


"Por los trechos de la vida

voy dejando los jirones

de mi triste juventud.

Sin hallar en mi camino

un regazo piadoso

donde pueda tener paz y quietud,

ni unos ojos que me miren,

o un amigo en mi desgracia,

que me pueda consolar.

Cielo y tierra,

tierra y cielo,

mi camino es sólo un caminar y caminar.

Soy un peregrino que busca el camino

sin patria ni hogar,

un triste despojo

sin llanto en los ojos secos de llorar,

vencido y maltrecho,

llevando en mi pecho, la cruz del sufrir.

Qué negra mi suerte,

que llamo a la muerte

y al verme temblando se aparta de mí.

Yo no sé lo que son los celos

porque a nadie he querido,

sólo sé que es algo dulce

de los besos el sabor.

Sólo sé que soy un Paria

que una noche en mi camino,

moriré cara a la luna

olvidado hasta de Dios"
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El poema de la pàgina anterior és del José Jodar, una persona sense llar que va morir a principis

d’any. Els seus versos us acompanyaran en les pàgines d’aquesta memòria. El motiu és simple: retre

un petit homenatge a totes les persones que moren en soledat i pobresa.

Així com els versos de’n Miquel Martí i Pol, les aventures literàries del Vázquez Montalbán i els

pensaments del pare Miquel Batllori -entre molts d’altres- perduraran en la memòria col·lectiva, les

vides d’aquestes persones també perduraran en nosaltres.

Concretament a Arrels Fundació, l’any 2003 n’han mort 17. I des que vam començar el 1987, 151.

 Mai no n’havíem parlat tan explícitament, però ens ha semblat que enguany podia ser, per què

no?, el moment de fer-ho.

En la memòria anterior, relatàvem breument la vida de’n Jordi. Afectat d’una malaltia neuronal

degenerativa, finalment ha mort als 44 anys. Al Jordi i al José els vam conèixer quan malvivien

al carrer.

En el seu cas, com en d’altres, el plantejament “d’estar al costat de” ha suposat acompanyar-los

fins on ha permès la vida, aspecte que ja recull l’Ideari de l’entitat. Aquesta és la idea sobre la qual

es fonamenta la feina d’Arrels Fundació: acompanyar a la persona en el seu propi procés personal.

En aquest procés hi participen les mans dels voluntaris, els ulls dels professionals, la capacitat

d’escoltar dels membres del patronat i el suport dels més de 3.000 socis i donants. Gràcies a l’esforç

i la il·lusió de tots ells, enguany ha estat possible, entre d’altres aspectes, la consolidació del Taller

ocupacional “La Troballa”, l’exposició de pintura, l’impuls del Fòrum de les Organitzacions Catalanes

per a la Inclusió Social i la incorporació d’un educador a l’equip de carrer.

Gràcies a tots un any més per donar forma a l’esperança.

Salvador Busquets

Director

Carta del director

1

Amigues i amics



La vida al carrer
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"A vegades no es deixen ajudar"

L’Antonio, un malagueny que ha "viscut"

als carrers de Barcelona ens deia: "Cuando

estás en la calle no confías en la gente que

te ofrece ayuda. ¿Y si te engañan? Uno ya

ha recibido tantos palos..."

"A  mi  no em passarà"

Esperem que no. Però, creus que alguna de

les persones que estan al carrer  s’esperaven

trobar-se en aquesta situació? Nosaltres no

en coneixem cap.

"Si alguns cobren una paga, per què

no viuen en una pensió?"

Els que cobren, reben o 268,77 o 317,41

euros mensuals segons el tipus de paga.

Aquest import tan sols cobreix el 80% del

cost  d’un mes d’allotjament en una pensió

econòmica. I això només solventa el

dormir. I menjar? I anar a la farmàcia? I

anar al cine?

"Tots són homes grans?"

La majoria de les persones sense llar són

homes adults, però malgrat que la pobresa

més evident respon a aquest perfil, la

pobresa que no es veu és femenina: dones

vídues i/o jubilades soles amb prestacions

econòmiques mínimes.

"Estan molt deteriorats"

 La vida al carrer envelleix. S’alimenten

pèssimament i molts pateixen malalties

greus. No disposen de targeta sanitària ni

d’un centre mèdic de referència.

L’esperança de vida de les persones sense

llar és de 57 anys de mitjana, mentre que

la de la població en general és de 80.

