


18 anys fent costat a
les persones sense llar
Arrels Fundació treballa, des de

1987, a favor de les persones sense

llar. En especial, aquelles que

porten anys vivint al carrer, que fa

molt temps que han perdut el

treball, l’habitatge, les relacions

socials i afectives o pateixen greus

malalties que els limiten socialment

i personalment. Són persones que

ja no confien en res ni en ningú.
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Teniu a les mans la memòria de l’any 2005. Aquest any hem complert la majoria d’edat. Ja són18

anys fent costat a les persones sense llar.

Des que vam obrir per primera vegada i vam acollir les primeres persones, han passat moltes coses.

Amb els nostres encerts i les nostres equivocacions, creiem que hem après molt i hem trobat un

important espai de trobada per a les persones sense llar.

Però desprès de la trobada, hem volgut anar més enllà i intentar buscar camins per aconseguir

respostes a les seves necessitats. Hem treballat amb energia, il·lusió i professionalitat per establir

models d’ atenció i relació que, en ocasions, han servit de guia a altres organitzacions i administracions

públiques. Però el que més ens encoratja a seguir endavant i no baixar la guàrdia són els resultats

obtinguts: les persones que han trobat una llar, una feina, salut o companyia.

També us vull comunicar que el passat mes de gener El Periódico de Catalunya ens va concedir el

premi a la Iniciativa Solidària 2005. És un reconeixement a la tasca que tots plegats portem

endavant. És un reconeixement a un treball col·lectiu.

 Finalment, dir que hem començat l’any 2006 amb la il·lusió i els ànims de sempre i amb ganes

d’assumir nous reptes. En nom de tot l’equip, moltes gràcies pel vostre suport.

Salvador Busquets

Director
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1986 La idea de donar suport al transeünts més marginats

surt després d’un any de debat entre més de 30 persones de

diferents institucions. Es pensa en un servei obert les 24

hores del dia. S’imprimeix un primer full informatiu amb

el nom de Centre Obert Arrels.

1987 Es crea la Fundació Pere Claver. L'11 de novembre

de 1987 s’obre el Centre Obert, un local de 60 m2 amb sala

d’estar, TV, petita cuina, una dutxa, un rober i farmaciola. Es valora sobretot la necessitat

de la relació humana com a element clau per a l’atenció als sense llar.

1988 S’amplia el centre a 200 m2. S’incorpora la primera persona

contractada. El full informatiu passa a anomenar-se Arrels Informa. Es

rep la primera subvenció pública.

1989 Estructuració dels equips d’Hospitals i Carrer. Es registren 11.000

trucades al timbre del Centre Obert i es crea el servei de Consigna.

1990 La realitat cada cop més dura i la pressió per la demanda de dutxes ens fa conscients

de la necessitat de denúncia. Creixen els voluntaris. Debat entre

donar o no coses. S’inicia la recopilació de dades de les persones

ateses amb sistemes informàtics i es reforça l’equip de persones

contractades. El 12 de setembre es posa en marxa el Refugi, alberg

amb 13 places, on el dia 15 hi mor el senyor Pere Barnés.

1991 Ja funcionen 4 programes. Es debat i es consensua l’ Ideari.

1992  L’eufòria olímpica permet crear un pis com a sortida estable

per a persones que treballen. Funcionarà fins a l'any 1994. Estructura

de voluntaris coordinadors de dia i d’equip.

1993 Es compren els local de Riereta i de la Llar Pere Barnés, amb 2.300 m2.

1994 Trasllat del Centre Obert a Riereta, 24. Adequació a la situació de l' Organització.

Es redacta la primera definició de la Llar Pere Barnés.

1997 Equip directiu amb 3 voluntaris i 3 treballadors. Es creen els departaments d’ Atenció

directa, Comunicació i Gestió interna.

1998 Constitució d’Arrels Fundació. Accions per a l’ampliació de la base social de l’entitat.

El full informatiu s'anomenarà Arrels Fundació.

1999 Redefinició del Refugi. Creació del Programa d’Accés a l’Habitatge.

2001 El 22 de maig s’inicia el Taller Ocupacional

“La Troballa”.

2003 Es destina un educador a la coordinació de

l’Equip de Carrer.

2005 185 voluntaris, 80 persones allotjades, 6

pisos de lloguer i més de 5.000 persones ateses des

de 1990.
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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 és una infància i una adolescència conflictives.

Els manca allò que qualsevol de nosaltres tenim, i que és tan important: l’atenció

personal de la família i els amics, és a dir, companyia, relació, comprensió, tendresa,

afecte.

