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Canviant mirades per fer possible
#ningúdormintalcarrer

Fem front als prejudicis
Ferran Busquets,
director d’Arrels Fundació.
@ferranb

Què pensaries si algú digués coses sobre tu que no són certes? Els hi
passa cada dia a les persones sense llar que coneixem. No volen res, són
incíviques, els agrada viure al carrer... són alguns dels mites i prejudicis
que existeixen.
L’experiència ens diu que res és blanc o negre. De les 1.913 persones
ateses el 2017, la majoria han fet servir els serveis de dutxa i consigna
que tenim. També han anat al metge i les hem acompanyat en més de
2.000 ocasions. I les 248 persones a les quals hem pogut garantir un
habitatge estable tenen clar que volen tenir una llar.
De tots els prejudicis, potser el que fa més mal és el que diu que viure al
carrer és fàcil. Segur que ho és? Només durant el 2017 ens han deixat 30
persones que coneixíem i que vivien o havien viscut al carrer. I una xifra
més: aquestes persones han viscut 18 anys menys que la resta de barcelonins i barcelonines.
Els prejudicis culpabilitzen la persona i no deixen veure més enllà.
Canviem la mirada per fer possible #ningúdormintalcarrer!

“Sentir-se invisible fa mal.
La societat necessita
una mirada més humana.”
Valerio, 8 anys vivint al carrer

Reptes 2018
Ampliarem el taller d'Arrels
perquè més persones puguin ocupar el seu temps d’una
manera útil i crearem activitats per obrir-lo a la ciutat.
Buscarem més pisos individuals
per oferir allotjament digne i estable a més persones.
Seguirem apostant per espais de baixa exigència
que ofereixin solucions a persones que fa molt de
temps que viuen al carrer.

Entra a arrelsfundacio.org/2017/
per saber-ne més i veure les dades en vídeo!

Acompanyem

Sensibilitzem

Denunciem

i atenem les persones sense
llar cap a una situació el més
autònoma possible.

la ciutadania respecte els
problemes de la pobresa al
nostre entorn.

situacions injustes i aportem
solucions a les administracions
i a la societat civil.
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Algunes lletres cal·ligràfiques d’aquesta memòria pertanyen
a persones que han viscut al carrer. Les pots descarregar a
www.homelessfonts.org. Les fotografies principals formen
part del projecte HomelessCommons, imatges que canvien
mirades. Pots adquirir-les a www.homelesscommons.org.

Millorarem el servei d'orientació i assessorament
per seguir informant i implicant la ciutadania i les
administracions sobre què fer quan algú dorm al carrer.
Continuarem sensibilitzant per trencar prejudicis
i canviar la mirada de la societat vers les persones sense llar.

IMPLICA’T.
Amb tu farem possible #ningúdormintalcarrer
arrelsfundacio.org/colabora

1.913

50% més que fa 5 anys
89% 11% 673
PERSONES
ATESES PER
PRIMERA VEGADA

PERSONES ATESES

1 1 . 5 22 P E RS O N E S S E N S E L LAR ATE S E S EN 3 0 ANY S D’ H I STÒRIA D’ARRE LS

428

persones

visitades al carrer

3.889 visites
Al 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 1.026 persones.

1.565
persones han fet ús
dels serveis del centre obert
(70% més que fa 5 anys)

• 248 persones
• 69.259 nits d’allotjament
• Dos nous recursos de baixa exigència
• Menys habitacions de lloguer
i menys pensions

70.783

• 54,35% del pressupost

àpats servits

per a allotjament i suport social

689
L’equip de carrer
d’Arrels recorre
l'Eixample, Ciutat
Vella, Sants-Montjuïc,
Gràcia, Sant Martí i
Sant Andreu.

persones han fet ús del servei de dutxes

Al juny, Arrels va organitzar
el cens de persones sense
llar, en el qual es van
entrevistar 358 persones
que dormien al carrer.

Aquí trobes més informació:
www.arrelsfundacio.org/cens2017/

907
persones han fet servir el rober

621
persones han guardat la seva bossa*
(50% més que l’any passat)
*Barcelona no té servei públic de consigna

• 397 voluntaris i voluntàries
• 63 treballadors i treballadores
• 31 persones ateses col•laboradores
• 4.364 persones sòcies i donants
• 234 persones jurídiques

139 persones
allotjades en pisos

Dos nous recursos
d’allotjament

Més de 500
orientacions

Xerrades per a
4.219 estudiants

Una jornada
sobre Drets i Ètica

Imatges que
canvien mirades

Hem continuat donant
suport perquè més
persones puguin viure en
pisos individuals o
compartits. Els preus elevats
dels lloguers, però, han
dificultat trobar més pisos.

Hem obert el Pis Zero i el
Pis de Sant Antoni, dos
recursos de baixa exigència
on hi han dormit 57
persones que viuen al
carrer i que no trobaven
cabuda en altres espais.

Des del centre obert,
hem orientat 571 persones
que viuen al carrer sobre
els recursos per a
persones sense llar que
existeixen a la ciutat de
Barcelona.

Hem promogut xerrades
de sensibilització per
explicar als joves què
significa el sensellarisme
de la mà de persones
voluntàries i persones
que han viscut al carrer.

Hem impulsat una trobada
sobre els drets de les
persones sense llar i els
reptes ètics de la
intervenció social on han
participat 26 municipis
catalans.

Més de 20 persones que
han viscut al carrer i
voluntàries d’Arrels han
cedit la seva imatge per
crear HomelessCommons i
trencar prejudicis vers les
persones sense llar.

TOTAL DE DESPE
SE

S:

3.341.429,21€

54,35%
allotjament
i suport social

17,03%

primera acollida,
serveis bàsics
i equips de carrer

12,56%

11,35%

estructura
i voluntariat

sensibilització
i incidència política

TOTAL D’INGRESSOS:

3.342.671,87€

Quotes de socis 24,94%

Donatius puntuals 19,07%

4,71%

taller
ocupacional

67,24% PRIVAT

FINANÇAMENT

32,76% PÚBLIC

FINANÇAMENT

7,20% Aportació residents
2,93% Empreses
2,41% Fundacions
0,22% Entitats religioses
10,47% Altres ingressos

19,95% Ajuntament de Barcelona
12,26% Generalitat de Catalunya
0,36% Diputació de Barcelona
0,20% Altres ajuntaments

Xifres econòmiques auditades.

93 441 29 90
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
amics@arrelsfundacio.org
692 68 90 92
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