"Soy un peregrino que busca el camino

sin patria ni hogar,

un triste despojo

sin llanto en los ojos secos de llorar,

vencido y maltrecho,

llevando en mi pecho, la cruz del sufrir."

L’autor d’aquest poema  va morir el 22 de

gener de 2004. Tenia 76 anys i patia un

càncer de tràquea. Va néixer a Melilla. Era

legionari i poeta. El vam conèixer amb 65

anys, malvivint al carrer. Era una persona

sense llar.

"Què li va passar?"

Al José no li va passar res diferent del que

ens pot passar a qualsevol de nosaltres.

L’única diferència és la simultaneïtat dels

problemes:  si la família i els amics no et

donen suport, et quedes sense feina i la salut

es resent, és molt fàcil desembocar en una

vida marginal i anar a parar al carrer.

"Una persona treballadora no acaba

en aquesta situació."

El món laboral expulsa les persones de més

edat i les menys preparades. Molts dels

sense llar han estat acomiadats i els ha

resultat impossible tornar a treballar. Quan

tens 50 anys i la teva experiència laboral

no encaixa enlloc, és fàcil enfonsar-se si no

trobes suport al teu entorn. Comença una

situació de precarietat que pot facilitar

conductes addictives o consolidar-ne

d’incipients.
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"... es consideren pobres aquelles persones que conviuen en una llar amb una renda equivalent

disponible inferior al 60% de la renda mitjana (5.805’8 euros - 966.000 pessetes anuals).

L’any  2000 a Catalunya eren 1.181.700 individus, el 18’6 de la població catalana" (La pobresa

a Catalunya Informe 2003 Fundació Un Sol Món de Caixa Catalunya i Fundació Jaume Bofill)

"¿Qui  són les persones sense llar? Totes aquelles que no poden accedir o conservar un allotjament

adequat, adaptat a la seva situació personal, permanent i que proporcioni un marc estable

de convivència, ja sigui per raons econòmiques o altres barreres socials, o bé perquè presenten

dificultats personals per dur una vida autònoma"  (Definició de l’Observatori Europeu dels Sense Llar)

"Uno de cada tres ancianos catalanes vive en situación de pobreza. 1,2 millones de personas

subsisten con ingresos inferiores a 5.800 euros al año" (El País 20-02-04)

"Es calcula que a Barcelona hi ha 1.500 persones sense llar, 8.000 a Catalunya i un total

de 30.000 a l’Estat espanyol" (Ajuntament de Barcelona 2003, Departament de Benestar Social de la

Generalitat de Catalunya 2002 i Cáritas Española 2001)

"El llindar de la pobresa extrema se situa en els 180 euros mensuals (30.000 pessetes)"
(La pobresa a Catalunya Informe 2003 Fundació Un sol Món de Caixa Catalunya i Fundació Jaume Bofill)



"Sin hallar en mi camino

un regazo piadoso

donde pueda tener paz y quietud..."

un lloc per reposar

Enguany, Arrels ha atès a 793

persones, un 17% més que l’any passat. La

majoria són homes de més de 40 anys amb

greus problemes de desarrelament.

Amb el suport de 186 voluntaris, de

16 treballadors  i de  més de 3.000 persones,

entitats i empreses col·laboradores, hem fet

possible, un any més des de 1987, que

moltes persones mengin i dormin sota

cobert cada dia, vagin al metge i puguin

cobrar una pensió. Al 2003 s’ha

incrementat en un 40% les nits

d’allotjament facilitades per la fundació.

L’equip de carrer s’ha professionalitzat

amb la incorporació d’un educador que

coordina els voluntaris. L’objectiu d’aquest

equip continuen sent les persones sense llar

més deteriorades.

Hem explicat les causes del fenomen

de les persones sense llar en 98 accions

diferents de comunicació, transmetent la

nostra experiència a més de 1.600 persones.

La vida a Arrels
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Atendre i fer entendre

Arrels Fundació treballa directament amb

les persones sense llar i vol explicar, amb

rigorositat, les causes de l’exclusió social.

Per dur a terme ambdós objectius,

desenvolupa els següents programes

d’actuació:

Programa de Carrer

Entrar en contacte

el programa de carrer ha localitzat a 82 noves

persones vivint al carrer i ha fet el seguiment

de les 121 detectades anteriorment.

Aquest any s’ha incorporat un educador

social per coordinar els 13 voluntaris que

recorren els carrers de Barcelona per

localitzar i visitar a persones sense llar.