Isabel Balanzó

Factors socials i culturals
Yo soy una víctima social, una víctima del rechazo social (...) ha sido una vida dura,

haciendo cosas duras, con responsabilidad de ir a la cárcel, pero así en plan de alegría,

de disfrutar en plan de la edad que tienes, no, para nada, pagar oro por plomo, es lo

que me ha tocado, pagar oro por plomo (...)

Ángel Martínez (fragment de la seva biografia apareguda a “Vides al descobert” de E. Tejero

i L. Torrabadella)
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La protecció social a Catalunya en % PIB 1991 - 1999
Font: Estadística de la protecció social a Catalunya 1991 - 2000. Idescat, juliol 2003
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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 en queda? Un munt de fils al terra. La

teranyina hi és, però desmuntada. La

persona hi és, però ferida.”

El fils de la teranyina
Hi ha quatre grans fils:

• la família i les relacions afectives

• l’entorn social i cultural

• la situació laboral i econòmica

• la salut
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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 o

propis de l’economia submergida, fet que no els permet

llogar o comprar un habitatge.

Antonio, ahora, se siente integrado. Es realista. Sabe

que debe trabajar y lo hace a gusto...

Fragment de la Casa de la Lluna.

Factors de salut
Mols dels qui estan al carrer pateixen diferents malalties mentals. 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.

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 les diverses drogoaddiccions són malalties

no és fàcil ni per a qui les pateix ni per a les persones del seu entorn.

Yo comencé a beber por

miedo a la noche…

Una noche, unos jóvenes

se acercaron al banco

donde dormía. Y, sin

mediar palabra, me

apalearon… Sin más…

Me destrozaron el cuerpo

y la boca.

Desde entonces es que

cogí miedo a la noche…

José Infante

Segons una enquesta de l’INE sobre les persones sense llar de desembre de 2005

• el 41,9 % de les persones sense llar han estat insultades o amenaçades

• el 40,3 % han patit robatoris

• el 3,5 % han patit agressions sexuals (el 12,8 les dones i l’ 1,5 % els homes)



Entrar en contacte
Programa de carrer

Un grup de voluntaris, organitzats en parelles i coordinats per un professional, recorren la

ciutat amb l’objectiu de detectar persones sense llar. Aquest és el punt de partida d’una

relació que pot durar molt temps, fins i tot anys, abans d’acceptar l’oferiment d’ajuda.

L’any 2005, L’Equip de Carrer va contactar

amb 205 persones noves i va fer el

seguiment de 171 que ja coneixia

anteriorment.

Les zones més visitades han estat Ciutat

Vella i l’Eixample.

Sortim una tarda a la setmana a visitar

les persones que viuen al carrer. Seure al

seu costat, acompanyar-les, aquesta és la

meta. I si ens deixen, i és possible, fer

alguna cosa més per millorar les seves

vides.

Conchita España
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El Centre Obert és un espai d’accés

lliure on les persones sense llar

poden venir a passar la tarda.

Es presten una sèrie de serveis, i és

alhora, un lloc d’acollida per a

qualsevol persona que vulgui venir

a estar-hi una estona.

La consigna, el rober, la farmaciola,

la dutxa i les activitats lúdiques, a

més a més del seu servei intrínsec,

constitueixen un mitjà per establir

lligams amb les persones.

El Centre està obert de 16 - 19’30 h

de dilluns a dissabte.

2 treballadores socials, 2 educadors

i 2 pedagogues coordinen la tasca

dels 128 voluntaris que atenen el

Centre Obert.

Durant l’any 2005,

261 persones han utilitzat la

consigna,

397 s’han dutxat i canviat de roba.

A la farmaciola s’han realitzat

14.373 serveis i s’han distribuït

31.739 peces de roba.

Escoltar és la paraula que m’ha

acompanyat sempre, des dels

meus inicis, les recomanacions

eren:

”no cal atabalar-se volent

solucionar-ho tot al moment, no

cal dir massa coses, el més

important és escoltar”.

Maite Sanahuja
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Un espai per trobar-se
El Centre Obert
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Recuperant habilitats
Taller ocupacional “La Troballa”

Ja fa 5 anys que cada matí un grup de persones arriben

al Taller ocupacional per desenvolupar una sèrie

d’activitats, que els permeten recuperar hàbits personals

i de convivència. El Taller obre de 9 a 13 h. Està coordinat

per una pedagoga i hi participen 10 voluntaris. Mocadors

de seda pintats, caixetes decorades, figures imantades,

felicitacions, boles de Nadal... són alguns dels treballs

artesanals que es fan al Taller.

