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DenunciAr  
les causes d’aquesta 
pobresa i aportar 
propostes de solució 
a les administracions 
i a la societat civil.
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Aquest any Arrels s’ha volgut sumar a la campanya internacional ‘In my 
name’, en què multitud d’organitzacions i de particulars signaven pe-
ticions contra la pobresa i l’exclusió. L’adhesió a aquest lema que, fins 
i tot ha donat peu al nom de la memòria d’enguany, té a veure amb la 
voluntat de l’entitat de reflexionar en global, de participar dels esdeve-
niments que ens afecten a tots, de llegir els signes dels temps. 

I aquests temps són complexos i apassionants alhora. Submergits en 
una crisi financera i econòmica, afrontem el repte personal i comunitari 
d’intentar viure i relacionar-nos d’una altra manera. Ho farem possible? 
Què ens correspon fer com a ciutadans, com a veïns, com a amics? Com 
a entitat aventurem que els propers anys acompanyarem persones vícti-
mes del moment actual. Tingues la seguretat que, en el teu nom, inten-
tarem respondre a aquesta realitat.

Respondrà la classe política? Estaran les administracions a l’alçada de la 
demanda social? S’equipararà finalment la mitjana espanyola en protecció 
social (20,9 % del PIB) a la mitjana europea (27 % del PIB*)? Serem capaços 
de treballar veritablement en xarxa? A aquestes qüestions no només han 
de donar resposta els governs i les organitzacions. Tots ineludiblement 
estem cridats a prendre part del moment actual, i la proporció d’aquesta 
part depèn de les nostres possibilitats i, sobretot, de la nostra voluntat. 

Cal donar la mà, abrigar el cor, tenir cura, fer equip. Nosaltres ho intenta-
rem, ho volem fer, en el teu nom.

Gràcies per tot.

carta del director
Membres del patronat

Francesc Vilurbina 
President

Carme Zapata 
Vicepresidenta

Josep Ma Pañella 
Secretari

Josep Ma Feliu 
Tresorer

Montserrat Girbau 
Vocal

Josep Miralles
Vocal
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Salvador Busquets
Director d’arrels Fundació

(*) Despeses totals de 
protecció social. eurostat 2006. 
http://www.europa.eu



equip de carrer

Recorrem els carrers de Barcelona per 
contactar i establir una relació amb les 
persones que dormen al carrer.

519 persones ateses 
2 professionals* i 21 voluntaris

centre Obert Arrels

Brindem un espai diürn d’acollida que 
ofereix serveis bàsics i dinamitza activitats.

889 persones ateses 
4 professionals i 173 voluntaris

llar Pere Barnés

Facilitem residència temporal a persones 
que precisen d’un suport intens i integral.

33 places residencials i 30 de menjador 
86 persones ateses 
13 professionals i 65 voluntaris 
15 places concertades per l’Aj. de Barcelona 
5 places subvencionades per l’ICASS

servei d’Habitatges amb suport

Oferim allotjament permanent, adequat i digne.

14 pisos, 39 places 
56 persones allotjades 
 4 professionals i 16 voluntaris

la Troballa, Taller Ocupacional

Procurem un espai creatiu, transformador 
de vides i de materials.

54 participants  

2 professionals i 12 voluntaris

en el teu nom
equip d’Hospitals

Donem suport material i afectiu a 
les persones hospitalitzades.  

48 persones ateses 
647 visites realitzades 
2 professionals* i 16 voluntaris

equip de residències

Acompanyem a la gent en aquesta nova etapa.

32 persones ateses 
364 visites realitzades 
2 professionals* i 6 voluntaris

Treball social

Gestionem els recursos necessaris per a cada 
persona i l’acompanyem al llarg del seu procés.

262 persones han rebut suport 
4 professionals i 13 voluntaris 

comunicació i sensibilització

Sensibilitzem els ciutadans envers l’exclusió 
que pateixen les persones sense llar. 

2.474 persones han participat en les nostres 
xerrades 
63 aparicions als mitjans de comunicació 
20.004 visites a la pàgina web 
5 professionals i 17 voluntaris

2 professionals coordinen els equips de carrer, * 
d’hospitals i de residències.
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1.254 persones ateses, un 27,3% més que el 2007.

En el teu nom fem acompanyaments a llarg termini sense pressa ni exigència. 

519 persones ateses per l’equip de Carrer, 235 per primera vegada.

