin hogar. Me exponen también

 el trabajo que lleva a cabo la fundación

y cómo puedo colaborar. No me engañan,

me dicen que habrá momentos duros.

Cerebro: ¡Lo ves! ¡Tendrás que estar junto

a ellos, acompañarlos y hasta tocarlos!
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 Dades econòmiques

“Cuando apretó el frío me recogieron los de

la Operación Frío, pero después otra vez a

la calle. Me duchaba en Valldonzella y comía

en la Leona, el comedor gratuito que está al

lado de la Plaça Reial. Justo allí un chico me

habló de Arrels” Paco

Més enllà de la necessària proximitat amb

els més vulnerables, la lluita contra

l’exclusió social ha de comptar amb les

màximes capacitats en dues grans línies.

La primera, preventiva, ha d’evitar la

generació de nous exclosos modificant les

estructures econòmiques, per tal de poder

repartir la riquesa, fomentar l’ocupació

plena i estable i  canviar radicalment les

polítiques d’habitatge per garantir un

habitatge digne per a tothom. En aquest

sentit, des d’Arrels només podem mostrar

les conseqüències negatives d’aquesta

manca de prevenció i reflexionar sobre la

nostra part de responsabilitat.

Una segona línia d’actuació consisteix a

destinar recursos econòmics per pal·liar

les situacions d’exclusió i donar el suport

econòmic necessari a les persones ja

excloses.

Per això, agraïm l’esforç de més de 2.500

persones i entitats que han optat per

compartir els seus recursos econòmics en

benefici de les persones sense llar. A tall

d’exemple fem constar alguns d’aquests

col·laboradors, alhora que donem les
* S’indiquen les dades a mes de març perquè aquestes inclouen

els nous subscriptors que s’han incorporat arran de les

campanyes de Nadal.
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gràcies a tots els que, tot i preferir no

aparèixer, ens demostren constantment

la seva solidaritat.

Algunes empreses i entitats:
Ajuntament de Barcelona

Asercomex, S.A.

Caprabo,S.A.

Departament de Benestar i Família
(Generalitat de Catalunya)

Església Sagrat Cor de Barcelona

Fundació Caixa Sabadell

Fundació Sant Pere Claver

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Orona, Societat Cooperativa

Parròquia de La Batllòria

Parròquia Sant Climent de Llobregat

Sancor Assesoria, S.L.

Siars Ibérica, S.A.

Sirvex, S.A.

Sistemas de Encuadernación, S.L.

Ulma Societat Cooperativa

Evolució del nombre
de col·laboradors fixes*

Evolució de l’anualització
de les quotes
dels col·laboradors fixes*
en milers d’euros

1999 2000 2001 2002 2003

264
384

595

923

1.170

1999 2000 2001 2002 2003

44,28

69,37

104,53

152,37

176,56



Compte de Pèrdues i Guanys

 Any 2001  Any 2002
Concepte  Import % s/Total  Import % s/Total

Quotes socis  121.786,89 20,35% 159.753,39 26,44%

Donatius puntuals de Persones
Físiques i entitats Privades  268.803,58 44,91% 253.530,96 41,96%

Subvencions
d’Administracions Públiques  177.141,07 29,59% 158.618,50 26,25%

Subvencions Capital
traspassades a Ingressos exercici  28.839,37 4,82% 22.738,49 3,76%

Altres ingressos  2.000,99 0,33%  9.562,89 1,58%

Total Ingressos  598.571,89 100,00% 604.204,23 100,00%
        
Compres i treballs realitzats
per a altres empreses 56.630,35 9,59% 54.495,01 9,15%

Serveis exteriors, manteniment
i subministrament 142.186,34 24,08% 52.436,67 8,80%

Sensibilització i campanyes 63.351,86 10,73% 68.931,36 11,57%

Ajuts assistencials 57.850,35 9,80% 89.074,99 14,95%

Despeses de Personal 238.054,01 40,32% 293.530,91 49,27%

Altres despeses 32.395,72 5,49% 37.331,54 6,27%
   
Total Despeses 590.468,64 100,00% 595.800,48 100,00%

Superàvit ó Dèficit   8.103,25   8.403,75

Balanç de Situació a 31 de desembre

Any 2001 Any 2002
ACTIU
Immobilitzat  415.292,84  391.959,36

Immobilitzacions materials  413.519,88  389.910,82
Immobilitzacions financeres  1.772,96  2.048,54

Actiu circulant  182.025,64  224.626,01
Deutors  -1.030,75  8.270,82
Tresoreria  183.056,39  216.355,19

Total Actiu  597.318,48  616.585,37

PASSIU
Fons propis  256.010,03  323.849,58

Capital Fundacional  50.370,84  50.370,84
Fons Social  212.166,35  271.602,42
Resultats exercicis anteriors -14.630,41  -6.527,43
Pèrdues i guanys de l'exercici 8.103,25  8.403,75

Ingressos a distribuir
en diferents exercicis  205.493,58  182.755,10

Provisions per a riscos i despeses 7.650,88

Creditors a llarg termini 13.282,42

Creditors a curt termini  114.881,57  109.980,69
Deutes amb entitats de crèdit  13.715,34  13.277,04
Creditors comercials  81.039,27  68.357,93
Altres deutes no comercials  20.126,96  28.345,72

Total Passiu  597.318,48  616.585,37

25Distribució de la despesa

Atenció Directa 75,3%
Comunicació
i sensibilització 16,7%

Estructura 8,0%

Procedència dels ingressos

Quotes de socis 26,5%
Donatius puntuals 42,0%

Subvencions 26,2%
Altres ingressos 5,3%
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“Las grandes personas se dan,
no tienen miedo”

Ima Sanchís,

Periodista de La Vanguardia

5 anys de Contra. Moltes entrevistes. La Ima Sanchís és una dona intel·ligent i mesurada.

