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Es entonces cuando aparece la transformación positiva, 

cuando la persona ya nada espera y ha sucumbido. 

la vida
transformada

Miguel Virto | Periodista i empresari d’arts gràfiques

Ha superat una llarga època de precarietat i actualment és au-

tor del blog Pobreza y Luz ( www.pobrezayluz.blogspot.com).

Es bien sabido que la vida, desde el origen, se forma, malforma, conforma, 

reforma, deforma y recompone sin un ritmo acompasado pero sí con un 

compás pautado. Sigue un proceso lineal (infancia, adolescencia, juven-

tud, edad adulta, vejez) de línea sinusoide con picos emotivos que suman 

o restan (amistad, desengaños, enamoramiento, óbitos esperados o no, 

bonanzas económicas, salud o no, prole o no y crisis financieras). Todo, al 

fin y al cabo, siguiendo el guión del devenir animal y previsible en nuestra 

condición humana.

La transformación es otra historia; es la ruptura total, la quiebra absoluta 

de la línea, el vértigo abisal de la materia y la emoción. Lo inesperado y lo 

imprevisible. Comienza con el hundimiento de todo soporte rígido, con el 

precipicio al acecho del siguiente paso, al filo de la nada y en el límite del 

infarto espiritual. La catarsis, a veces definitiva.

Es entonces cuando aparece la transformación positiva, cuando la perso-

na ya nada espera y ha sucumbido. Algo o alguien empieza a construir a 

sus pies un puente sólido, obra, por un lado, de ingenieros de lo material 

(salud, nutrición y cobijo) y, por otro, de imagineros de lo espiritual (orgu-

llo, estima, serenidad y fe). Un triángulo de materia, formación y alma, que 

hay que cerrar.

ARRELS sabe dar los puntos de soldadura para ensamblar las tres vigas 

(nadie piense que estoy dictando un panegírico de encargo) al entender 

que las personas –sus tallas- se componen de un cuerpo bien estructura-

do y un espíritu del que hay que respetar la diversidad. Esta Fundación, en 

su memoria 2007, puede alardear de haber armonizado la maza y el cincel.

De les 
persones 
sense llar...

El 83% són homes.

El 37,5% porten més 

de tres anys sense 

allotjament propi.

Només el 14,2% prac-

tica la mendicitat.

El 46% tenen fills.

La meitat busca feina.

El 30% són abste-

mis i mai han con-

sumit drogues.

El 64,8% tenen estudis 

secundaris i el 13’3% 

estudis superiors.

Només el 17,5% rep 

prestacions públiques.

Dades extretes de l’Enquesta so-
bre les persones sense llar. Institut 

Nacional d’Estadística 2005
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Salvador Busquets | Director Arrels Fundació

Autor d’ Els nostres veïns del carrer
Quaderns de Cristianisme i Justícia

Novembre 2007

www.fespinal.ocm

El novembre passat vam celebrar 20 anys. Per a nosaltres és motiu de 

satisfacció, sobretot pel que suposa de camí recorregut i també per la 

quantitat d’experiències acumulades en aquests anys. Primer de tot, vull 

fer arribar una abraçada a tothom qui ha participat d’una o altra manera 

en aquest camí. Un camí ple de gestos, com el que vaig viure recentment. 

Us l’explico. 

Fa pocs dies vaig acompanyar uns voluntaris de l’Equip de Carrer en el seu 

recorregut. A la plaça on vam arribar hi confluïen dues realitats. Per una 

banda, la ciutat de moda, cosmopolita i turística i, per una altra, la ciutat 

de les persones que viuen sense res.

Vaig ser testimoni de dos mons que s’ignoren. De sobte, un bri d’esperança. 

Un veí, en veure’ns propers al grup de persones sense sostre, ens va 

comentar: “Són bona gent;  jo, a vegades, els ajudo.” En gestos senzills 

com aquest comença la transformació i d’aquesta transformació tots 

en participem : els que s’atansen amb necessitats a Arrels i dipositen en 

nosaltres la seva confiança i els que intentem donar resposta a la injustícia 

en què viuen moltes persones. 

