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MISSIÓ: 

ACOMPANYAR les  persones  sense llar que es 
troben en fases més consolidades d’exclusió cap a una situació 
el més autònoma possible.

SENSIBILITZAR els ciutadans respecte als proble-
mes de la pobresa al nostre entorn.

DENUNCIAR situacions injustes i aportar propostes 
de solució a les administracions i a la societat civil. 
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Vam conèixer l’Antonio fa vuit anys al carrer quan ell i la seva parella 
vivien en un banc d’una plaça de Barcelona. Vàrem començar a 
visitar-los i a establir una relació de confiança amb ells. Junts hem 
buscat fórmules per encarar el futur. Actualment viuen en un pis 
i l’Antonio col·labora amb Arrels a explicar la problemàtica de les 
persones sense sostre. L’Antonio no vol ser important, vol ser útil. 

Aquest 2011 hem atès 414 persones al carrer.
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CARTA 
DEL 
DIRECTOR

Amic, amiga,

Escric aquestes paraules amb un sentiment agredolç. Per una banda, admirat 
de la feina que, al llarg d’aquests 25 anys, han fet tots els qui, en un moment o 
altre, han format part d’Arrels; però per una altra banda, conscient d’un 2011 
dramàtic per a moltes persones. Potser tu mateix coneixes el cas d’algú que 
es troba en una situació complicada, amb possibilitats reals de veure’s abocat 
a la precarietat d’aquí a un temps.

La pèrdua de feina és un desencadenant molt important per començar un 
descens als inferns. És per aquest motiu que l’índex actual tan elevat d’atur fa 
preveure molt patiment d’aquí a uns anys i és probable que aquest patiment 
també generi conflictes personals i familiars i altres problemes associats. El 
carrer es convertirà en la casa de moltes persones d’aquí a uns anys. No ho 
podem permetre. Cal actuar. Cal ser útils.

Des de 2008 ha augmentat un 27% les persones que dormen al ras a Barcelona. 
No ho podem permetre. Cal incidir en la prevenció i evitar que més famílies 
perdin casa seva i són més necessaris que mai espais dignes d’emergència 
per donar cabuda a l’increment de persones al carrer. Només ens en sortirem 
si som capaços de treballar junts. 

Per acabar, vull agrair el treball rigorós, l’acollida càlida i la generositat de 
tots els qui col·laboren amb Arrels. Aquest cop, voldria destacar la feina 
dels voluntaris i professionals d’aquesta casa que, malgrat no atendre 
directament les persones, desenvolupen tasques igualment necessàries. 
El seu treball sempre queda a l’ombra, però sense ells Arrels no funcionaria: 
gràcies companys i amics de manteniment, d’informàtica, d’administració, i 
de finançament!

Salvador Busquets
Director d’Arrels Fundació

Membres del Patronat 

D’acord amb els estatuts 
d’Arrels, enguany hem 
renovat el Patronat, que ara 
està format per:
Presidenta: 
Carmen Zapata 
Secretari: 
Josep Miquel Esteban Font
Vocals: 
Joaquim Pons
 Santiago Ramentol
Albert Recio 
Anna Saumoy 
Roger Torres
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VOLEM SER ÚTILS ATENENT LES PERSONES MÉS EXCLOSES

1.126 persones ateses

200 persones allotjades i 53.824 nits facilitades

22.776  àpats servits

95  persones han rebut atenció assistida 

VOLEM SER ÚTILS AMB LA SOCIETAT 

2.019 estudiants han participat en sessions informatives

112 xerrades

201 aparicions a mitjans de comunicació

19 xarxes on participem

ENS FAN ÚTILS

221 voluntaris

54 professionals

78 empreses que ens acompanyen 

3.752 socis i donants

 

RESUM 

2011

PERFIL DE LA PERSONA 
ATESA PER ARRELS 

El 87% són homes
El 34% són catalans
El 36% són de la resta  
de l’Estat
El 30% són d’altres països
El 36% tenen entre  
51 i 60 anys
El 14,15% presenta un 
grau de dependència 
reconegut. 
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La Pepi és treballadora familiar d´Arrels i la seva feina és acompanyar les persones que 
necessiten atenció assistida.