Conversem sense mirar el rellotge. Em recorda un poema de Pedro Salinas: “Perdóname

por ir así buscándote tan torpemente, dentro de ti. Perdóname el dolor, alguna vez. Es que

quiero sacar de ti tu mejor tú”

Cinco años de Contra dan para mucho.

¿Cómo empezó?

La Contra es una sección pensada, no es

casual. Es la suma de tres modos de hacer.

Yo siempre subrayo, sobretodo cuando leo

en serio y lo hacía también en las entrevistas

de otros. Me pregunté qué era lo que

subrayaba y me di cuenta que la experiencia

vital de la gente era lo que más interés

despertaba en mi. Propusimos esta idea a

La Vanguardia y así surgió la Contra.

Tu interés ha resultado ser el interés

de mucha gente.

Creo que es porque pregunto como lector,

no como periodista. Pregunto lo que me

interesa que, de hecho, es lo que interesa

a todo el mundo. Por ejemplo: de un

político me interesan los actos que lo

definen como persona, más que las ideas

que esgrime.  ¿tiene los mismos amigos

que cuando era niño? Hablo de la catadura

personal del personaje.

¿Y qué tal anda la catadura?

Me ha sorprendido la generosidad, la

capacidad de darse, de que alguien cuente

su historia por si a otro le hace bien. Las

grandes personas se dan, no tienen miedo.

Eres una poeta.

Me considero un intermediario con

pensamientos y sentimientos. Vivimos en

un mundo muy duro donde desde
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Des de fa un temps, la Contra de La Vanguardia és una de les seccions més llegides

d’aquest diari. S’hi diuen coses i dóna veu a actituds que estan sovint “a la contra”. Vam

parlar d’aquestes actituds amb la Ima Sanchís, una periodista sorpresa de la solidaritat

que han demostrar molts dels seus entrevistats.



pequeños nos enseñan a no ser ingénuos

y a preservar nuestros sentimientos. Ser

uno mismo, atender a la propia conciencia

es una batalla a la que puedes dedicar

toda la vida. Debemos preguntar desde

nosotros mismos.

Un criterio poco

objetivo, ¿no?

Pretender que un

periodista sea un ser

totalmente objetivo es

engañarse. Las personas somos subjetivas.

Ante esa realidad, la postura más

profesional y auténtica es ser humilde.

Me queda mucho por aprender.

¿De quién aprenderías algo?

Me gusta la gente inteligente y sensible

capaz de reflexionar. Uno se va dando

cuenta que hay quien, sin una gran

mente, es capaz de transmitir mucho

desde la experiencia vital. Lo intelectual

no lo es todo.

Hoy por hoy, ¿qué vale la pena?

Vale la pena abrirse a los otros, revisar

nuestros prejuicios. Huir de las

definiciones cerradas, de los

compartimentos estancos.  Es necesario

recuperar la confianza en los demás

porque, aunque no nos demos cuenta, sus

palabras son semillas que fructifican al

cabo del tiempo.

No sé si el mundo va por ese camino...

Creo que estamos viviendo un inicio de

cambio de conciencia. La sociedad civil

de Occidente empieza a sentirse

responsable de la marcha del mundo. Ya

no podemos encogernos de hombros ante

el hambre y la miseria. Ese es el despertar:

empezar a sentir nuestra responsabilidad

de las cosas que ocurren en el mundo.

Parece que éste es uno de los criterios

de la Contra.

Pretendo, modestamente, arrojar luz sobre

la actualidad, hacer que sea la persona la

protagonista y no el cargo, y dar voz a los

que no la tienen. Y que en cada entrevista

haya una idea que resuene en la vida de

quien la lee.

Hay muchos que no tienen voz. Tu

trabajo puede ser útil.

La verdad es que me gustaría hacer trabajo

social, pero en este momento creo que

soy más útil haciendo lo que hago. Todo

llegará. Disfruto del camino. Pero que

sepas que tengo aparcado un libro sobre

las mujeres que viven en la calle.

Cuenta con nosotros.

Gracias.

Gracias a ti.

Olga Garcia Guixé

“Hay que ser permeables

sin perder la identidad.”

Ima dixit.
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Hi  ha moltes maneres de fer-ho:

Aportant una quantitat de diners amb la periodicitat que es vulgui:

La Caixa: 2100-0975-28-0200065046

Caixa Catalunya: 2013-0421-55-0200794244

Caja Madrid: 2038-9220-52-6000061963

Omplint la butlleta que trobareu adjunta a aquesta memòria

i enviant-la per fax o correu a la Fundació

Formant part del nostre equip de voluntaris

Donant a conèixer la problemàtica dels sense llar

Per a més informació, no dubteu a contactar

amb nosaltres. Gràcies.

Com col · laborar

arrels
fundació

Riereta 24, baixos

08001 Barcelona

Tel: 93 441 29 90

Fax   93 443 00 77

info@arrelsfundacio.org

www.arrelsfundacio.org
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Riereta, 24 baixos
08001 Barcelona
Tel. 93 441 29 90
Fax 93 443 00 77
e-mail: info@arrelsfundacio.org
www.arrelsfundacio.org

arrels
fundació

… a tots els socis i col·laboradors
per les seves contribucions

… als voluntaris
pel seu temps i generositat

… a les empreses, institucions i entitats
per l’esforç

… als mitjans de comunicació
per fer d’altaveu

… i a tots els sense llar
pel que hem après