Gràcies a l’impuls de molta gent, enguany hem pogut inaugurar la Llar 

Pere Barnés, un gran pas que ens transforma plegats i ens ha fet adquirir, 

amb il·lusió, un nou compromís. Aquest any també, juntament amb tres 

entitats germanes, hem fet néixer la Fundació Mambré, una aventura que 

obre noves vies per facilitar habitatge i treball. 

Hem fet 20 anys i volem continuar tenint la capacitat de ser transformats 

per les persones.

Aquestes pàgines hi volen contribuir. Gràcies a tots.

Carta del director

Membres del Patronat:

Francesc Vilurbina, president

Carme Zapata, vicepresidenta

Josep Mª Pañella, secretari

Josep Mª Feliu, tresorer

Montserrat Girbau, vocal

Cristina Jover, vocal

Josep Miralles, vocal
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Tot va començar el 12 de novembre de 1987 quan un grup d’uns 30 voluntaris 

van posar en marxa un petit centre d’acollida de 60 m2. Aviat van entendre que 

calia anar més enllà d’oferir una dutxa i un entrepà. Les persones sense sostre  

necessitaven un gest diferent: sentir-se acollides i respectades.

20 anys després, l’entitat ha crescut: hem atès més de 6.000 persones i hem 

comptat amb l’ajuda de prop de 1.000 voluntaris i el suport de més de 4.500 socis 

i donants, però la idea principal continua sent la mateixa: el gest d’acompanyar.  

Aquesta idea s’ha materialitzat enguany amb la inauguració de la Llar Pere Bar-

nés, un equipament de 30 places per a persones en situació de sense llar on 

sentir-se com a casa és possible.

un camí de gestos
20 anys d’Arrels

Aquest any 2007
Creiem en la persona i en el seu propi procés i tots els nostres 

esforços se centren en l’acompanyament a cada una de les 

prop de 1.000 persones que s’han atansat  a Arrels.

993 persones ateses, 365 per primera vegada.

Creiem que la millor manera d’aproximar-nos a una persona que es 

troba en situació de sense sostre és el respecte i la cordialitat.

448 persones ateses per l’Equip de Carrer.

Creiem en unes condicions de vida dignes i adequades i que la millora 

personal només és possible si es disposa d’una llar estable.

135 persones allotjades de manera estable.

Creiem en el poder transformador de conèixer de prop 

una realitat i sentirs-se colpit i interpel·lat.

1.602 estudiants i altres col·lectius 

participant en xerrades.

Creiem en la necessitat d’explicar el fenomen de les persones 

sense llar a la ciutadania i d’esdevenir un punt de referència.

65 aparicions als mitjans de comunicació.

Creiem en una atenció global, en un ambient càlid, en un 

tracte personalitzat i en un treball a llarg termini.

29 de novembre, obre la Llar Pere Barnés.
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Els serveis d’atenció a les persones sense sostre van atendre durant 

el 2007 a un total de 3.902 persones, segons dades facilitades per 

l’Ajuntament de Barcelona. La FEANTSA, Federació Europea d’As-

sociacions que Treballen amb Persones Sense Llar, defineix una 

persona sense llar com tota aquella que no pot accedir o conservar 

un allotjament adequat, adaptat a la seva situació personal, perma-

nent i que proporcioni un marc estable de convivència, ja sigui per 

tenir dificultats personals o socials per portar una vida autònoma. 

Per a aquesta associació europea, les persones que viuen literal-

ment al carrer són el col·lectiu més greu de l’exculsió social i és en 

el qual Arrels se centra de manera preferent.

Aquest any, hem atès directament al carrer prop de 500 persones. 

La majoria són homes d’una mitjana d’edat de 53 anys, que en el 

moment de contactar-hi, en feia dos de mitjana que estaven al 

carrer. Els motius d’aquest fenomen són múltiples: una separació 

conjugal, la pèrdua del lloc de treball, un trastorn mental, algun ti-

pus d’addicció, etc.  Aquestes circumstàncies, que poden afectar a 

tothom, s’agreugen si es desencadenen consecutivament. Segons 

l’estudi Los límites de la exclusión (*), la majoria de persones sense 

sostre han passat, com a mínim, per set situacions traumàtiques 

de manera consecutiva. És aleshores quan es pot produir un tren-

cament personal greu i no tothom té l’entorn adequat o les eines 

per fer-hi front. 