L’actual prioritat de l’equip són les persones

que es troben en una situació més extrema.
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El Centre Obert

Un espai per trobar-se

Cada tarda passen pel centre obert una mitjana de 81 persones. Es tracta d’ un espai diürn

d’accés lliure on les persones troben un  espai d’acollida i una oferta de serveis.

250 persones han guardat les seves pertinences a la consigna, s’han efectuat 5.590 dutxes, 3.060

afaitats, 1.500 serveis de podologia i perruqueria, 6.643 serveis de dispensació farmacològica i

s’han distribuït 31.670 peces de roba.

149 voluntaris i 4 professionals treballen conjuntament per garantir que les persones que

acudeixen al Centre Obert trobin un espai de servei i de tranquil·litat.

Cada  tarda es desenvolupen al Centre Obert una sèrie d’activitats enfocades al treball en

equip i a generar un esperit tolerant entre tots els participants: cinema, música, bingo,

tertúlia, lectura de premsa i pintura; hi participen regularment 30 persones.
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Programa de Salut
Mental

Detectar i tenir cura

Un equip format  per una psiquiatra  i un

infermer en psiquiatria del Centre de Salut

Mental Ciutat Vella - St. Joan de Déu,

dedica una mitjana de 3 hores setmanals a

atendre a les persones d’Arrels afectats 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 per a l’equip

professional d’Arrels.

Enguany s’han atès 19 pacients, entre els quals

cal destacar 4 casos de trastorn psicòtic, 2 de

trastorn de personalitat, 3 de retard mental i

2 amb trastorns afectius. S’han realitzat 45

visites.

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.

Cada persona és diferent

Per tal de garantir la continuïtat del procés

iniciat amb les persones que atenem, la tasca

dels professionals que treballen a l’entitat és

bàsica.

3 treballadores socials, 3 educadors, 2

pedagogues i un coordinador gestionen els

recursos propis i externs i realitzen el seguiment

de cada un dels casos de manera personalitzada.

Aquest enfoc individual és un dels criteris que

fonamenten el treball de l’equip i una de les

característiques principals de l’entitat.

Les persones sense llar tenen serioses dificultats

per realitzar tràmits ells mateixos. La majoria

fa molt de temps que no van al metge i estan

pèssimament documentats. Educadors,

treballadors socials i voluntaris gestionen

"acompanyaments". El 2003 se n’han realitzat

890; en el 73% dels casos s’ha acompanyat a

la persona a la  xarxa sanitària, sigui la

convencional, la de salut mental o la de

tractament d’addiccions. En la resta de casos

els acompanyaments han estat a serveis socials

i a gestions administratives.
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Dormir sota cobert

Les petites o nul·les prestacions que reben

algunes d’aquestes persones no permeten

mantenir un habitatge. Per aquest motiu,

Arrels finança, íntegrament o parcialment

segons els casos, l’allotjament.

Persones beneficiades: 82

Nits pagades d’allotjament: 13.256

73% en pensions

27% en pisos

Durant el 2003 s’han llogat dos nous pisos.

En acabar l’any, comptàvem amb 5 que

faciliten que les persones trenquin

l’aïllament amb què es troben i recuperin

les habilitats de viure en una llar.

16 persones viuen en els pisos d’Arrels.

Menjar cada dia

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 el dinar. Arrels

té contacte amb 3 bars-restaurants de la

zona per tal de cobrir també el sopar.

Àpats: 7.458, un 63% més que el 2002

Programa d’Hospitals

Acompanyar en la malaltia

72 persones han estat hospitalitzades en

diversos centres. Per donar-los suport i fer-

ne el seguiment mèdic, un equip de 12

voluntaris es coordina setmanalment amb

un objectiu: que no hi hagi ningú desatès.

S’han realitzat 613 visites.

Taller ocupacional
"La Troballa"

Una petita gran família

Aquest any han participat 45 persones al taller

i diàriament hi participen una mitjana de 13.

Cada matí de 9 a 1, una pedagoga i 2

voluntaris organitzen les activitats diàries

i fan possible que cada matí el taller es

converteixi en un punt de trobada, on es

treballen els hàbits quotidians i de

convivència i es realitzen treballs artesanals.