En el teu nom fem que les persones que atenem se sentin escoltades i compreses.  

175 persones allotjades de manera estable.

En el teu nom oferim una alimentació adequada i un habitatge digne.  

14 pisos d’inclusió amb 39 places.

En el teu nom reivindiquem que un habitatge digne és un dret  
clau per a la recuperació de les persones.

1.582 estudiants han participat en xerrades d’informació.

En el teu nom expliquem la realitat de les persones sense llar a nens, adolescents i joves.

63 aparicions als mitjans de comunicació.

En el teu nom sensibilitzem els ciutadans sobre l’exclusió social i especialment 
sobre la problemàtica del col·lectiu de persones que malviuen al carrer.  

193 persones en seguiment social continuat.

En el teu nom donem les eines necessàries perquè cadascú amb 
llibertat i responsabilitat realitzi al seu procés personal.

50 professionals i 245 voluntaris.

En el teu nom l’equip d’Arrels treballa en una sèrie de programes a 
favor de les persones que es troben en situació de sense sostre.

aquest any 2008

De les 
persones 
sense llar 
ateses a 
Arrels...

el 86,8% 
són homes.

el 28,6% són 
catalans.

el 32,3% són 
de la resta 
de l’estat.

eL 39,1% són 
d’altres països.

La mitjana 
d’edat és de 
53 anys.
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Quantes persones viuen al carrer? Qui són? Aquestes són les 
principals preguntes que es volien respondre gràcies als re-
comptes nocturns de persones sense llar, organitzats a Barce-
lona, Madrid i Lleida a l’hivern del 2008. El recompte en una 
nit concreta constitueix una fotografia fixa del volum i les ca-
racterístiques de la població sense llar. Serveix per aportar in-
formació rigorosa i suficient per dimensionar correctament el 
fenomen i millorar les intervencions d’atenció social a aquest 
col·lectiu.

El recompte de Barcelona, realitzat la nit del 12 de març del 
2008, va comptar amb la col·laboració de prop de 700 volun-
taris. Va xifrar en 1.878 les persones que es troben en situació 
de sense llar a la ciutat, de les quals aproximadament el 51,5% 
van passar la nit en recursos assistencials, el 34,2% van dormir 
al carrer i el 14,3% ho van fer en assentaments (*).

Arrels té com a missió atendre i acompanyar les persones 
que es troben en una situació més consolidada de desarre-
lament.

Arrels, en el teu nom, actua i dóna la mà. 

L’Equip de Carrer ha atès 519 
persones i ha contactat per 
primera vegada amb 235.

Quantes persones van dormir al carrer  
en una nit concreta del 2008?  

A Barcelona, el 12 de març, 950 persones  
A Lleida, el 28 d’abril, 70 
A Madrid, el 26 de febrer, 621

donar la mà

“Sortir o no alS mitjanS de comunicació m’éS   igual, però crec que parlar en primera persona 
             Serveix per conScienciar Sobre el problema   delS que hem viScut i viuen al carrer”

(*) els resultats d’aquesta investigació els trobareu a 
OBSerVaTOri De La iNCLUSiÓ SOCiaL (2008): “Qui 
dorm al carrer? Una investigació social i ciutadana sobre 
les persones sense sostre”. Barcelona: Fundació Caixa 
Catalunya.
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Què els ha passat? Per què no treballen? Què fa l’adminis-
tració? Per què no van a un alberg? Mitjans de comunicació, 
estudiants i persones sensibles a aquest fenomen ens interro-
guen sovint sobre les causes d’aquesta problemàtica i el seu 
abast. Forma part de la missió de l’entitat donar resposta a 
aquestes preguntes i sensibilitzar els ciutadans respecte als 
problemes de la pobresa al nostre entorn. Aquesta sensibilit-
zació la duem a terme tant voluntaris i professionals com les 
pròpies persones que han estat o estan en situació de sense 
llar, tot explicant en primera persona la seva història.

63 aparicions als mitjans de comunicació (ràdio, premsa i te-
levisió), 69 xerrades a diferents entitats i organitzacions i la 
potenciació de diferents blogs a Internet sobre experiències 
personals al voltant de la vida al carrer, acrediten la voluntat 
de l’entitat d’explicar amb rigor i proximitat la situació d’ex-
clusió en què viuen moltes persones. 