L’Equip de Carrer, format per un educador i 15 voluntaris, realitza 

la tasca de contactar per primera vegada amb aquestes persones,  

i la du a terme extremant el respecte i procurant una relació de 

confiança que perduri en el temps.

Durant el 2007, l’Equip de Carrer ha 

pres contacte amb 196 noves persones 

en situació de sense llar a la ciutat de 

Barcelona.  

N’ha atès un total de 448.

Blogs relacionats:

http://todoeltiempodelmundo.wordpress.com

http://enriquerichard.es

http://miquelfuster.wordpress.com

el carrer

La vida és molt dura. Tots ens equivoquem molt i si tens 

una relliscada i no te’n surts pots començar una baixa-

da als inferns de la qual costa molt sortir sense ajuda.

Ho dic per experiència.”

(*)MUÑOZ, M.; VÁQUEZ, C.; VÁZQUEZ, J.J. (2002):  

“Los límites de la exclusión”. Madrid: Obra Social de CajaMadrid

Miquel Fuster
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La mitjana d’edat de les 24 persones en seguiment social a Arrels que han 

mort durant el 2007 ha estat de 59 anys. Aquesta dada mostra clarament 

la precarietat  en la qual viuen moltes persones actualment. La relació en-

tre salut i situació social és tan clara que la Comissió Europea vol imple-

mentar una nova Estratègia Sanitària fins al 2013 per garantir l’assistència 

mèdica als més desprotegits, ja que considera que els factors de salut no 

depenen exclusivament de polítiques sanitàries sinó d’aspectes socials i 

econòmics.

Segons l’estudi realitzat a 105 persones sense llar ateses a Arrels i paci-

ents de tres Àrees Bàsiques de Salut de Ciutat Vella, el que més els afecta 

són patologies dentals (44’8%), malalties infeccioses (30’5%), hepatitis 

(22’9%), problemes pulmonars (21’9%), hipertensió arterial (20%) i tuber-

culosi (17’1%), moltes d’elles relacionades i/o agreujades per les condicions en què han 

viscut.

Quan aquestes persones han de ser hospitalitzades, l’Equip d’Hospitals de l’entitat, for-

mat per 15 voluntaris coordinats per un professional, té cura que se sentin acompanya-

des i trobin recer en els moments crítics.

Medicar-se correctament i rebre informació i atenció farmacològica, són aspectes que 

resulten molt difícils per a les persones que es troben vivint al carrer. Per intentar resol-

dre-ho, Arrels disposa d’un espai de farmaciola atès per 7 voluntaris. 

Un dels problemes que també afecta a aquest col·lectiu són els relacionats amb algun 

trastorn mental i, en molts casos, aquest ha estat un dels motius de la seva vida al car-

rer. L’Equip de Salut Mental de Persones Sense Sostre de Barcelona enguany ha atès a  

267 persones, 15 de les quals vinculades a Arrels. 

Durant el 2007, l’Equip d’Hospitals 

ha visitat 60 persones i la farma-

ciola del Centre Obert n’ha atès 

diàriament una mitjana de 50.

Més informació:

ProHabitatge (2006): Salud y Sinhogarismo. 

Barcelona: Feantsa 

Sóc infermera i he treballat a l’Hos-

pital de la Vall d’Hebrón durant 35 

anys. La meva col·laboració amb 

Arrels m’ha fet veure la precarietat en 

què viuen moltes persones. Dispo-

sem d’una farmaciola des de la qual 

administrem la medicació prescrita 

pel metge i intentem fer una educació 

sanitària. És molt agraït veure com 

millora la seva qualitat de vida. » 
Mariona Mir

la salut
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Actualment, la manca d’una llar adequada és un dels principals 

problemes socials,  tal i com assenyala l’Estratègia d’Inclusió Social 

de la Unió Europea. Aquesta Estratègia diferencia clarament entre 

tenir un sostre i tenir una llar.