Sessions realitzades a: Sessions Assistents

ESO / Batxillerat / FP 26 462

Universitaris 9 96

Grups vinculats a centres confessionals 13 52

Voluntaris i membres d’organitzacions 18 965

Altres 5 70

Mitjans de comunicació social:

Premsa escrita 7

Ràdio 12

Televisió 5

Publicacions electròniques 2
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Arrels Fundació ha estat una de les entitats

impulsores del "Fòrum de les

Organitzacions catalanes per a la Inclusió

Social", creat per incidir en les polítiques

socials relacionades amb l’exclusió.

Per tal d’incrementar la base social de

l’entitat i donar a conèixer més àmpliament

la tasca de la fundació, s’ha enviat material

a més de 265.000 persones.

La pàgina web de l’entitat

www.arrelsfundacio.org  ha aconseguit la

Menció d’Honor del Premi del Consell de

Benestar Social de l’Ajuntament de

Barcelona als Mitjans de Comunicació

Social.

Comunicació i  sensibilització

Fer entendre

La principal missió del departament de comunicació és la de mostrar els principals factors

generadors d’exclusió social. Assolim aquesta fita col·laborant amb els mitjans de

comunicació, acudint o realitzant xerrades i col·loquis i a través de la  nostra pàgina web.

Aquest any hem pogut transmetre l’experiència de l’entitat a més de 1.600 persones.



9

"ni unos ojos que me miren,

o un amigo en mi desgracia,

que me pueda consolar."

uns ulls que miren, un amic que consola

186  voluntaris, 16 treballadors, 7 membres

del patronat i més de 3.000 socis i

col·laboradors conformen la força de l’equip

humà d’Arrels Fundació. Tots ells fan

possible el dia a dia de l’entitat. Els

testimonis que trobareu a continuació

evidencien el seu compromís personal.

Pilar Barderi
Responsable d’informàtica d’Arrels

Fundació

"L’any 1999 em vaig quedar sense feina.

Estava a punt de fer els 50 anys i vaig pensar

que la feina seria meva per trobar-ne una

altra. Tampoc tenia gaire ganes de tornar a

entrar en el món de l’empresa. Els últims

anys havien estat molt durs i estava cansada

de la competitivitat mal entesa que més

aviat consisteix en trepitjar l’ull de poll del

company que en el treball colze a colze.

Llavors em vaig trobar a en Salvador. Em

va explicar que treballava a Arrels i que

estaven buscant una persona per portar els

temes d’informàtica. Em va parlar amb tant

entusiasme que em va convèncer. I ja han

passat 3 anys! Això és una altra cosa. La

feina té un valor més humà que en d’altres

llocs. El simple fet d’entrar un donatiu a

l’ordinador es converteix en un fet únic. Al

costat d’un donatiu de 6.000 euros, arriba

la carteta d’una pensionista que ens fa

arribar un bitllet de 5 euros tot explicant

que cobra una pensió molt petita i que no

li dóna per més. O aquell senyor que va

venir-nos a veure amb les seves nétes que

havien renunciat a part del seu regal de Reis

per portar-nos un donatiu. En fi, que

després de molts anys, puc tornar a dir que

La gent d’Arrels

em fa il·lusió anar a treballar."

11 persones d’atenció directa, 2 de gestió

interna, 2 de comunicació i un director

responsable de la fundació, asseguren el bon

funcionament de l’entitat i l’òptima

utilització dels recursos.

Antoni Bassas
Membre del Patronat

"Una de les lliçons que més impressiona

d'Arrels és que s'hi fa una feina que no vol

presses. Recordo el dia que m' explicaven

que un educador social de carrer pot tardar

un parell d' anys a treure un sense sostre del

carrer.

És normal: Arrels treballa amb persones, i

la confiança d'una persona que pateix no

es guanya d'un dia per un altre. És molt

important que tothom entengui això,

sobretot els poders públics. Les

administracions tenen recursos limitats i

volen resultats immediats. Doncs no, en

assitència social, com en educació o

prevenció sanitària, els fruits tarden a collir-

se, però quan arriben....són molt madurs,

perquè  tenen la solidesa que només dóna

el temps. També m' encanta l'ambient de la

planta on els voluntaris treballen amb els

usuaris passa-volants. Només creuar tota la

planta en direcció als despatxos, s'hi nota,

què sé jo...diguem-ne el millor de la persona

en acció."

Els 7 membres del patronat vetllen per

portar a terme la missió de l’entitat i fer

coincidir els principis que la fonamenten

amb la tasca diària.