Ser útils amb les persones que no tenen llar significa fer el possible per 
garantir les seves necessitats bàsiques, com és l’allotjament, l’alimentació i la 
higiene. Al llarg del 2011 hem servit 22.776 àpats, 548 persones han utilitzat 
els serveis d’higiene i hem allotjat 200 persones. 
 
Però per a Arrels ser útils significa, sobretot, estar al costat d’aquestes 
persones de manera continuada, elaborant plans d’interacció amb elles per 
millorar la seva situació, acompanyant-les en les seves preses de decisions, 
orientant-les sobre qüestions legals i jurídiques per assegurar que els seus 
drets són garantits, oferint accés als recursos que la ciutat posa a la seva 
disposició per millorar el seu dia a dia, etc. Al llarg del 2011, 335 persones 
han rebut un seguiment social intensiu i individualitzat en aquest sentit. 
 
Enguany volem destacar l’atenció assistida que hem pogut oferir, gràcies a la 
tasca de professionals i voluntaris, a 95 persones amb un grau d’autonomia 
mitjà o baix. Una atenció que consisteix a acompanyar la persona al metge, 
a fer un passeig, a ajudar-la en els serveis higiènics, a tenir cura del seu 
benestar o a donar-li un cop de mà per dutxar-se o pentinar-se.
 
Tota aquesta tasca la volem dur a terme amb la màxima qualitat. És per això 
que dediquem molts esforços a millorar diàriament la resposta que donem 
a les necessitats actuals, així com a la innovació per tal d’anticipar-nos a les 
noves necessitats que van sorgint. En aquest sentit treballem en xarxa amb 
la resta d’entitats i organismes existents a la ciutat per tal de cercar els millors 
recursos per a cada una de les necessitats que presenten les persones que 
atenem. 

      

“La meva feina 
consisteix a ajudar les 
persones amb els temes 
relacionats amb la seva 
higiene, tant personal 
com amb l’entorn. Em 
sento molt orgullosa 
quan esdevenen 
totalment autònoms 
i saben espavilar-se 
sols. El millor és veure 
com van evolucionant 
i recuperant hàbits 
perduts”. 
(Pepi Rodríguez)

ATENDRE

1.126  
persones
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95 persones han rebut atenció assistida
64 persones en seguiment per algun trastorn 
psiquiàtric sever
68 persones usuàries de consigna
548 persones han utilitzat serveis higiènics
4.406 dutxes realitzades al Centre Obert
26.623 peces de roba repartides

1.126 persones ateses
335 persones en seguiment
22.776 àpats servits
624 lots de menjar facilitats
936 acompanyaments mèdics i a gestions
56 persones ateses en serveis jurídics



La Sra. Arrate té 50 anys i des de febrer de 2010 té llogades tres habitacions a persones 
d´Arrels.

L’habitatge és un element clau per a l’arrelament d’una persona a la 
societat. Enguany des d’Arrels hem pogut garantir un sostre digne i estable 
a 200 persones a través de diferents modalitats d’allotjament. Però per 
a nosaltres, més important que el nombre de persones allotjades és el 
temps que aquestes persones porten allotjades amb el suport d’Arrels, 372 
dies de mitjana, el que denota la voluntat de l’entitat per l’atenció estable i 
continuada.

Enguany el programa de Servei d’Habitatges amb Suport ha facilitat 
l’allotjament a 73 persones que han estat acollides durant un mitjana de 
246 dies. També a la Llar Pere Barnés 1 s’han atès 69 persones que han estat 
acollides una mitjana de 172 dies. 