Arrels sempre s’ha compromès amb la idea d’oferir un sostre físic i, 

alhora, un d’anímic. És des d’aquesta base que poden tornar a tenir una vida el més au-

tònoma possible, però aquesta fita no és fàcil i el camí esdevé llarg i ple de dificultats.

L’entitat disposa de diferents opcions d’allotjament, segons cada etapa. Per una ban-

da, coordina  l’estada en pensions, que són un recurs eficaç per resoldre la qüestió de 

l’allotjament en la primera etapa de la recuperació personal. 

Gràcies a la relació i a l’acompanyament social i un cop cobertes les necessitats bàsi-

ques, es poden anar recuperant certs hàbits de convivència. Aleshores es fa necessari 

disposar tant de pisos tutelats com d’autònoms. Els 3 que Arrels ha obert durant aquest 

any se sumen als 8 anteriors i han fet possible que un total de 36 persones se’n bene-

ficiïn. 

A més, enguany, hem creat juntament amb Assís Centre d’Acollida, la Companyia de les 

Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu, la Fundació Mambré, que 

té com a objectiu proporcionar alternatives laborals i d’allotjament.

Per altra banda, el novembre del 2007 vam inaugurar la Llar Pere Barnés, un equipa-

ment de 30 places per a situacions d’emergència social i per a estades temporals de 

persones en situació d’exclusió.  La Llar, que  també ofereix 60 places de menjador, era 

un dels projectes més anhelats de l’entitat, que enguany s’ha fet realitat.

el sostre
L’any 2007, Arrels ha facilitat 

allotjament a 135 persones en els 

diferents recursos de l’entitat.

Vivo en un piso asistido con dos compañeros 

de edad similar a la mía. Soy bastante pobre 

pero no nos falta de nada. Tengo cariño, amis-

tad y calor humano y una gran familia que 

me quiere; de eso estoy totalmente seguro.” 
Antonio Córdoba
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Per a les persones que malviuen 

al carrer, una de les necessitats bà-

siques més importants a resoldre 

és l’alimentació. Barcelona compta 

amb prop de 700 places públiques 

de menjador que resolen el dinar de moltes persones en situació d’exclusió. 

Aquest nombre de places es redueix considerablement en el servei de sopar. En 

paral·lel a l’administració, se suma la tasca de moltes entitats privades que ofe-

reixen diàriament entrepans i àpats per intentar pal·liar aquest problema.

Una alimentació deficitària és una de les conseqüències de viure al carrer i és un 

dels aspectes que Arrels atén en un primer moment. Durant el 2007 hem trami-

tat l’accés a places públiques de menjador i hem facilitat 19.000 àpats en dife-

rents bars-restaurants a prop de 100 persones.

L’obertura de la Llar Pere Barnés ens ha permès, a més,  oferir un espai de men-

jador amb cuina pròpia on es reuneixen per dinar i sopar, voluntaris, residents 

d’aquest equipament i altres persones ateses per l’entitat en un ambient familiar, 

cosa que facilita la relació personal i millora substancialment la qualitat de vida 

de les persones.

Cobrir les necessitats bàsiques és només el primer pas en el procés de millora 

personal. Cal crear un teixit humà de relacions per tal que una persona sense llar 

trobi l’ànim per fer front a la seva situació.

Durant el 2007 Arrels ha facilitat més de 19.000 àpats i ha creat 30 

places de menjador per dinar i sopar a la Llar Pere Barnés.

Quan estava al carrer m’alimentava d’entrepans i el pa estava dur 

com una pedra. Ara menjo calent tres vegades al dia. La veritat 

és que em sento bé a la Llar. Per què he de dir el contrari?” 

un plat a taula
Juan Luis Asencio
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El Centre Obert d’Arrels, 

situat al barri del Raval 

de Barcelona, és un espai 

diürn on voluntaris i pro-

fessionals acullen a perso-

nes que es troben en situació d’exclusió social. El Centre té com a objectiu que 

les persones s’hi sentin acollides i es puguin beneficiar d’una sèrie de serveis. 

En aquest, comptem amb 5 professionals i 178 voluntaris que es coordinen per 

atendre les prop de 100 persones diàries que de mitjana acudeixen al centre. 

Enguany se n’hi han atès un total de 658.