Francesc Vilurbina, president

Carme Zapata, vicepresidenta

Josep Mª Pañella, secretari

Maria Concepció Ferré, vocal

Antoni Bassas, vocal

Josep Mª Feliu, vocal

Josep Miralles, vocal
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Santi Chaparro
Soci col·laborador

"És a diari que et trobes persones “ferides" i

"aturades" a la vorera de molts carrers i

places de la nostra ciutat. A nosaltres se'ns

remou tot. Penses que s'ha de fer quelcom.

Penses en les Administracions...  Penses

que a nosaltres, particulars, també ens toca.

És per això que volem col·laborar amb

Arrels.  Col·laborar és de justícia.  No podem

passar de llarg. Arrels ens posa en safata la

manera de fer-ho, és més, les maneres de

fer-ho. Col·laborem!"

Juntament amb les Administracions, rebem

el suport de més de  3.000 persones i

entitats. Gràcies a la seva ajuda, la tasca

que desenvolupem diàriament pot tenir

continuïtat.

Ignasi
Usuari d’Arrels

"Un consell? No t’espantis mai, passi el que

passi. Tira sempre endavant."

L’any 2003 hem atès 793 persones sense

llar i des de 1987, més de 4.500.

Sandra Pérez Portabella
Voluntària Centre Obert

“Entres a Arrels, i una de les coses que més

et criden l’atenció és aquesta "ONDA" que

es respira, aquest acolliment que reps tant

dels "nois" (usuaris) com dels

"companys"(voluntaris).

És l’acceptació de "BENVINGUT PER SER

COM ETS" i s’acaba formant part d’un tot,

on cada rostre, cada història està inclòs dins

d’un conjunt on tothom hi té cabuda.

Com a voluntaris venim amb motivacions,

inquietuds, edats diferents... i és aquí  on

està la màgia, vinguem d’on vinguem: "Som

aquí, ni més ni menys, creiem en les

persones i les estimem". I ens sembla un

privilegi el poder ocupar un lloc en aquesta

CASA.

Un aprèn de les persones a ser "PERSONA".

Potser el que costa més de pair és el final

del dia, quan tothom torna a la seva realitat,

uns a l’escalfor de casa seva i els altres a una

casa sense sostre. És en aquest moment

quan aquell conjunt es va desfent, esperant

un nou demà.”

186 voluntaris conformen la força d’Arrels.

Enguany s’han realitzat 10 sessions

informatives per a nous voluntaris i s’han

incorporat 51 noves persones.

Trobada de voluntaris juny 2003. “El temps i la reflexió conjunta ens ensenya a respondre les demandes de les persones sense llar”
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Vosaltres i nosaltres
Atenció global als sense sostre

Quan surto de l’ambulatori sovint trobo persones «tirades» en els porxos: dormen, mengen,

llegeixen, pot ser fins i tot...?  Per què estan «tirades» allà?  Volen viure al ras? No tenen on

anar? Poden triar? Estan malaltes?  Malaltes del cos o de l’ànima? Necessiten alguna cosa?

Alguna cosa que pugui fer jo? Alguna cosa que pugui fer algú?

Em sento  inútil fent-me aquestes preguntes; de fet, me les faig ara, en sortir de la meva feina

a la nit. Quan les tinc davant intento no mirar..., ni tan sols pensar, però no puc evitar sentir.

Quan hagi caminat uns metres ja no les tindré al meu camp visual... me n’oblidaré. Però

més enllà, una senyora de mal vestir, arrossegant-se sobre un pal, encorvada, vençuda pel

seu propi cos, torna a alertar-me sobre la persistència del succés... torno a girar la vista...

pujo per la Rambla i els turistes, les noietes, els  mims, els colors, el bullici... aconsegueixen

anestesiar-me una altra vegada.

Afortunadament, encara que un professional sanitari (ja no dic un gestor sanitari) no vulgui

mirar ni pensar, la feina està aquí. Vosaltres, companys d’Arrels, ens porteu la crua realitat

a les consultes. Penso que la meva feina és minça en comparació amb tot l’esforç que requereix

l’atenció  a aquestes persones. Imagino la vostra tasca: cercar, parlar, acollir, oferir  i oferir-

se per allò que la dignitat humana requereix. Mirar, escoltar, entendre, acompanyar, orientar,

ensenyar, comprendre ... i, fins i tot, organitzar-los la vida. Déu n’hi do.