Confirmem la tendència que l’any passat ja intuíem però que aquest 2011 
s’ha consolidat, sobre el nombre creixent de places procedents del lloguer 
d’habitacions. Aquesta modalitat d’allotjament és molt positiva perqué 
compartir pis obliga a recuperar habilitats domèstiques i relacionals, 
aprendre a gestionar molt responsablement els ingressos i despeses i a 
enfrontar-se a la convivència. Enguany, 81 persones han estat allotjades en 
aquesta modalitat (fa quatre anys les persones en règim de lloguer només 
eren 3). Paral·lelament, el fet que cada vegada més veïns allotgin a casa seva 
persones ateses a Arrels permet una gran tasca de sensibilització social i de 
desestigmatització del col·lectiu.

A més, com cada any hem pogut gaudir dels equipaments residencials 
que la Fundació Mambré aconsegueix, gestiona i posa a disposició de les 
persones sense llar que atenem des d’Arrels. En aquest sentit enguany hem 
disposat de 2 habitatges amb un total d’11 places, 3 habitatges més, en aquest 
cas unifamiliars i cedits pel Patronat Municipal de l’Habitatge, i diferents 
places a la Llar Ronda.                        

“Cualquiera prepara el café 
y nos sentamos en la terraza. 
Tenemos una edad similar y 
hablamos de nuestra época. 
En el piso hay un perro, al que 
todos adoran. Nos llevamos 
muy bien”. 
(Sra. Arrate)
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147 places d’allotjament estable
53.824 nits facilitades
19 pisos
666 visites de voluntaris 
i voluntàries a pisos

Places concertades amb l’Ajuntament de Barcelona: 20
Places subvencionades per l’ Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya: 5 

ALLOTJAR

147  
places 
d´allotjament 

estable

1
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CREAR

10anys  
de L a 
Troballa

“Els 10 anys de La Troballa 
han estat per a mi un espai 
d’aprenentatge en molts 
sentits. A nivell professional 
m’ha permès participar en un 
projecte de l’entitat des del seu 
inici; a nivell personal m’ha 
acostat a la història de moltes 
persones, totes elles úniques 
i amb qualitats per aportar; i 
a nivell humà m’ha fet viure 
valors com la solidaritat i 
l’altruisme, per continuar 
pensant que tot canvi és 
possible. Gràcies Troballa i 
per molts anys!”.
(Rocío Alonso)

L’any 2001 vam posar en marxa el taller d’Arrels, La Troballa, amb l’objectiu 
d’ajudar les persones que estaven o havien estat vivint al carrer a recuperar 
hàbits i capacitats personals i socials a través de la creació artesanal i manual. 

Enguany La Troballa ha celebrat el seu desè aniversari. Al llarg d’aquests 10 
anys hem anat veient com, paral·lelament a l’objectiu específic pel qual va 
néixer, La Troballa ha anat molt més enllà. Al llarg d’aquests anys, entre tots 
i totes, hem anat creant una manera d’entendre la relació de les persones 
tant amb la tasca, amb el producte resultat de la mateixa, com amb el grup i 
amb l’entorn, que possibilita que aquest sigui un espai de consolidació dels 
processos de millora de les persones ateses.

Un exemple d’aquesta particular relació que s’estableix entre tots els àmbits 
que interaccionen és el projecte que, juntament amb el dissenyador Curro 
Claret, es va engegar l’any 2010. Un projecte que va començar amb la 
participació de diverses persones assistents a La Troballa a uns tallers de 
muntatge de tamborets seguint les instruccions del seu propi creador, i que 
aquest 2011 s’ha consolidat com una línia de feina concreta.

Enguany han estat 58 les persones que han participat als tallers de La 
Troballa. 

La Rocío, responsable de La Troballa, i el Pere fent el símbol dels 10 anys amb les mans.

Hem participat a la Fira de Sant Ponç del Poble Sec i a la Fira de Can Vidalet.

Hem comptat amb punts de venda a l’exposició de productes de Sant Jordi a la Rambla 
del Raval, a la Mostra d’entitats del Poble Sec, a les terrassetes de Santa Coloma 
de Gramenet a la serralada de Marina, a la seu d’UGT de Rambla de Santa Mònica i 
al col·legi de Sant Ignasi.



Els alumnes de sisè de l’escola Patronat Domènech visiten el rober d’Arrels.