Esdevenir una plataforma per al coneixement i difusió del fe-
nomen sense llar permet crear un estat d’opinió favorable a 
la transformació social.

Arrels, en el teu nom, actua i dóna veu.

“Sortir o no alS mitjanS de comunicació m’éS   igual, però crec que parlar en primera persona 
             Serveix per conScienciar Sobre el problema   delS que hem viScut i viuen al carrer” Miquel Fuster

donar veu
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10 persones ateses han participat 
en els mitjans de comunicació 
donant el seu testimoni i 7 
van assistir al ‘V Encuentro de 
Participación de personas en 
situación de pobreza’ a Saragossa. 

S’estrena ‘La otra copa’, una pel·lícula sobre 
l’equip argentí que participa al Campionat 
Mundial de Futbol de Sense Sostre.

http://miquelfuster.wordpress.com
http://www.homelessworldcup.org/
http://www.homelessworldcup.org/


A finals del 2005, Arrels es va proposar el repte de millorar 
les condicions d’habitatge de les persones sense sostre. En 
aquest sentit, es va posar en marxa la Llar Pere Barnés amb 33 
llits i des d’aleshores les habitacions en pensió han esdevin-
gut una mesura cada vegada més transitòria.   

Fer de cada sostre una llar. Aquesta és la nostra manera 
d’abordar el problema de l’habitatge: no es tracta només de 
cobrir les necessitats bàsiques: cal facilitar un espai de verita-
ble relació on les persones se sentin acollides i en família. 

Aquest any 2008 hem assolit part d’aquest objectiu. Per una 
banda, els 14 pisos de què disposa Arrels han estat la llar de 
56 persones i 44 s’han beneficiat de la tasca de la Fundació 
Mambré (*), que té com a objectiu proporcionar alternatives 
laborals i d’allotjament. 

Paral·lelament, la Llar Pere Barnés, l’equipament residencial 
d’Arrels inaugurat el 2007, ha acollit un total de 75 residents. 
La pròpia Llar ofereix un servei de menjador amb cuina prò-
pia per a 120 àpats diaris (dinar i sopar), que garanteix una ali-
mentació completa i se suma a la resta de recursos de la ciutat.

Arrels, en el teu nom, actua i abriga el cos.

115 places d’allotjament estable 
179 persones beneficiades  
14 pisos tutelats  
34.660 àpats servits 
40.105 nits pagades

Barcelona disposa de 800 places 
d’allotjament per a persones sense sostre. 
Els menjadors socials de la ciutat van 
servir prop de 1.000 àpats al dia.

abrigar el cos

(*) La Fundació Mambré està formada per arrels 
Fundació, assís Centre d’acollida, la Companyia de les 
Filles de la Caritat i l’Orde Hospitalària de Sant Joan 
de Déu.
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“tener comida y techo eS báSico para una perSona en excluSión Social,   pero lo máS importante para eSa perSona 
eS la compañía. ¡Qué bonito es compartir cosas cuando uno cree Que    nunca volverá a conseguirlo!”



Soledat, incomprensió i rebuig. Aquestes són les coordena-
des en què es mouen les persones que viuen al carrer i fer 
front a aquest escenari no és fàcil. Tal i com diu la responsable 
d’un centre d’atenció social, “a Barcelona no es mor ningú de 
gana, però sí de soledat”. Acollir la persona i totes les seves 
ferides requereix molta dedicació i temps. Precisament això 
és el que oferim els professionals i els voluntaris de l’entitat a 
les persones que acompanyem.

Superar crisis personals i recuperar una vida pròpia és difícil. 
Treballem perquè ningú no faci sol aquest camí. Veure com al-
tres companys segueixen un curs paral·lel, compartir amb ells 
converses i celebrar festivitats com el Nadal, contribueix a teixir 
lligams i vincles personals que refermen el procés de millora. 

Segons comentaven alguns residents dels pisos d’Arrels, el 
millor de viure en una llar després d’haver abandonat el car-
rer és que et sents novament persona. De la mateixa manera, 
l’experiència de compartir unes petites vacances, assistir a 
un concert o gaudir d’activitats compartides permet redes-
cobrir i gaudir d’un lleure saludable, basat en la cordialitat i 
l’empatia. Si al principi del procés la soledat és notòria, resulta 
significativa la posterior participació de persones en el propi 
funcionament de l’entitat.