I què faig jo per la meva part? Els pregunto pels antecedents mèdics i quirúrgics, per la tos,

l’esput, la febre, el dolor de pit, el tabac, l’alcohol... Sovint l’expressió de la senyora o senyor

és de respectuosa confusió davant les meves qüestions. No sap que també intento orientar-

L’apunt crític
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me en la meva confusió. Què li puc oferir jo?

Prevenció? Segur que no, ells viuen en un present

absolut; llavors faig atenció al que em demanen.  No

puc programar grans estratègies ni intervencions:

seria complicar-los la vida sense més utilitat.

Vosaltres m’orienteu  i jo camino segur pel camí que

marqueu ... per això coneixeu bé aquest món. Serà

necessària una anàlisi?, una radiografia?, un

especialista? Li salvaré jo la vida a aquest home, a

aquesta dona...?  Sota la meva òptica veig (o de

vegades no vull veure?) una part molt petita de la

crua realitat.  No pregunto gaire sobre la seva vida,

la seva solitud: (Gianni, italià, sol, malalt, ... tot sol),

la família, els amics, una  infantesa cremada («vaig

caure sobre un braser encés»), l’adolescència («el pare

se’n va anar quan jo era una nena»), l’amor («la mujer

no quiere saber nada de mí»), la feina (un joier

dormint al carrer?), clar!... millor no preguntar gaire.

 Darrera de la seva confusió, comencen a aparèixer

(o els veig jo?) els fantasmes... (els seus o els meus?).

No sembla gaire difícil entendre que es pot acompanyar sense preguntar, sense interrogar,

sense demanar res, sense jutjar,  sense complicar. Potser tindrem una relació curta  amb

aquella dona...amb aquell home. O potser comenci un viatge més llarg: depèn del que ell/ella

vulgui prendre d’allò que li oferim.  Per la meva part tinc molt clar que l’atenció a la salut

d’aquestes persones (com en totes) mereix molta «atenció»: per fer, per deixar fer o per no

fer. Això és el mateix que dir que haig de gestionar bé els recursos de què disposo, recursos

cada cop més escassos, ja ho sabeu. Les administracions guarden un  estrany i difícil equilibri

entre ingressos i despeses... sense perdre de vista els seus votants. Darrerament hem patit

un retall de recursos socials molt considerable, quan semblen  precisament més necessaris.

No ens fem il·lusions... no ha de millorar necessàriament amb el canvi de govern; per tant

continuem treballant com sempre, utilitzant i dosificant els recursos i les nostres pròpies

forces. Hem d’oferir allò que serà beneficiós, començant per escoltar i mirar, i intervenir en

la mesura de les possibilitats d’èxit, no deixant-nos arrossegar per la prepotència i les fantasies.

Per tot això és bàsic el coneixement que vosaltres teniu de la realitat propera... la crua realitat

que ens porteu a les consultes... força endreçadeta i orientadeta, tot s’ha de dir.

A Paz Escobar, infermera, plena de virtuts, curosa.

També vull agrair a la Clara Sala, adjunta d’infermeria de l’ABS Raval sud, els seus

suggeriments en la lectura del text.

José Casas, metge de família.

ABS Raval Sud

Abril 2004
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Dades econòmiques

Els nostres comptes

Us presentem les dades econòmiques de la Fundació. Són les xifres que ens permeten estar

365 dies de l’any al costat de les persones sense llar. Us mostrem d’on provenen els nostres

ingressos i a quines partides els destinem. Intentem gestionar els diners amb rigorositat i

aplicar-los allà on són més necessaris.
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Els ingressos privats provenen tant de persones com d’entitats. Des de fa uns anys, diferenciem

els ingressos obtinguts mitjançant quotes dels que ens arriben per donatius puntuals. Per a

Arrels Fundació és tot un repte incrementar el nombre d’ingressos privats, ja que ens garanteix

un major grau d’autonomia i d’independència per a planificar i treballar amb els sense llar.
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Compte de Pèrdues i Guanys