L’acompanyament d’Arrels pren forma no tant sols

prodigant un sostre, sinó dotant de més autonomia

i qualitat de vida a les persones que s’hi acosten.

Rocío Alonso

Dormir sota cobert i menjar cada dia
Programa d’accés a l’habitatge

Les persones sense llar no disposen de

suficients mitjans econòmics per mantenir un

habitatge, i sovint pateixen les conseqüències

d’una alimentació deficitària. Una de les

prioritats de l’entitat és cobrir aquestes

mancances.

Arrels disposa de 6 pisos de lloguer amb 16

places. S’ha finançat totalment o parcialment

l’allotjament de 137 persones en pensions o

pisos.

La convivència als pisos facilita que les

persones trenquin l’aïllament en què es troben

i tornin a adquirir el costum de viure en una

llar.

Els menjadors socials, en el cas que la persona

hi pugui accedir, només garanteixen un àpat

diari. Arrels té contacte amb 4 restaurants de

la zona per tal de cobrir els àpats necessaris.

L’any 2005 es van subvencionar un total de

19.516 menjars.
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Acompanyar en la
malaltia
Programa d’hospitals

Quan estem malalts i, especialment, quan

hem d’ingressar en algun hospital és quan

més necessitem suport afectiu i també

logístic. L’Equip d’hospitals format, per 14

voluntaris i una coordinadora, s’ocupa de

fer el seguiment mèdic i procura que ningú

no se senti sol i desatès. Les persones

ingressades reben visites periòdicament .

L’any 2005 es van fer 613 visites a persones

hospitalitzades.

Els agraïm que ens hagin deixat entrar a

la seva vida sense condicions,

acompanyar-los fins al moment de la mort

tot donant-los la mà.

Isabel Balanzó



Una amistat que continua
Equip de residències

Aquest any s’ha creat un nou equip, l’Equip

de residències. Quan les persones poden

accedir a una residència , Arrels deixa de fer

el seu seguiment. Però l’amistat i el lligam

amb aquestes persones no es trenca. Un grup

de 8 voluntaris segueixen visitant-los i

mantenint la relació periòdicament.

Entendre i fer entendre
Comunicació i sensibilització

Una de les tasques d’Arrels és la

sensibilització de la societat davant de

l’exclusió social. Per això, expliquem i

mostrem els principals factors que generen

exclusió i desarrelament social a diferents

grups de la ciutadania, i proposem

alternatives de millora per a les persones que

pateixen l’exclusió.

La nostra tasca s’ha posat de relleu amb el

Quadern de Cristianisme i Justícia n.130,

on Arrels ha editat “La casa de la Lluna”, set

històries de persones que han fet del carrer

el seu món habitual.

També cal destacar la col·laboració d’Arrels

en la redacció de l’Informe del Síndic de

Greuges de l’any 2005, amb un apartat que

ha tractat sobre Les entitats socials i el fenomen

sense llar.

I hem col·laborat en el llibre Vides al descobert,

de les sociòlogues  E. Tejero i L. Torrebadella.

En definitiva hem volgut arribar al màxim

nombre de gent i donar a conèixer cada cop

més la nostra feina. Per això ha estat

important la nostra presència en els mitjans

de comunicació: la participació en xerrades

i programes de ràdio i TV, la rebuda de visites

de les escoles i l’edició d’una pàgina web.
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“La casa de la Lluna” Ínforme del Síndic de
Greuges de l’any 2005



Era un idealista, encara ho sóc (de fet

crec que els voluntaris d’Arrels som tots

uns idealistes d’una o altra manera).

Laia Ferrer

Fa quasi 10 anys que

vaig aterrar a Arrels. De

l’Arrels de llavors al

d’ara n’hi ha un bon

tros. Arrels ha canviat

però sense perdre

l’essència.

Anna Mª Piqué

Mai oblidaré la primera tarda i l’alegria

al sortir, la certesa d’estar en el lloc

adequat, de creure en el treball d’Arrels,

aquests sentiments no m’han deixat mai.

Maite Sanahuja

Quan a poc a poc veiem l’evolució

 d’alguna persona podríem dir que és com

un petit miracle. Miracle que es pot

produir gràcies a elles mateixes

principalment però també pel de sentir-

se acompanyades en el seu camí.