L’accessibilitat a qüestions tan bàsiques com la higiene personal i la cura d’un 

mateix resulta molt difícil per a les persones sense sostre. Tot i que la ciutat dis-

posa de recursos per atendre aquestes necessitats, són escassos i no abasten la 

problemàtica global de la persona. Assumir aquesta globalitat és important a 

l’hora d’aproximar-se a les persones que s’atansen a Arrels. L’oferiment de certs 

serveis sovint és l’excusa per iniciar una relació que més endavant permeti un 

treball de millora. 

Dutxar-se i canviar-se de roba, disposar d’una consigna, rebre correspondència o 

prendre’s adequadament la medicació, són alguns dels serveis que s’ofereixen al 

Centre Obert i que permeten millorar la realitat quotidiana. 

En paral·lel a la prestació de serveis, i organitzades per voluntaris i els propis 

usuaris del Centre, es realitzen múltiples activitats i tallers: musicoteràpia, bingo, 

jocs de taula, lectura de  premsa, cinema, etc., totes desenvolupades en un am-

bient participatiu i d’acompanyament.

Durant el 2007 s’han prestat 6.678 serveis higiènics (dutxes, afaitats, 

etc.) i s’han repartit prop de 24.000 peces de roba.

Durante el año que estuve en la calle no descuidé nunca mi aspecto personal. 

Por eso creo que es muy importante que existan servicios higiénicos gratuitos, 

para las personas que viven en la calle.” María Fernández

la dutxa i la roba
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L’any 2001 va néixer “La Troballa”, el ta-

ller ocupacional d’Arrels, per acollir les 

persones sense sostre amb major fragi-

litat i/o en situació de risc. Es tracta d’un 

espai reestructurador de la persona que 

permet ocupar el temps lliure i recuperar hàbits personals i socials, mitjan-

çant la realització d’activitats artesanals i manipulatives.

Cada matí una mitjana de 19 persones, acompanyades per una pedagoga 

i 2 voluntaris, participen de la dinàmica del taller: després d’esmorzar con-

juntament, cada persona es responsabilitza d’una tasca concreta, atenent 

les diferents capacitats i circumstàncies. Fruit del treball diari, aquest any 

“La Troballa” ha participat en un total d’11 fires en les quals ha pogut mos-

trar i vendre els diferents productes que elabora. 

L’alternativa educativa proposada pel taller permet, a través de la creació 

artística, fomentar la relació personal i la tolerància, el treball en equip, 

l’autoestima i la responsabilitat de les tasques encomanades. Una de les 

característiques de “La Troballa” és el seu caràcter grupal: cada setmana 

tots els participants exposen en una assemblea les seves opinions i fan 

propostes d’activitats i dinàmiques.

49 persones han participat durant el 2007 en el taller 

ocupacional d’Arrels.

Cada detall que surt del taller és com màgic. Quan els encarre-

gues alguna cosa, tens la sensació de participar en un procés per-

sonal important i això es palpa en la bellesa de les coses que fan.”  
Marian Blanco

un espai per crear
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Quan les persones entren en una residència se senten molt soles. La nostra tasca és 

estar al seu costat, respectar la seva actitud i estimular les seves ganes de fer, de sor-

tir, de respirar...  El més gratificant es veure com a poc a poc ens anem fent amics.” 

La relació personal ha estat protagonista enguany. Durant el 

2007, l’entitat ha organitzat múltiples excursions, sortides cul-

turals i activitats que han contribuït enormement a establir vin-

cles personals intensos. Moltes d’aquestes iniciatives s’han dut 

a terme gràcies a la idea i a l’impuls de voluntaris i, sobretot, a 

proposta de les pròpies persones ateses, que han fet de la participació i de la presa de decisions, part im-

portant de la dinàmica d’Arrels.

L’entitat sempre s’ha caracteritzat per entendre la persona en la seva globalitat i complexitat, cosa que 

implica anar més enllà d’una simple prestació de serveis i de cobrir les necessitats més bàsiques. Entenem 

que gaudir de relacions afectives i compartir moments amb altres persones és un element indispensable 

per al nostre benestar. Precisament la manca d’aquestes relacions és un dels trets més comuns  entre les 

persones que es troben en situació de sense llar. Només en un clima de confiança i d’afecte, és possible una 

tasca transformadora. 