Volem una societat madura i compromesa amb les problemàtiques socials, 
i és per això que dediquem temps i esforços per apropar-nos als ciutadans 
més joves, per tal d’explicar-los els perquès de la gent que dorm al carrer i 
trencar tòpics. Si els joves coneixen la realitat de les persones que pateixen 
situacions d’exclusió, la seva visió d’adults serà molt més amable i podrem 
construir una societat molt més rica i justa. 

Enguany hem arribat a 2.019 estudiants a través de 87 xerrades de 
sensibilització per a escoles. A més, hem dut a terme 25 xerrades més 
dirigides a d’altres grups. 

Els alumnes venen a visitar-nos al Centre Obert de la Fundació, on els 
expliquem què fem, com ho fem i per què ho fem. Volem que vegin de 
primera mà la realitat de les persones a les quals atenem. És per això que 
moltes vegades acompanyem les xerrades amb el testimoni d’una de les 
persones ateses.

També, per fer arribar la tasca de sensibilització al conjunt de la societat, fem 
ús intensiu de diferents canals de comunicació, des dels més tradicionals, 
com són les publicacions en paper i la presència als mitjans de comunicació; 
fins a la presència activa a diferents xarxes socials. 

Aquest 2011, a més, hem començat a participar en el Servei de Voluntariat 
Europeu, un projecte internacional que ofereix als joves la possibilitat 
de participar en una organització d’un país diferent al que resideixen. 
Des d’Arrels oferim als joves participants en aquest projecte l’oportunitat 
de conèixer els diferents programes de l’entitat, fet que a més permet 
l’intercanvi de bones pràctiques amb persones d’altres països europeus que 
també treballen en l’àmbit de l’atenció de les persones sense llar.

“Quan ara fa cinc anys va 
sorgir la notícia d’uns nois 
que havien cremat a una 
senyora que vivia al carrer, 
els alumnes de sisè van 
voler saber més sobre les 
persones sense sostre. Des 
de l’escola vam contactar 
amb Arrels Fundació i des 
d’aleshores cada any visitem 
l’entitat. És meravellós 
sentir les reflexions que fan 
les criatures després de la 
visita, entenent què són 
les situacions extremes i 
empatitzant amb aquells 
que les pateixen”.
(Teresa Montenegro, escola 
Patronat Domènech)
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EXPLICAR

xerrades a 

2.019 
estudiants

112 xerrades a escoles, universitats, esplais, parròquies 
i altres centres 
201 aparicions a mitjans de comunicació 
2.236 seguidors al Facebook i 1.147 seguidors al Twitter 
38.434 visites a la pàgina web 9
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INCIDIR

treball
en  19 
xarxes

“El recompte va significar 
trepitjar el carrer i veure les 
persones sense sostre en la 
soledat de la nit. Va ser una 
experiència molt enriquidora, 
una lliçó més que Arrels em 
permet aprendre”.
(Jordi Gironella)

Treballar directament amb persones sense sostre i en situació d’exclusió 
social ens situa en una posició privilegiada per conèixer les dificultats 
que es troben en el seu dia a dia, tant a través de les demandes fetes per 
elles mateixes com per les observacions dels voluntaris, voluntàries i 
professionals de l’entitat. 

En aquest sentit des d’Arrels ens veiem amb la responsabilitat de recollir 
aquestes demandes, valorar-les i, si ho considerem oportú, fer-les arribar als 
estaments que pertoqui perquè siguin tingudes en compte. Volem ser un 
element transformador de la societat. 
 
Tot i que des dels orígens de l’entitat hem treballat en aquest sentit, aquest 
2011 hem estructurat formalment aquesta tasca, vehiculant-la a través d’una 
àrea específica de l’organització: l’àrea d’incidència.  Aquesta línia de treball, 
sumada a la de l’atenció i la sensibilització, constitueixen la missió d’Arrels 
Fundació en la seva integritat.  

