
#1MILIÓDEGRÀCIES 
per utilitzar-nos

2015
MEMÒRIA

Gràcies per utilitzar-nos
2015 ha estat un any decisiu. Hem superat les dificultats 
econòmiques del 2014 i això ha estat gràcies a molta gent, 
com els 364 voluntaris que fan que Arrels funcioni i les 
4.368 persones sòcies i donants que fan possible el 46% 
dels ingressos. Gràcies a ells, hem atès 1.798 persones i cada 
nit hem assegurat l’allotjament per a 190 persones.

Gràcies també al Parlament de Catalunya per instar el Go-
vern a fer recomptes de manera periòdica i saber més sobre 
les persones que dormen al carrer. I gràcies als més de 700 
voluntaris que l’any passat van fer possible un recompte a 
Barcelona.

Cada cop som més persones que no acceptem que hi hagi 
algú dormint al carrer i segur que els nostres familiars, 
amics i companys de feina, si els ho expliquem, se sumaran a 
la causa #ningúdormintalcarrer. Volem que preguntin, que 
proposin, que ens utilitzin, que ens qüestionin.

Queda molt per fer i necessitem fer-ho junts. 

Un milió de gràcies.

ACOMPANYEM 
i atenem les 

persones sense llar 
cap a una situació 
el més autònoma 

possible.

SENSIBILITZEM
la ciutadania 
respecte als 

problemes de la 
pobresa al nostre 

entorn.

DENUNCIEM
situacions 

injustes i aportem 
solucions a les 

administracions i a 
la societat civil.

ENTRA A 
WWW.ARRELSFUNDACIO.ORG/2015
PER SABER-NE MÉS 
I VEURE EN VÍDEO EL RESUM DE L’ANY
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FERRAN BUSQUETS

Director d’Arrels Fundació
@ferranb

TOTAL DE DESPESES: 3.217.900,05 €
Com hem distribuït les despeses?

TOTAL D’INGRESSOS: 3.331.606,87 €
D'on han arribat els ingressos? 

Primera acollida i 
serveis bàsics

12,40%

Taller ocupacional

3,81%

Equips de carrer, 
hospitals i residències

1,07%

Estructura i voluntariat

14,32%

Sensibilització
i incidència política

13,55%
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Allotjament i 
suport social

54,85%

66,05%
Finançament privat

Altres ingressos 6,16%

Empreses 2,93% 

Fundacions 3,82% 

Entitats religioses 0,54% 

Aportació residents 6,65%

 

23,59% Quotes de socis 

Donatius puntuals 22,36% 

20,07% Ajuntament de Barcelona 

7,55% Generalitat de Catalunya 

5,94% Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

0,39% Diputació de Barcelona 

Els comptes clars

  Telèfon 93 441 29 90
 De dilluns a divendres de 9:30h a 14h i de 16h a 19:30h

 La Caixa

 ES43 2100 0975 28 0200065046

 Triodos Bank

 ES18 1491 0001 21 2013366022 

 www.ningudormintalcarrer.org
@ amics@arrelsfundacio.org

 WhatsApp o Telegram 692 68 90 92
Riereta 24, baixos, 08001 Barcelona T. 934 412 990
www.arrelsfundacio.org • info@arrelsfundacio.org

GRÀCIES A TU  Hem atès 198 persones més que al 2014. 

  Hem incrementat un 30% els serveis de dutxes i més 
persones s’han dutxat per primer cop o utilitzen el 
servei més d’un dia a la setmana.

  Hem aconseguit 21 pisos estables més, 20 dels quals 
són individuals.

  Hem ofert un suport social encara més intensiu 
 a 243 persones.

  Necessitem augmentar el nombre de pisos individuals per 
oferir més allotjament estable de qualitat.

  Obrirem un pis de baixa exigència per a persones que 
viuen al carrer de manera molt cronificada. 

 Volem explicar millor a la gent què fer quan es troba 
una persona dormint al carrer.

 Seguirem buscant més persones que recolzin la causa 
#ningúdormintalcarrer com a voluntàries o sòcies i donants.

REPTES 2016

Suma’t!



HEM OFERT SERVEIS ÚTILS

ENS HEM CENTRAT EN LES PERSONES

HEM AVANÇAT PER FER POSSIBLE 
#ningúdormintalcarrer

Desconeixem informació 
d’algunes persones ateses perquè 

no preguntem sobre la seva vida 
de manera immediata. Amb el temps i 

el vincle obtenim aquesta informació.

QUÈ HEM FET EL

12% 
més que el 2014

23% 
més que el 2014

760
persones ateses
per primer cop

73% 
entre 35 i 64 anys

Al maig vam sortir a comptar 
quantes persones dormien 
al carrer. Vam trobar 892 
persones. L’equip de carrer 
recorre CIUTAT VELLA, GRÀCIA, 

SANT MARTÍ, L’EIXAMPLE, SANT 

ANDREU I SANTS-MONTJUÏC

MÉS PISOS I 
MÉS ESTABILITAT

MENYS HABITACIONS DE RELLOGUER I 
MENYS PENSIONS

4.920
visites

54,86%
del pressupost per a 

allotjament i suport social

232
persones

DEFENSAR DRETS. Hem de-
nunciat davant la Fiscalia 11 
casos d’estafa a persones 
sense llar i hem treballat amb 
la Fiscalia per a Delictes d’Odi 
per visibilitzar la violència cap a 
les persones que viuen al carrer.

44 PERSONES A PISOS INDI-

VIDUALS. Hem continuat la 
tendència d’oferir pisos indi-
viduals i estables a les perso-
nes i ho seguirem fent aquest 
2016.

INTERCANVI AMB ENTITATS. 

Hem promogut una trobada 
entre 36 entitats i municipis 
que a Catalunya atenen per-
sones sense llar amb l’objec-
tiu de posar sobre la taula difi-
cultats comunes i alternatives.

MÉS DUTXES I ESPAI D’ACOLLI-

DA. Hem doblat l’horari d’aten-
ció a l’espai d’acollida d’Arrels, 
que ofereix serveis higiènics, 
de rober i consigna. Això ens 
ha permès intensificar l’aten-
ció i atendre noves persones.

EL SENSELLARISME AL PARLA-

MENT. El 2015 hem incidit a nivell 
polític i hem aconseguit que el 
Parlament insti el Govern de la 
Generalitat a realitzar recomptes 
anuals per saber quantes perso-
nes dormen al carrer a Catalunya. 

UN LOCALITZADOR PER AL TE-

LÈFON MÒBIL. Hem posat en 
marxa l’aplicació mòbil Arrels 
Localitzador, que permet als 
ciutadans informar-nos quan 
veuen persones dormint al 
carrer.

2015

Eixample
273

Sarrià
Sant Gervasi

49

Gràcia
44

Sant Martí 
66

Horta
Guinardó 

61 Nou
Barris  

24

Ciutat Vella 
158

Sants Montjuïc 
137

Les Corts  
39

HEM SORTIT AL CARRER

550
persones visitades al carrer

32
països diferents de procedència

Sant 
Andreu 

38

11% 89%

1.366 persones 
han passat per 
l’espai d’acollida i han 

fet ús dels seus serveis.

666 
persones

87.471
àpats servits

420
persones han guardat 

la seva bossa* 

2.088 
acompanyaments 

al metge

1.798 
persones 

ateses

HEM ALLOTJAT

4.368
socis i donants

98
empreses
i entitats

364
voluntaris

HEM TREBALLAT EN EQUIP

30
persones ateses 
col·laboradores

53,5
treballadors

61% 
més que fa 5 anys

71% 
més que fa 5 anys
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