Arrels, en el teu nom, actua i abriga el cor.

Més de 50 participants en 
excursions i sortides culturals. 
55 persones van gaudir d’unes 
vacances a La Ruca (Moianès), amb 
el suport de Caixa Penedès. 
El sopar de Nadal va aplegar prop 
de 100 comensals. 

Més de 5.000 persones en situació 
d’exclusió han gaudit de la música en la 
temporada 2007-08, gràcies a L’Auditori 
Apropa de Barcelona.

abrigar el cor
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“tener comida y techo eS báSico para una perSona en excluSión Social,   pero lo máS importante para eSa perSona 
eS la compañía. ¡Qué bonito es compartir cosas cuando uno cree Que    nunca volverá a conseguirlo!” Antonio E.



Cuidar d’un mateix, dutxar-se, tenir roba neta i poder rebre 
correspondència són aspectes bàsics per a la majoria de la 
població, però són de difícil accés per a les persones sense 
sostre. Des dels seus inicis, Arrels ha fet de l’atenció a aques-
tes necessitats una oportunitat de relació. La peça de roba, la 
dutxa, etc. esdevenen el mitjà que permet iniciar una relació 
càlida a partir de la qual construir un treball personal. 

Es tracta de superar l’ajuda assistencial i entendre la persona 
en la seva globalitat. Després de contactar amb algú al car-
rer, el més habitual és que el primer contacte amb l’entitat 
sigui al Centre Obert. En aquest espai, obert totes les tardes 
de dilluns a dissabte, es presten una sèrie de serveis (dutxes, 
consigna, farmaciola, etc.), i s’hi realitzen diferents activitats 
(taller de premsa i de música, excursions, sortides culturals...), 
que tenen un denominador comú: serveixen per estar amb 
la persona. 

Molts d’aquests serveis i activitats, que anteriorment oferia 
quasi en exclusiva el Centre Obert, actualment es poden tro-
bar també a la Llar Pere Barnés, a La Troballa, el taller ocupa-
cional de l’entitat, i al Servei d’Habitatges amb Suport. 

Arrels, en el teu nom, actua i cuida.

S’han prestat 7.878 serveis 
higiènics (dutxes, afaitats, etc.). 
26.918 peces de roba repartides a 
538 persones. 
S’han rebut 2.014 cartes 
destinades a 242 persones.

Els Serveis Socials de Barcelona han 
prestat 21.418 serveis higiènics.

cuidar

“vaig oblidar-me tant de mi mateix...    Quan ningú espera res de tu, Quin sentit té tot.”c
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La salut és un dels aspectes que primer es ressent quan algú 
viu al carrer. La mala alimentació, el poc descans i la perma-
nent desprotecció desencadenen o accentuen problemes de 
salut sovint greus: patologies dentals, malalties infeccioses, 
hepatitis, problemes pulmonars i trastorns mentals severs, 
entre d’altres. 

Prevenir i tractar la malaltia resulta complicat si la persona afec-
tada no té sostre i viu en condicions de poca salubritat. Així ma-
teix, molts casos requereixen un seguiment intens i coordina-
ció amb la xarxa d’atenció primària. En aquest sentit, durant el 
2008 l’Equip de Salut Mental de Persones Sense Sostre de Bar-
celona ha atès 265 persones, 20 de les quals vinculades a Arrels. 

L’entitat disposa d’un servei de farmaciola que dispensa medi-
caments, seguint pautes mèdiques concretes i fa, en la mesu-
ra de les possibilitats, pedagogia sanitària. En la mateixa línia 
d’atenció, quan una persona necessita ser hospitalitzada, un 
equip de professionals i de voluntaris d’Arrels l’acompanyen 
en tota l’estada al centre.

Arrels ha acompanyat fins al final de la seva vida a 16 perso-
nes. La seva mitjana d’edat era de 60 anys. 

Arrels, en el teu nom, actua i té cura.

“vaig oblidar-me tant de mi mateix...    Quan ningú espera res de tu, Quin sentit té tot.”
Pere G.

tenir cura
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647 visites a 48 persones 
hospitalitzades. 
Se n’han acompanyat 128 a visites 
mèdiques.