Entre les accions dutes a terme al llarg del 2011 destaquem la participació en 
el procés de reflexió sobre la Reforma de la Renda Mínima d’Inserció (RMI), 
la implicació activa, a través de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar de 
la ciutat de Barcelona (XAPSLL), en la Diagnosi de Persones al Carrer, i la 
presentació de 38 propostes per a la millora de la situació de les persones 
sense llar en el marc de les eleccions municipals i de les eleccions generals, 
com, per exemple, una iniciativa per incrementar la reducció del preu dels 
Transports Metropolitans de Barcelona a persones sense ingressos o amb 
ingressos procedents de la RMI; o la de facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer 
a persones amb Pensió No Contributiva (PNC). A més, hem fet aportacions 
a les 43 propostes del document “Por la elaboración de una estrategia 
estatal para la prevención y erradicación del sinhogarismo” de  la FEAPSH 
(Federació d’Entitats de Suport a Persones Sense Llar). 

En Jordi, voluntari d’Arrels, va participar en la diagnosi de persones que dormen al carrer 
a Barcelona del passat novembre. 

Hem participat a 19 xarxes que treballen qüestions relacionades amb les 
polítiques socials, l’habitatge, la inclusió social i el voluntariat.



La Mari Carmen, de Profimàtica, col·labora activament amb Arrels Fundació. 

En una conjuntura econòmica i social com l’actual, destaquem la quantitat 
d’iniciatives i propostes que hem rebut enguany de persones i col·lectius 
que, més que mai, han volgut ser útils: grups que s’han ofert a organitzar 
espectacles d’art gratuïtament i que han fet possible establir vincles entre 
persones d’àmbits diferents; artistes que han volgut promoure productes 
realitzats a Arrels, periodistes que s’interessen pel present de les persones 
acompanyades, i pel futur dels homes i dones que actualment comencen a 
trobar-se en situacions molt difícils, etc. 

I enguany, més que mai, les persones ateses per Arrels han mostrat la seva 
voluntat i predisposició d’ajudar en el dia a dia de l’entitat, col·laborant en 
esdeveniments com la Mostra d’Entitats del Poble Sec o la recollida de 
roba pel certamen The Brandery; donant el seu testimoni en mitjans de 
comunicació per donar visibilitat a la realitat de moltes altres persones; o 
fins i tot redactant les piulades de @Placido_Mo a Twitter, entre d’altres. 
Aquestes iniciatives formen part del procés de participació iniciat a Arrels 
ja fa uns mesos.

Aquest 2011 tan dur per a tants sectors,  volem destacar molt especialment, 
les 78 empreses que han estat al nostre costat posant sostre a Barcelona, ja 
sigui a través de suport econòmic, en espècies o en temps, així com els 3.752 
socis, sòcies i donants econòmics que fan possible el batec d’Arrels. 

Cadascú, en la mesura de les seves possibilitats, ha volgut ser útil amb els 
que més ho necessiten en el moment que més es necessita. 

 

“Feia temps que volia 
col·laborar amb una entitat 
que solucionés de manera 
pràctica i real els problemes 
del país. Em van recomanar  
Arrels Fundació i quan la 
vaig conèixer de més a prop 
vaig veure clar que era el 
que cercava. Des d’aleshores 
col·laborem en la mesura 
de les nostres possibilitats. 
Animo els meus companys 
empresaris a fer el mateix. 
És entre tots que podrem 
millorar la vida d’aquestes 
persones”.
(Mari Carmen Lozano)
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COL•LABORAR

 

78 
empreses

3.752 socis, sòcies i donants econòmics
78 empreses i 11 fundacions col·laboradores 11
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L´EQUIP
 
54  
professionals  

221 
voluntaris

ATENCIÓ DIRECTA

Treball Social
211 persones en seguiment social
6 professionals i 11 voluntaris

Equip de carrer *
414 persones ateses
1 professional** i 18 voluntaris

Centre Obert Arrels *
795 persones ateses
5 professionals i 94 voluntaris

Llar Pere Barnés *
69 residents  
14 professionals i 30 voluntaris

Servei d’Habitatges amb Suport * 
19 pisos, 59 places
73 persones allotjades
5 professionals i 14 voluntaris