Aquesta transformació comprèn múltiples processos; des dels més senzills de decidir, per exemple, a 

on anar d’excursió o apuntar-se a  alguna activitat cultural,  als més difícils: viure en un dels pisos  

tutelats de l’entitat, decidir iniciar un tractament mèdic, reprendre el contacte familar, etc.

Les visites a les residències són un exemple de relació personal intensa.

Més de 70 persones han participat en les ex-

cursions, sortides culturals, festes i vacances 

de l’entitat.

Feia quasi 40 anys que no anava al teatre. M’ha 

agradat molt tornar-hi i compartir aquesta 

estona amb els meus companys d’Arrels.”  

Josep Vicente Mercè

Xavier Faus, un dels 13 voluntaris de l’Equip de Residències

la relació
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Un dels objectius recollits a l’Ideari de la fundació, juntament amb l’aten-

ció directa a les persones sense sostre, és la sensibilització ciutadana. El 

departament de comunicació de l’entitat, format per 3 professionals i 7 

voluntaris, treballa perquè el conjunt de la societat conegui de primera 

mà aquest fenomen i pugui ser agent de canvi. 

En aquest sentit, durant el 2007 hem aparegut en 65 ocasions als mitjans 

de comunicació i hem arribat a un total de 220.000 persones, a través de la 

tramesa convencional d’informació (tríptics, memòria d’activitats, etc), de 

la divulgació de la nostra pàgina web (www.arrelsfundacio.org) i de la par-

ticipació en un total de 57 xerrades a diferents entitats i organitzacions. 

Una de les iniciatives que més s’han consolidat darrerament és la sensibi-

lització a les escoles. Els alumnes dels centres escolars que visiten Arrels 

assisteixen a xerrades informatives i participen en dinàmiques conjuntes 

amb persones ateses a l’entitat, amb qui poden conversar i conèixer-se 

mútuament.

Ens vam sentir molt a gust, la majoria eren molt simpàtics. 

Va ser una activitat diferent que val la pena viure perquè et fa 

obrir els ulls i adonar-te que no ens podem queixar de res.”

Durant el 2007, 1.040 alumnes han 

visitat l’entitat, acompanyats pels 

seus professors i tutors.

Alumnes de 4rt d’ESO. Col·legi Sant Josep de Barcelona

la sensibilització
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Disposar de targeta sanitària, tenir assignat un met-

ge de capçalera, accedir a les prestacions públiques 

d’ajuda... són alguns dels drets que tenim la majoria 

de persones. Però per a aquells que malviuen al carrer, 

la solitud i la desconnexió de la xarxa social és una de 

les caracterítiques bàsiques. Precisament aquesta des-

connexió fa que moltes persones desconeguin que 

tenen dret, per exemple, a una plaça en un menjador 

públic o a cobrar una petita paga de l’administració.

Les persones que es troben en situació de sense llar vi-

uen el dia a dia tot procurant cobrir les necessitats bà-

siques. Arrels es converteix en un vehicle que els per-

met accedir als recursos a què tenen dret. En aquest 

sentit, l’equip de Treball Social de l’entitat fa de nexe, per una banda, entre les 

207 persones que estan en seguiment social i la xarxa pública de salut (primària, 

especialitzada i de salut mental, entre d’altres.) i per una altra banda, tramita tota 

la documentació necessària perquè recomponguin la seva vida (DNI, certificat 

d’empadronament, etc.). 

L’any 2007 Arrels ha iniciat una línia d’estudis sociològics que té com a objectiu 

aprofundir en el coneixement del fenomen “sense llar” des d’un punt de vista 

global i contrastable científicament, que permeti revisar estratègies de lluita, 

marcar línies d’actuació, i ser eina de pressió política.

La persona no és un expedient. És algú a qui 

s’acompanya en el seu propi procés de millora 

personal. 207 persones han estat en seguiment 

social a Arrels durant el 2007.

Per llegir:

Asociación Realidades; Fundación RAIS (2007): Construyendo 
relaciones. Intervención psicosocial con personas sin hogar.  
Madrid: Obra Social Caja Madrid.