Any 2003

CONCEPTE Import % s/Total

Quotes socis 197.741,85 27,2%

Donatius puntuals de persones

físiques i entitats privades
272.887,73 37,5%

Subvencions Administracions

Públiques
196.648,90 27,0%

Subvencions de Capital

 traspassades a Ingressos exercici
21.307,19 2,9%

Altres ingressos 38.990,59 5,4%

TOTAL INGRESSOS 727.576,26 100,0%

Any 2003

CONCEPTE Import % s/Total

Compres i treballs realitzats

per a altres empreses
60.701,51 8,5%

Serveis exteriors, manteniment

i subministrament
73.480,88 10,2%

Sensibilització i campanyes 69.714,05 9,7%

Ajuts assistencials 121.218,14 16,9%

Despeses de personal 359.659,87 50,2%

Altres despeses 32.116,51 4,5%

TOTAL DESPESES 716.890,96 100,0%

SUPERÀVIT ó DÈFICIT 10.685,30
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Balanç de Situació

ACTIU Any 2003

Immobilitzat 381.751,58

Immobilitzacions materials 607.166,66

Amortització Immob. material -238.563,03

Immobilitzacions financeres 13.147,95

Actiu circulant 321.132,70

Deutors 68.639,04

Tresoreria 252.493,66

TOTAL ACTIU 702.884,28

PASSIU Any 2003

Fons propis 377.134,88

Capital Fundacional 50.370,84

Fons Social 314.202,42

Resultats exercicis anteriors 1.876,32

Pèrdues i guanys de l'exercici 10.685,30

Ingressos a distribuir

en diferents exercicis
161.447,91

Creditors a curt termini 164.301,49

Proveïdors 48.399,03

Creditors 12.898,85

Altres deutes no comercials 29.048,17

Ajustaments per periodificació 73.955,44

TOTAL PASSIU 702.884,28
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Agraïments

L’Anna, el Fèlix, l’Óscar, la Mireia, la Montserrat, el Santi, el Joan, l’Olga, la Dolors, la

Núria, el Ramon, l’Oriol, ... ens és impossible enumerar les més de 3.000 persones que

col·laboren, regularment o puntual, amb Arrels Fundació. Totes i tots feu possible la nostra

feina. Gràcies!

La col·laboració de les entitats es tradueix de formes diverses: accions de difusió i sensibilització

de la causa dels sense llar entre els propis membres de l’entitat (estudiants, treballadors,

parroquians,....), canalització d’aportacions individuals, aportacions en espècies, promoció

del voluntariat, aportacions econòmiques regulars i puntuals.

Com a mostra d’aquesta diversitat, us detallem algunes de les moltes organitzacions que ens

donen suport.

Escoles

• Col·legi Sant Ignasi

• Escola Anna Ravell

• Col·legi Jesús Maria

• Escoles Pies Nostra Senyora i Sant Antoni

Comunitats parroquials i religioses

• Companyia de Maria Nostra Senyora

• Basílica de Sant Josep Oriol

• Franciscanes Missioneres

• Església Sagrat Cor (Companyia de Jesús)

Aquestes són algunes del total de les 74 entitats que han col·laborat aquest últim any amb

Arrels Fundació. Moltes d’elles ens han demanat expressament mantenir l’anonimat.

Gràcies a la suma de l’esforç de tots, persones i entitats, podem acompanyar, cada cop amb

més garanties, un nombre important de persones sense llar, crear nous programes i assumir

nous reptes de futur.

Empreses

• Caprabo

• Productos Eaton Libia, S.A.

• Caja Laboral

• Siars Iberica, S.A.

Fundacions i associacions

• Fundació Sant Pere Claver

• Associació per l’altre Cor Cremat

• Barcelona Women’s Network

• Solsonès Obert al Món

Administracions públiques:

Generalitat de Catalunya
Departament
de Benestar i Família



Informa’t i dóna a conèixer la problemàtica de les persones sense llar. Pots consultar

la nostra web www.arrelsfundacio.org

 Forma part del nostre equip de voluntaris. Pots telefonar-nos al 93 441 29 90

 Fes-te soci d’Arrels. Pots omplir la butlleta que trobaràs adjunta a aquesta memòria i

enviar-la per fax o correu a Arrels.

 Fes-nos una donació de la quantitat econòmica que vulguis a través de:

La Caixa: 2100 0975 28 0200065046

Caixa Catalunya: 2013 0421 55 0200794244

Si us plau, envia’ns el comprovant que et donarà el banc

1 7

Com col·laborar

Arrels Fundació
Riereta, 24 baixos • 08001 Barcelona
Tel. 93 441 29 90 • Fax 93 443 00 77

e-mail: info@arrelsfundacio.org   •   www.arrelsfundacio.org
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