Equip d’Hospitals *
54  persones acompanyades
715 visites realitzades
1 professional** i 15 voluntaris

Equip de Residències *
27 persones acompanyades
261 visites realitzades
1 professional** i 8 voluntaris

Taller La Troballa * 
58 participants
3 professionals i 12 voluntaris

COMUNICACIÓ

38.434 visites a la pàgina web
201 aparicions a mitjans de comunicació
3 professionals i 15 voluntaris

ESCOLES I XERRADES A GRUPS 

2.019 estudiants i 881 persones 
d’altres grups
1 professional i 5 voluntaris 

INCIDÈNCIA SOCIAL I POLÍTICA

38 propostes presentades
1 professional i 1 voluntari

VOLUNTARIAT
65 nous voluntaris
1 professional

GESTIÓ INTERNA

Administració
50 proveïdors i 8 entitats financeres
2 professionals(***) i 5 voluntaris

Recursos Humans
50 formacions realitzades
2 professionals (***)

Finançament 
78 empreses col·laboradores
2 professionals i 3 voluntaris

Informàtica
132 persones amb accés informàtic
3 professionals i 1 voluntari

Manteniment i logística
916 avaries i millores gestionades
2 professionals i 94 col·laboradors

Gerència
3 professionals

* 1 professional coordina aquests programes.
** 1 professional cordina els equips de carrer, d´hospitals i residències.
*** Una mateixa persona dóna suport a les dues àrees.

Els voluntaris i voluntàries estan detallats per programes. 
Es pot donar el cas que un mateix voluntari o voluntària estigui comptabilitzat dues vegades perquè col·labora en 
dos programes diferents. 



Volem donar les gràcies als voluntaris i voluntàries que dediqueu el vostre 
temps a ajudar i acompanyar les persones; als treballadors i treballadores 
d’Arrels que feu la vostra feina amb una gran professionalitat i il·lusió; 
al conjunt del personal sanitari, administratiu i tècnic de múltiples 
organitzacions, hospitals, entitats i administracions que ens ajudeu a 
fer millor la nostra feina i, naturalment, als socis, sòcies i col·laboradors 
econòmics que sempre, però aquest any més que mai, ens heu demostrat 
la vostra solidaritat i confi ança. També volem agrair molt especialment 
el recolzament que rebem d’administracions públiques, empreses, 
fundacions i altres organitzacions que ens doneu suport econòmic o 
professional. La vostra ajuda és imprescindible. 

I, naturalment, volem agrair profundament l’aprenentatge que els homes i 
dones als que acompanyem ens proporcioneu diàriament.

Gràcies a tots i totes per fer-nos útils. 

Altres entitats que col · laboren:
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Altraforma • AntFacilities • Asercomex, S.L. • A.E. Corredors.Cat • Allianz Seguros • Associació 
AFNE • Atrápalo • Aula32 Consulting S.L. • A32 Events • Autoritat Portuària de Barcelona 
• Barclays Corporate • Bell-Agro • Bili Inversions  S.L. • Biosystems, S.A. • Botiga Mapache • 
Calzados Bravo • Carburos Metálicos • Cea Global Education • Clínica Planas • Comercial 
Lanera, S.L. • Condor • Cuatrecasas, Gonçalves Pereira • David Lloyd Club Turó • Direcció 
General de Prevenció i Extinció d’Incendis • Diserpunt S.L. • Doga Grup Empresarial S.L. 
• Empleados Vistaprint España • Encofrados Alsina • Engel Axil Sl • Flixa Grupo Once • 
Fujifi lm España • Gala Onze S.L. • Gesbio S.L. • González Byass S.A. • Caves Vilarnau • Grup 
Focomin S.L. • Situart • Homeval S.L. • Fundació ESADE • Fundació Francesc Carbó Cotal 
• Fundació Marianao • Fundació Prisba-Fias • Fundació Privada Creatia • Fundació Sant 
Pere Claver • Fundación Aurea • Fundación Real Dreams • Fundación Telefónica • Hotel 
Dolce • Hotel Vincci Marítimo • Inmuebles y Fincas Doga  S.A. • Institut Català de Finances 
• Invent-Farma S.L. • Jorarcas S.L. • Kodak • La Milicia, S.L. • Levi Strauss de España, S.A. • 
Macxipa • Maitia Maitasuna, S.L. • Mandarin Oriental Barcelona • Mango • Marina Barcelona 
92 S.A. • Med Fitness De Barcelona S.L. • Monapartners S.L. • Mossos d’Esquadra • New Fiestas 
Fetich • Novartis Hispania, S.A. • Nutrexpa • Òptica Tarragón • Orona Sociedad Cooperativa 
• Pepsi Co División Bebidas • Pino Componentes, S.L. • Praol, S.A • Productora Vivi Films • 
Professionals Ofi mática S.L. • Profi mática • Puig S.A. • Reig Capital • Rotary Club Barcelona 
Europa • Sancor Asesoría de Comercio Exterior S.L. • Sastrería Camisería Blasi • Servihogar 
• Siars Iberica, S.L. • Sirvex S.A. • Sistemas de Encuadernación S.L. • Tecnirisk 2008,S.L. • 
Teyco S.L. • The Eat Out Group, S.L. • Tiselab S.L. • Ulma Sociedad Cooperativa • Ventós 
Omedes • Vertical Sports S.L. • Villa-Reyes • Xl Insurance Company Limited • Zimmermann