La tasca dels treballadors socials d’Arrels és oferir i posar a l’abast de 

les persones que viuen al carrer, estratègies per cobrir les necessitats 

bàsiques i, al mateix temps, donar-los suport i acompanyament.”

Charo Sillero, coordinadora de l’equip de Treball Social de l’entitat.

els drets
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Arrels va començar a caminar al costat de les persones sense sostre fa vint 

anys. Va néixer l’any 1987 de la mà d’un grup de voluntaris i fins a un any 

després no es va contractar el primer professional. A poc a poc l’entitat ha 

anat creixent i desenvolupant-se i el nombre de persones que hi treballen, 

tant professionals com voluntaris, ha anat augmentant. 

Compta amb 40 persones contractades i 229 voluntaris que treballen junts 

per donar respostes a les persones sense llar. Educadors, treballadors soci-

als, pedagogs i professionals d’administració, comunicació i logística amb 

el suport del voluntariat, desenvolupen diversos programes:

El programa d’atenció externa, que coordina l’Equip de Carrer, l’Equip 

d’Hospitals i l’Equip de Residències, el Centre Obert, el Programa de Pisos, 

el taller ocupacional ”La Troballa” i la Llar Pere Barnés, el nou equipament 

de l’entitat. A la seva tasca se suma la feina del departament de comunica-

ció, el de gestió interna i el de tecnologia. 

l’equip
40 professionals, 229 voluntaris i 

4.500 socis i donants han format 

l’equip humà d’Arrels 2007.

A l’inici del projecte pensàvem com havíem d’acollir les persones. El contacte diari ens ha fet veure que 

l’acollida només és el primer pas. Ha d’esdevenir acompanyament en el temps. Ha estat un aprenentatge 

que hem fet, junts, tots el voluntaris i treballadors al llarg d’aquest 20 anys, “tocats” per les vides difícils 

dels que hem acollit i que, en obrir-les cap a nosaltres, han esdevingut, també, acollidors nostres.”

Ramon Noró, de l’equip promotor d’Arrels.
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DESPESES PER 

PROGRAMES

PROCEDÈNCIA 

DELS INGRESSOS

 4 Equips de Carrer, Hospitals i Residències 

 34 Centre Obert

 37 Allotjament

 3 Taller Ocupacional “La Troballa”

 1 Voluntariat

 1 Estudis

 14 Sensibilització i Comunicació

 8 Estructura

  4 Aportacions residents

28 Quotes dels socis

23 Donatius puntuals

  5 Empreses

12 Fundacions, associacions i entitats

22 Subvencions públiques

  6 Altres ingressos

22%

12%

23%

28%

6% 4%

5%

3%

1%

1%

14%

34%

37%

8% 4%

Us presentem l’informe econòmic 

corresponent a l’exercici 2007

Si esteu interessats en algun concepte o voleu 

més informació, no dubteu a posar-vos en con-

tacte amb nosaltres. 

Comptes auditats per pleta auditors, S.L.

La nostra tasca és possible gràcies, principalment, a les aportacions de 

particulars (68%) i al suport de les administracions públiques (22%), però 

voldríem destacar que el 4% dels nostres ingressos provenen de les ma-

teixes persones ateses que aporten una part del cost de l’allotjament i 

d’aquesta manera participen i es fan responsables del seu propi procés 

de millora personal. 

els comptes del 2007

Les aportacions dels socis garanteixen la viabilitat econòmica 

necessària per atendre les persones sense llar a llarg termini.”
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ACTIU Any 2007 | €