L’1 de gener de 2008 va entrar en vigor a Catalunya la Llei de 
Serveis Socials. De caràcter universal i amb fórmules de copa-
gament, aquesta Llei, juntament amb la Llei de Dependència, 
ha de cobrir les necessitats socials de tots els ciutadans i cons-
tituir-se en un dels pilars de l’actual Estat del benestar. Amb 
independència d’aquesta regulació, les famílies i les diferents 
organitzacions privades continuen fent front a gran part de 
les necessitats dels col·lectius més desfavorits. 

En el marc d’aquest Estat del benestar, la Constitució espanyola 
reconeix l’accés a l’habitatge com a un dret per a tots els ciuta-
dans. Cap administració hauria d’eximir-se’n. Sovint, la pròpia 
desinformació provoca que moltes persones, quan es troben en 
una situació precària, no sàpiguen on acudir i com fer-hi front.

Fer possible l’accés a l’habitatge a persones sense sostre, con-
nectar-los a la xarxa pública de salut, oferir-los assessoria jurídica 
i gestionar les prestacions econòmiques que li pertoquen, són 
alguns dels aspectes del treball social desenvolupat per l’entitat. 

Arrels cerca els camins més àgils i eficaços per tal que les 
persones vinculades a la fundació accedeixin als serveis i re-
cursos al seu abast, a la vegada que els complementa quan 
aquests són insuficients.

Arrels, en el teu nom, actua i reconeix drets.

193 persones han comptat amb 
seguiment social continuat. 
De mitjana, l’import de les pensions 
mínimes del 2008 ha estat de 
441,02 euros mensuals.

tenir drets

(*) Ley de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia 
y a las familias, aprovada pel Congrés de Diputats el 30 
de novembre del 2006. 
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“después de trabajar, ¿dónde vas?    por no tener a donde ir, perdí máS de un empleo. 
           Si hay alguien que te ofrece una mano...   eS bonito que te ayuden a Salir. yo diSfruto trabajando.” 



Segons una enquesta realitzada per l’INE (Instituto Nacional 
de Estadísitica) el 2005, la meitat de les persones sense llar 
busca feina. Aquesta dada contradiu l’opinió generalitzada 
sobre la falta de voluntat per millorar la seva situació. Moltes 
persones han treballat des de joves, però una malaltia ino-
portuna i, en moltes ocasions, una irregular relació laboral els 
han condemnat, en el millor dels casos, a dependre de pensi-
ons mínimes per viure. 

L’escassa formació, una salut afeblida i una edat avançada, 
són alguns dels aspectes que fan difícil la seva reincorporació 
al mercat laboral. Atenent les característiques i circumstàn-
cies de cada persona, Arrels procura diferents alternatives. 
En alguns casos és la pròpia entitat qui acompanya la per-
sona a reprendre el camí laboral i en d’altres, comptem amb 
la col·laboració d’organitzacions com la Fundació Mambré, 
que proporciona sortides laborals i d’allotjament. Malaurada-
ment, les oportunitats són escasses.

En paral·lel a aquestes alternatives, Arrels compta amb La 
Troballa, un espai on les persones poden reconèixer les seves 
inquietuds, recuperar hàbits de convivència i formar-se en di-
ferents tècniques creatives. 

Arrels, en el teu nom, actua i activa.

54 persones han participat a La 
Troballa. 
Presència a 7 fires de mostra de 
productes. 
5 persones han participat en el 
taller de fotografia.

tenir feina
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“después de trabajar, ¿dónde vas?    por no tener a donde ir, perdí máS de un empleo. 
           Si hay alguien que te ofrece una mano...   eS bonito que te ayuden a Salir. yo diSfruto trabajando.” Aniano H.



La plaça dedicada a l’escriptor Manuel Vázquez Montalbán, 
situada a la Rambla del Raval de Barcelona, ocupa el lloc on el 
1987 es va inaugurar el primer centre obert de l’entitat. Con-
sistia en 60m2 pensats per oferir un espai d’acollida a les per-
sones sense sostre de la ciutat. A partir d’aleshores i amb la 
complicitat creixent de molts ciutadans, Arrels s’ha anat con-
vertint en una entitat de referència en l’atenció a les persones 
que es troben en situació de sense llar. 

En paral·lel a l’atenció directa, el treball en xarxa amb altres 
organitzacions socials ha estat sempre present en la tasca di-
ària de l’entitat. Una coordinació que resulta imprescindible 
a l’hora d’exercir pressió política davant realitats com la que 
l’Estat espanyol dedica un 20,9% del PIB a la protecció social, 
una xifra clarament inferior al 27% de la mitjana europea. 