       

A
R

R
EL

S 
20

11
 N

O
 V

U
LL

 S
ER

 IM
P

O
R

TA
N

T,
  V

U
LL

 S
ER

 Ú
TI

L

ELS
COMPTES 

US PRESENTEM L’INFORME ECONÒMIC CORRESPONENT A 
L’EXERCICI 2011

L’ exercici 2011 ha estat emmarcat en un context de forta crisi econòmica i 
social. Els ingressos d’Arrels, que enguany han estat 2.633.987.47€,  provenen 
en un 55% de fonts privades de fi nançament (socis, donants, empreses, 
entitats, etc.) que aquest any hem d’agrair especialment, ja que l’augment 
de l’import mitjà de les quotes periòdiques de socis i l’augment de donatius 
provinents de persones fí siques han mantingut l’estabilitat dels comptes de 
l’entitat.

El fi nançament públic s’ha mantingut constant, tot i que percentualment 
ha disminuït un punt, passant del 39% al 38% del total. Destaca també 
l’aportació que fan les pròpies persones ateses (7%) que participen i es 
corresponsabilitzen del seu propi procés i del funcionament de l’entitat. 

Per últim, cal assenyalar que el resultat de l’exercici 2011 és de superàvit 
(23.923,03 €) i que ha estat possible gràcies al fort control de la despesa.

Allotjament  48%  
Centre Obert  13%  
Sensibilització i Comunicació  11%  
Gestió Interna  11%  
Acompanyament social  7%  
Taller Ocupacional  6%  
Equips de Carrer, Hospitals i Residències  2% 
Voluntariat  2%  

PROCEDÈNCIA
DELS INGRESSOS

DISTRIBUCIÓ
DE LES DESPESES

14

Si esteu interessats 
en algun concepte 
o voleu més informació, 
podeu trucar al 93 441 29 90 
o escriure a administracio@
arrelsfundacio.org.

Subvencions públiques  38%  
Quotes dels socis   26% 
Donatius puntuals persones fí siques  18% 
Aportació residents  7%  
Fundacions, associacions i entitats  4%  
Altres ingressos  4%  
Empreses  3%

38% 48%

26% 13%

18%

11%

11%

7%

4%
7%

4% 6%3% 2% 2%
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Comptes auditats per Pleta Auditors, S.L.
Arrels Fundació està sotmesa a l’anàlisi de transparència i bones
pràctiques de Fundación Lealtad.
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BALANÇ DE SITUACIÓ 

 ACTIU 

 A) ACTIU NO CORRENT 2.479.969,06

 I. Immobilitzat intangible  143.711,72
 II. Immobilitzat material    2.304.711,33
 V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini  7.500,00
 VI. Inversions financeres a llarg termini         24.046,01