Elisa Fábregas

He passat d'una visió limitada de la vida

a una visió més àmplia. D'una desunió a

una unió.

Isabel Ventós

Tot aquest temps col·laborant com a

voluntari m' ha permès conèixer i

conviure –en aquest espai frontera entre

una societat normalitzada i sectors de

marginació existents a Barcelona- amb

moltes persones per qui he arribat a sentir

un gran afecte i comprensió.

Joan González

Els primers dies van ser molt durs per a

mi, perquè no sabia com començar a

parlar amb ells, ni què dir. Però a poc a

poc, com que no eren massa, vaig anar-

los coneixent i fent amistat. Molts d’ells

encara vénen per Arrels.

Montserrat Cordomí

Voluntaris, professionals, patrons, socis,

donants, empreses i institucions formen l’equip

d’Arrels. Cada un d’ells, des del seu lloc, posa

el seu gra de sorra perquè la maquinària giri.

Sense els uns i els altres Arrels no existiria.

Voluntaris
Des de 1987 hem comptat amb més de 715 voluntaris. Actualment, són 185.
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A Arrels perdura, de singular manera,

un compromís dels treballadors/es, dels

voluntaris/es i de les persones que viuen

al carrer.

Rocío Alonso

No hay que olvidar nunca que son los

recursos los que deben adaptarse a las

necesidades de las personas y no éstas a

los recursos existentes.

Mª Ángeles Temprano

Socis i donants
Gràcies a la col·laboració dels socis i donants, Arrels pot tirar endavant els seus objectius.

Rebem el suport de prop de 3.000 socis i donants que són tant persones físiques com entitats,

empreses i fundacions, i també de les administracions públiques.

Actualment més de 1.850 persones ens donen suport de forma regular i més de 2.000 ho fan

de manera puntual. També hi ha 31 empreses que ens ajuden, més de 40 escoles i centres

educatius,així com més de 60 institucions religioses (parròquies i congregacions) que han

col·laborat en la nostra labor. Hem intervingut en 55 ocasions en mitjans de comunicació.

Sóc sòcia col·laboradora d’Arrels des de

fa molts anys. Vaig voler participar

econòmicament, perquè  tenia la

tranquil·litat i el goig de saber que la meva

aportació, junt amb moltes altres, seria

ben administrada.

Montserrat

Gràcies per la vostra col·laboració i ajuda

a les persones més oblidades de la societat

i que tant us necessiten.

Rosa Mª

Us envio la meva aportació per la gran

tasca que feu ajudant als “sense llar”.

Ruth

Us adjunto un xec per col·laborar en la

vostra tasca.

Mª Pilar

Us envio la meva engruna per afegir-la a

la vostra gran obra.

Jordi

...i que durant l’any 2006 es trobi solució per

tots els que viuen al carrer, és el meu desig.

Teresa

Professionals
Des del 1998 que es va contractar el primer

professional, Arrels ha anat incorporant

treballadors segons les necessitats.

Actualment compta amb 20 professionals,

dels quals 12 persones es dediquen a

l’atenció directa, 2 persones porten el

departament de comunicació i

sensibilització, 5 fan feines administratives

i de suport i per últim una persona dirigeix

l’entitat.
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L’accés a l’habitatge de les persones sense llar.
Durant els darrers anys el número de persones Sense Llar a Barcelona va en

augment. La demanda d’utilització dels nostres serveis s’incrementa dia a dia.

Encara que Arrels pot donar resposta a un tant per cent d’aquestes necessitats,

no pot assumir-les totes.

Si ens centrem només en l’accés a l’habitatge de les persones que hem atès aquest últim any,

ens trobem que és impossible fer front a un pagament indiscriminat d’allotjament. Però som

conscients que aquestes persones necessiten un allotjament per poder viure amb unes mínimes

condicions en què es faci possible un seguiment personal.

L’ajut en l’administració econòmica és una eina útil en el treball amb les persones sense llar

per tal de fer-los responsables i protagonistes de la seva pròpia vida. Quan algú que s’està al

carrer ve a Arrels no acostuma a tenir cap ingrés i la seva despesa d’allotjament i alimentació

recau íntegrament sobre l’entitat. En aquest moment acostumen a entrar a viure en una

pensió. Quan la persona ja ha establert uns vincles i comença a percebre algun tipus de

pensió (Pensió no contributiva o la Renda mínima d’inserció) assumeix aproximadament

el 35% de les despeses i Arrels es fa càrrec de la resta. Posteriorment, quan la persona ja ha

assolit un grau més alt d’autonomia, es considera la possibilitat d’entrada en un pis (de

vegades els seus ingressos poden augmentar si pot accedir al mercat laboral) i arriba el

moment en què pot assumir entre el 50-60% de les despeses d’allotjament i alimentació.