L’entitat, gràcies al suport de la seva base social, fa força per 
reivindicar més pressupost social i un gir a l’hora d’abordar 
un fenomen que a l’Estat espanyol afecta ja a 19.000 perso-
nes i a Catalunya a prop de 8.000. Descobrir aspectes que no 
estaven resolts, donar-hi cobertura i deixar-ne constància a 
les administracions i a la societat en general és la tasca que 
desenvolupem des de 1987.

Arrels, en el teu nom, actua i fa força.

Arrels pertany a la Federació 
Catalana d’Entitats Socials, a la 
Federació Catalana de Voluntariat 
Social, a la Feantsa, a la Fundació 
Mambré, a la Fundació Sant Pere 
Claver, a la Xarxa d’Habitatges 
d’Inclusió i a la Xarxa d’Atenció 
a Persones sense Sostre.

fer força
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      “comer no eS Sólo cueStión de dinero, Sino del hambre que tenga   cada uno, del ánimo que acompañe al hambre, de laS circunStanciaS, 
y por último eS una cueStión de dinero, que eS lo que da mayor   o menor comodidad. sin hambre, el mejor plato se vuelve malo”



Abordar el fet que hi ha persones que es veuen abocades a 
viure al carrer requereix un esforç comú. Per una banda, el 
compromís personal dels voluntaris i el dels professionals so-
cials, que aporten calidesa i experiència en l’atenció i per altra 
banda, el suport de socis i donants, que garanteix el treball a 
llarg termini. Aquest equip el completen les entitats i empre-
ses compromeses en la lluita contra l’exclusió social. 

Un dels aspectes més significatius d’aquest treball conjunt 
durant el 2008 ha estat la participació d’algunes de les per-
sones ateses a l’entitat en plataformes ciutadanes de debat 
sobre temes relacionats amb la pobresa severa. En aquesta 
línia, Arrels va fer sentir la seva veu en el “V Encuentro de Par-
ticipación de personas en situación de pobreza” a Zaragoza, 
on va ser possible dialogar i interpel·lar dirigents polítics. De 
la mateixa manera durant aquest any, l’entitat ha col·laborat 
activament en diferents grups de treball europeus sobre la 
participació d’usuaris de serveis socials. 

Prova també d’aquest treball en equip ha estat el recompte 
nocturn de persones sense sostre que es va organitzar a Bar-
celona el març del 2008, en què Arrels hi va participar activa-
ment. 

Arrels, en el teu nom, actua i fa equip. 

245 voluntaris 
50 professionals 
3.540 socis i donants 
55 fundacions i empreses 
col·laboradores

fer equip
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      “comer no eS Sólo cueStión de dinero, Sino del hambre que tenga   cada uno, del ánimo que acompañe al hambre, de laS circunStanciaS, 
y por último eS una cueStión de dinero, que eS lo que da mayor   o menor comodidad. sin hambre, el mejor plato se vuelve malo” José Manuel B.
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DeSPeSeS Per 
ProGrAMeS

els comptes del 2008

El problema de la nostra època és que els seus 
homes no volen ser útils sinó importants.” 
Winston Churchill (1874-1965) Polític britànic

 3 Equips de Carrer, Hospitals i Residències 

 18 Centre Obert

 45 Allotjament

 4 La Troballa

 1 Voluntariat

 7 Treball Social

 1 Estudis

 12 Sensibilització i Comunicació

 9 Estructura

ProCeDènCIA 
DelS InGreSSoS

  8 Aportació residents

22 Quotes dels socis

23 Donatius puntuals

  3 Empreses

16 Fundacions, associacions i entitats

23 Subvencions públiques

  5 Altres ingressos

Us presentem l’informe econòmic 
corresponent a l’exercici 2008.

Si esteu interessats en algun concepte o 
voleu més informació, no dubteu a posar-
vos en contacte amb nosaltres. 
Comptes auditats per pleta auditors, S.L.

