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MEMÒRIA

La majoria de les persones que llegirem aquesta memòria 

tenim ben a prop una clau que, si ens la deixéssim oblidada en 

algun lloc, ens generaria incomoditat. No ens podem imaginar 

el que suposa que s’acabi el dia i no tenir aquesta clau que obre 

la porta de casa nostra i la nostra intimitat personal o familiar.

Aquest gest tan quotidià és un repte inassolible per a més de 941 persones que cada 

nit dormen als carrers de Barcelona. Però l’opció de tenir una clau està al seu abast si hi 

posem un ingredient indispensable: la voluntat ciutadana. Durant el 2016, 1.916 persones 

van utilitzar els serveis que ofereix Arrels i 231 no van haver de dormir al carrer. Això va 

ser possible gràcies a 4.356 donants, als 392 voluntaris que s’impliquen cada dia, als 54 

treballadors i a totes les persones que ens han donat un cop de mà.

T’imagines què podríem fer si fóssim més? Estem convençuts que 

#ningúdormintalcarrer és possible però només ho serà si tots ens hi posem.

TU ETS LA 
CLAU
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Les lletres cal·ligràfiques d’aquesta 
memòria pertanyen a persones que han 
viscut al carrer. Les pots descarregar a
www.homelessfonts.org.

Ferran Busquets,
director d’Arrels Fundació.

@ferranb

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 
arrelsfundacio.org/dades2016/
PER SABER-NE MÉS!

Reforçarem els equips de carrer d’Arrels
per visitar més persones que dormen al carrer a Barcelona.

 Buscarem més pisos individuals
perquè més persones en situació inestable puguin tenir 
una llar i seguirem potenciant la seva autonomia.

Obrirem nous espais
on les persones que ja no viuen al carrer puguin ocupar el seu 
temps d’una manera útil i, alhora, oberts a tots els veïns i veïnes.

 Seguirem implicant i explicant a la ciutadania
 què fer quan es troba una persona dormint al carrer.

Reptes 2017

T ’impliques?
arrelsfundacio.org/colabora

Gràcies
 a tu

Hem atès
118 persones més
que durant el 2015.

Hem aconseguit
14 pisos estables més, 
12 dels quals són individuals.

Hem ofert un
espai d’acollida
amb serveis bàsics com 
dutxa i consigna a 1.518 
persones, un 11% més que 
durant 2015.

Hem ofert un
suport social intensiu
a 197 persones.

Els comptes clars

30,28%
Finançament públic

69,72%Finançament 
privat

Total de despeses: 
3.166.560,06 €

Com hem distribuit les despeses?

11,99%
SENSIBILITZACIÓ I 
INCIDÈNCIA POLÍTICA

56,38%
ALLOTJAMENT I SUPORT SOCIAL

14,96%
PRIMERA ACOLLIDA, SERVEIS 
BÀSICS I EQUIPS DE CARRER

4,15%
TALLER
OCUPACIONAL

12,52%
ESTRUCTURA I 
VOLUNTARIAT

Total d'ingressos: 
3.059.284,72 €

D'on han arribat els ingressos?

QUOTES DE SOCIS
26,72%

4,98%  ALTRES INGRESSOS
0,32%  ENTITATS RELIGIOSES
2,47%  FUNDACIONS
2,86%  EMPRESES
8,66%  APORTACIÓ RESIDENTS

0,10%  ALTRES AJUNTAMENTS
0,44%  DIPUTACIÓ DE BARCELONA
7,93%  GENERALITAT DE CATALUNYA
23,81%  AJUNTAMENT DE BARCELONA

DONATIUS
PUNTUALS

23,71%

Riereta 24, baixos, 08001 Barcelona
www.arrelsfundacio.org  //  info@arrelsfundacio.org

Tel. 934412990
De dilluns a divendres | De 9:30h a 14h i de 16h a 19:30h

La Caixa: ES43 2100 0975 2802 0006 5046

Triodos Bank: ES18 1491 0001 2120 1336 6022

www.ningudormintalcarrer.org 
amics@arrelsfundacio.org

WhatsApp o Telegram: 692 68 90 92

Xifres econòmiques pendents d’auditoria. Al llarg de l’any us explicarem la situació econòmica de l’entitat.



Ens hem centrat en les persones

1.916
persones

ateses

756
persones ateses 
per primer cop

6,5%
més que
el 2015

70%
més que
fa 5 anys

89 %
homes

11%
dones 10.467 persones 

sense llar ateses
des de la creació d’Arrels el 1987

EINES PER A LA 
CIUTADANIA.

Hem recollit 3.700 avisos de 
veïns i veïnes preocupats 
per persones que dormen 
al carrer a Barcelona i hem 
explicat què poden fer per 
donar un cop de mà.

VISIBILITZAR 
DEFUNCIONS EN 
SOLEDAT.

Hem sortit al carrer per 
recordar les persones sense 
llar que han mort durant 
l’últim any i per treure de la 
invisibilitat aquesta realitat.

SABER MÉS SOBRE LA 
REALITAT DEL CARRER.

Hem preguntat a les persones 
que dormen al carrer a 
Barcelona per conèixer 
quin grau de vulnerabilitat 
tenen i hem col·laborat amb 
administracions i entitats en la 
realització de recomptes.

UN NOU RECURS 
D’ALLOTJAMENT.

L’any passat hem treballat 
en el Pis Zero, un recurs 
de baixa exigència per a 
persones sense llar que no 
han trobat cabuda en cap 
altre recurs. Aquest 2017 el 
volem consolidar.

55 PERSONES A
PISOS INDIVIDUALS.

Hem continuat donant 
suport a persones sense llar 
perquè puguin viure en pisos 
individuals i estables. Els 
preus elevats dels lloguers, 
però, suposen un gran repte.

TREBALL EN XARXA 
PEL HOUSING FIRST.

Hem impulsat una trobada 
d’entitats i administracions 
d’uns 30 municipis de 
Catalunya per aprofundir en 
el model Housing First de la 
mà d’experts.

Hem avançat per fer possible #ningúdormintalcarrer

Què hem fet el 2016?

Hem sortit al carrer

496
persones 
visitades

55
països diferents 
de procedència

3.861
visites

L’equip de carrer 
recorre Ciutat Vella, 
l’Eixample, Gràcia, 
Sants-Montjuïc, Sant 
Andreu i Sant Martí.

El maig vam sortir a comptar quantes
persones dormien al carrer a Barcelona, en un 
recompte organitzat per la Xarxa d’Atenció a 
Persones Sense Llar. Vam trobar 941 persones.

A finals de maig, 
Arrels va organitzar 
el cens de persones 
sense llar, en el qual 

es va enquestar 
348 persones que 
dormien al carrer.

Aquí trobes més informació:

arrelsfundacio.org/censsensellar_2016/

Hem allotjat

Hem ofert serveis útils

Hem treballat en equip

231 persones
65.489 nits d’allotjament
Més pisos i més estabilitat
Menys habitacions
de relloguer i menys pensions

392 voluntaris/es
54 treballadors/es
35 persones ateses col·laboradores
4.356 socis i donants 
175 persones jurídiques

1.518
persones han passat per l’espai d’acollida
i han fet ús dels seus serveis (11% més que
el 2015 / 90% més que fa 5 anys)

80.879
àpats servits

2.352
acompanyaments al metge

666
persones s’han dutxat

415
persones han guardat la seva bossa*

* Barcelona no té servei públic de consigna.