Immobilitzat 974.373,77

Immobilitzacions immaterials 153.258,09

Amortització -3.354,13

Immobilitzacions materials 1.152.478,74

Amortització -340.791,26

Immobilitzat financer 12.782,33

Actiu circulant 863.748,06

Deutors 276.461,46

Inversions financeres temporals 9.505,28

Tresoreria 576.408,47

Ajustaments per periodificació 1.372,85

TOTAL 1.838.121,83

PASSIU Any 2007 | €

Fons propis 478.180,56

Capital Fundacional 50.370,84

Fons Social 431.102,42

Resultat exercicis anteriors -81.968,40

Pèrdues i guanys de l’exercici 78.675,70

Ingressos a distribuir per exercicis 951.543,25

Creditors a llarg termini 197.941,46

Creditors a curt termini 210.456,56

Creditors i proveïdors 124.834,51

Altres deutes no comercials 60.622,05

Ajustament per periodificació 25.000,00

TOTAL 1.838.121,83

BALANÇ DE SITUACIÓ

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

2.242

2.052 

1.863

1.623

1.404

1.170

923

595

384

264 

515,87

444,04

360,81

282,31

253,52

176,56

153,37

104,53

69,37

44,28

APORTACIONS ANUALS DELS SOCIS NOMBRE DE SOCIS

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

BENEFICI/PÈRDUA 78.675,70

INGRESSOS Any 2007 | €

Aportacions residents 58.083,78

Quotes socis 459.183,88

Donatius puntuals de persones físiques  

i entitats privades 660.108,02

Subvencions Administracions Públiques 372.709,00

Subvencions de Capital traspassades  

a Ingr. Exercici 34.197,33

Altres ingressos 74.630,50

TOTAL 1.658.912,51

DESPESES Any 2007 | €

Compres i treballs realitzats 

per altres empreses 59.350,14

Serveis ext., reparació i conservació i 

subministraments 86.350,89

Sensibilització i campanyes 141.796,95

Ajudes assistencials 542.609,94

Despeses de personal 672.039,70

Altres despeses 78.089,19

TOTAL 1.580.236,81

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

(milers d’€)
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Trobaràs més informació sobre aquestes 

opcions i d’altres a la nostra pàgina web:

www.arrelsfundacio.org

Fes-te voluntari.
Contacte: Paola Contreras

pcontrera@arrelsfundacio.org

tel. 93 441 29 90

Sensibilitza els teus alumnes.
Contacte: Maria Pomés

mpomes@arrelsfundacio.org

tel. 93 441 29 90

Involucra la teva empresa.
Contacte: Ramon Noró

rnoro@arrelsfundacio.org

tel. 93 441 29 90

Fes-te soci.
Contacte: Pilar Barderi

pbarderi@arrelsfundacio.org

tel. 93 441 29 90

Fes un donatiu.
La Caixa: 2100 0975 28 0200065046

Caixa de Catalunya: 2013 0421 55 0200794244

Sisplau, fes-nos arribar el comprovant que et facilitaran al banc.

Fes xarxa.
www.arrelsfundacio.org

http://elperiodico.com/blogs/mapamundi/blogs/arrels/

http://todoeltiempodelmundo.wordpress.com

http://enriquerichard.es/

http://pobrezayluz.blogspot.com

http://miquelfuster.wordpress.com

transforma’t

Hi ha molts gestos,  

moltes maneres de col·laborar, 

de deixar-se transformar”
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A l’equip fundador de l’entitat, als voluntaris de sempre i als nous, a les 

persones que ens donen suport material i als que ens en donen de per-

sonal, a les administracions públiques i a les entitats privades amb què 

treballem, a la gent jove que s’acosta i als més grans, als professionals amb 

qui hem compartit tasca tots aquests anys i a totes les persones pels quals 

les nostres portes no estan mai tancades; a tots ells, gràcies.

Aquest any volem agrair especialment als que han fet possible que la Llar 

Pere Barnés sigui una realitat. En primer lloc a la Sra. Elena Caparà, el llegat 

de la qual ha estat el gran impulsor d’aquest projecte. També volem desta-

car el paper rellevant de la Fundació Félix Llobet Nicolau i la col·laboració 

de la Fundació Un Sol Món de Caixa de Catalunya i de l’Obra Social “la Caixa”.

agraïments
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ARRELS FUNDACIÓ 

Riereta, 24 baixos

08001 Barcelona

 Tel. 93 441 29 90

Fax 93 443 00 77

 info@arrelsfundacio.org

www.arrelsfundacio.org

El que vull dir és que les persones que 

m’envolten a Arrels formen part de la meva vida 

quotidiana, de les meves converses,  

del sentir-me plena.  

Formen part de la meva felicitat.” 

Coral Maestre, voluntària.