 B) ACTIU CORRENT      528.346,92

 II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar     236.933,08
 IV. Inversions financeres a curt termini    9.923,67
 V. Periodificacions a curt termini           63,69
 VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents       281.426,48

 TOTAL ACTIU (A+B) 3.008.315,98

 PATRIMONI NET I PASSIU 

 A) PATRIMONI NET   2.164.362,35

 A-1) Fons propis        597.415,03
 I. Fons dotacionals o fons socials       682.349,71
 III. Excedents d’exercicis anteriors       -108.857,71
 V. Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)  23.923,03
 A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments   1.566.947,32

 B) PASSIU NO CORRENT       372.571,96

 II. Deutes a llarg termini       372.571,96

 C) PASSIU CORRENT        471.381,67

 II. Deutes a curt termini  64.571,42
 IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar     406.810,25
 V. Periodificacions a curt termini 

 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.008.315,98

COMPTE DE RESULTATS 2011 

 DESCRIPCIÓ DELS COMPTES      Import

 1. Ingressos per les activitats 2.559.853,85

 a) Vendes i prestacions de serveis      198.295,62
 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic    686.386,68
 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions      678.591,08
 d) Subvencions oficials a les activitats     996.580,47

 2. Ajuts concedits i altres despeses        -515.749,15

 a) Ajuts concedits        -515.749,15

 5. Aprovisionaments       -143.919,93

 a) Consums i deteriorament d’existències        -76.010,87
 b) Treballs realitzats per altres entitats      -67.909,06

 7. Despeses de personal  -1.482.261,04

 a) Sous, salaris i assimilats    -1.152.415, 22
 b) Càrregues socials     -329.845,82

 8. Altres despeses d’explotació     -335.796,72

 a) Serveis exteriors      -332.195,44
 Subministraments         -77.456,57
 Sensibilització i campanyes        -116.016,37
 Altres serveis exteriors     -138.722,50
 b) Tributs  -2.839,83
 d) Altres despeses de gestió corrent        -761,45

 9. Amortizació de l’immobilitzat      -118.047,69

 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat   79.175,41

 I) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ        43.254,73

 14. Ingressos financers  10.073,21

 15. Despeses financeres       -29.404,91

 II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)         -19.331,70
 III) RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS (I +II)           23.923,03
 IV) RESULTAT DE L’EXERCICI (III + 19)         23.923,03



COL·LABORA ECONÒMICAMENT
La Caixa  2100 0975 28 0200065046
Catalunya Caixa 2013 0421 55 
0200794244
Donatius 25è aniversari: La Caixa: 2100 
0975 29 0200065272

FES-TE SOCI

Contacte: Enric Gotanegra
Tel. 93 441 29 90
amics@arrelsfundacio.org

SENSIBILITZA ELS TEUS ALUMNES
Contacte: Maria Pomés
Tel. 93 441 29 90
escoles@arrelsfundacio.org

INVOLUCRA LA TEVA EMPRESA
Contacte: Joana Tortosa
Tel. 93 441 29 90
empreses@arrelsfundacio.org

TREBALLEM EN XARXA AMB:
Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Agència Catalana d’Habitatge
Consell de Barri del Raval
Consell Habitatge Social de Barcelona
Consell Municipal Benestar Social
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec
Departament de Benestar Social i Família
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Federació Europea d’Entitats que Atenen 
a Persones Sense Llar (FEANTSA)
Federació Catalana del Voluntariat Social
Federació d’Entitats de Suport a Persones 
Sense Llar (FEPSH)
Fundació Mambré
Fundació Sant Pere Claver
Hospital del Mar (Comitè d’Ètica)
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social  
de Catalunya
Tot Raval
Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar
Xarxa d’Economia Social
Xarxa d’Habitatges d’Inclusió

ARRELS FUNDACIÓ
Riereta, 24 baixos 

08001 Barcelona

Tel. 93 441 29 90 

Fax. 93 443 00 77

info@arrelsfundacio.org 

www.arrelsfundacio.org