(1) Dades dels usuaris d’Arrels 2005

A Arrels pensem que la garantia d’un
habitatge digne i d’una alimentació bàsica
hauria d’estar coberta pels serveis públics,
com també ho estan l’atenció sanitària i
l’educació. D’aquesta manera Arrels podria
dedicar-se íntegrament a estar al costat de
les persones, donar-los un suport integral i
acompanyar-les fins allà on sigui possible.

Segons les nostres dades, l’any 1998 es van
pagar 1.827 nits d’allotjament. Al 2005, la
quantitat de nits pagades va ser de 23.302.

Evolució de les nits d’allotjament
proporcionades per Arrels .

Arrels abona part o íntegrament el preu de
l’allotjament a 132 persones (24 de les quals
viuen en pisos d’Arrels). D’aquestes, un
44,70% tenen entre 51 i 60 anys, seguit

L’accés a l’habitatge dels usuaris d’Arrels (1):
El dret a un habitatge digne

de les de 61 a 70 anys que representa el
28,79% del total.

Una altra dada significativa és que el 43%
de les 132 persones allotjades cobren la
Pensió No Contributiva (PNC) i un 16%
tenen la Renda Mínima d’Inserció (RMI).
En nombre més reduït hi ha persones que
treballen i altres que no tenen cap ingrés.
La major part, un total de 92, són persones
amb malalties físiques i trobem un quadre
de salut mental bastant precari, amb 29
persones afectades per trastorns mentals i
20 amb esquizofrènia. També s’han detectat
56 persones amb problemes d’alcoholisme
i 47 que estan en una fase de reinserció
d’aquesta drogodependència.

Cada una de les persones presenta la seva
idiosincràsia particular, el que vol dir que
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Davant les dades i l’experiència d’Arrels,
podem afirmar que:

• Les persones que resideixen en pisos, tenen un nivell d’autonomia personal més

elevat que les que resideixen en pensions, en part a causa del treball d’acompanyament

personal realitzat.

• Perquè una persona pugui estabilitzar la seva vida en molts aspectes cal que pugui

gaudir d’un habitatge estable. I això mai no ho pot garantir la vida en una pensió o

en algun lloc residencial d’estada temporal.

• Tenim moltes persones residint en pensions que necessitarien altres tipus de recursos

residencials més adients (pisos, residències, etc.) però s’han de quedar en les pensions

per manca d’aquests recursos.

• La despesa econòmica que suposa pagar una pensió és molt més elevada que la que 

suposa el funcionament dels pisos compartits. Per les pensions més senzilles del 

Raval estem pagant 480 euros persona/mes (només dormir, sense dret a cuina ni a 

dutxa) i el preu de mercat dels pisos amb 3 habitacions, per tant per a 3 persones, se

situa entorn als 700 euros al mes. (Dades a març de 2006)

• És evident la necessitat de pisos de lloguer perquè els puguin llogar directament 

els usuaris (i això els dóna el màxim nivell d’autonomia possible) i la necessitat 

que les entitats socials puguem disposar també de pisos de lloguer per a treballar 

amb els nostres usuaris.

• Per fer responsables i protagonistes de la seva pròpia vida a les persones sense llar 

és útil l’ajut en la seva administració econòmica.

Per exemple:
• Actualment viuen 14 persones en pisos
tutelats, i n’hi haurien de viure 40.
• Hi ha 2 persones que viuen en pisos
autònoms, mentre que l’òptim fóra que n’hi
visquessin 23.
• Hi ha 3 persones que viuen en residències
de gent gran, mentre que seria millor que
n’hi visquessin 20.
• No hi ha cap persona que estigui en un
recurs de malalts mentals, mentre que
l’ideal seria que n’hi accedissin 23.

Això vol dir, que tenim un total de 89
persones que viuen en pensió, de les quals
81 necessita un altre tipus de recurs.

necessita uns recursos específics. Aquestes
persones actualment estan allotjades en
diferents llocs subvencionats per Arrels. Si
existissin recursos residencials adients a les
seves necessitats, des d’Arrels considerem
que podrien residir en habitatges adequats
per a cada cas.
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EVOLUCIÓ DE NITS QUE ARRELS HA PAGAT EN PISOS I PENSIONS