En aquest exercici l’entitat ha dut a terme la seva tasca gràcies 
a les aportacions de persones i entitats privades (76,88%) i del 
suport de les administracions públiques (23,12%). Enguany, 
Arrels Fundació ha estat analitzada per la Fundación Lealtad 
sobre el grau de compliment dels Principis de Transparència 
i Bones Pràctiques. L’informe de resultats es pot consultar a 
www.fundacionlealtad.org.
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els comptes del 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIU any 2008 | €

immobilitzat 1.251.216,34

Immobilitzacions immaterials 153.258,09

Amortització -4.902,19

Immobilitzacions materials 1.497.272,62

Amortització -409.794,51

Immobilitzat financer 15.382,33

Actiu circulant 732.889,57

Deutors 266.765,30

Inversions financeres temporals 9.505,28

Tresoreria 455.141,60

Ajustaments per periodificació 1.477,39

ToTAl 1.984.105,91

PASSIU I PATrIMonI neT any 2008 | €

Fons propis 476.636,85

Capital Fundacional 50.370,84

Fons Social 431.102,42

Resultat exercicis anteriors -3.292,70

Pèrdues i guanys de l’exercici -1.543,71

ingressos a distribuir per exercicis 842.753,06

creditors a llarg termini 145.372,05

creditors a curt termini 519.343,95

Creditors i proveïdors 199.097,55

Altres deutes no comercials 320.246,40

Ajustament per periodificació -

ToTAl 1.984.105,91

BAlAnç De SITUACIó

APorTACIonS Milers d’ € noMBre 

BeneFICI/PèrDUA -1.543,71

InGreSSoS any 2008 | €

Aportacions residents 201.131,22

Quotes socis 523.476,08

Donatius puntuals de persones físiques  
i entitats privades 1.015.310,37

Subvencions Administracions Públiques 561.220,14

Subvencions de Capital traspassades  
a l’Exercici 108.790,19

Altres ingressos 17.010,46

ToTAl 2.426.938,46

DeSPeSeS any 2008 | €

Compres i treballs realitzats 
per altres empreses 113.691,30

Serveis exteriors, reparació, conservació i 
subministraments 165.322,12

Sensibilització i campanyes 182.858,37

Ajudes assistencials 670.761,77

Despeses de personal 1.178.821,54

Altres despeses 117.027,07

ToTAl 2.428.482,17

CoMPTe De PèrDUeS I GUAnYS

a
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2.468
2.242
2.052 
1.863
1.623
1.404
1.170

923
595
384
264 

585,19
515,87
444,04
360,81
282,31
253,52
176,56
153,37
104,53

69,37
44,28

SoCIS  

2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

2009*
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

(*) Dades a 31 de març de 2009



com col·laborar

Trobaràs més informació sobre 
aquestes opcions i d’altres a la 
nostra pàgina web:

www.arrelsfundacio.org

Fes-te voluntari.
Contacte: Paola Contreras
voluntariat@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

Sensibilitza els teus alumnes.
Contacte: María Pomés
escoles@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

involucra la teva empresa.
Contacte: Eulàlia Bori
empreses@arrelsfundacio.org
tel. 93 441 29 90

Fes-te soci.
Contacte: Pilar Barderi
amics@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
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agraïments
L’entitat vol reconèixer especialment a les persones i entitats que van fer possible 
la Llar Pere Barnés, nascuda gràcies a l’impuls de la Sra. Elena Caparà i al suport de 
la Fundació Félix Llobet Nicolau, de la Fundació Un Sol Món de Caixa de Catalunya 
i de l’Obra Social “La Caixa”. Moltes gràcies també als ciutadans de Barcelona que, 
a través del govern municipal, n’han garantit la continuïtat gràcies a les 15 places 
concertades amb l’Ajuntament. 

Volem agrair també l’esforç i la dedicació de tots els voluntaris, socis i donants, pro-
fessionals que treballen dins i fora d’Arrels, empreses col·laboradores, administra-
cions i entitats amigues. I moltes gràcies a totes les persones que s’han atansat a 
nosaltres per compartir un tros del camí.

Cal unir-se, no per estar junts, 
sinó per fer alguna cosa junts.” 

Juan Donoso Cortés (1809-1853) Assagista
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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

En el teu nom, Enrique, 
voldria transcriure aquí  
el fragment del teu poema  
El gran fallo:

Yo sé que tú me querías, 
y que me sigues queriendo, 
por culpa de la vida 
tenemos que seguir sufriendo.

És un petit homenatge per a 
tots els que ens heu deixat.”

Luís Ponce

en Luís és voluntari de l’equip de Carrer d’arrels  
i acompanya a persones que es troben en situació 
de sense sostre.


