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Gràcies
PER PROMOURE

Sabies que, de mitjana, les persones que viuen al carrer a Barcelona fa 4 anys i 8 mesos que 
pateixen aquesta situació? Que el 46% diuen haver patit agressions? O que el 27% de les 
persones han començat a viure al carrer durant la pandèmia? Tot això ho sabem perquè, al juny 
de l'any passat, vam sortir al carrer a entrevistar les persones que dormen a la intempèrie i vam 
confirmar una realitat: la màquina que expulsa les persones de casa seva i que les aboca a viure 
al carrer no s'atura ni en temps de pandèmia.

Però nosaltres tampoc ens aturem ni ens volem aturar. El fatídic 2020 ens va obligar a treballar 
des de l’emergència per primera vegada i, durant el 2021, hem tornat a la nostra manera 
habitual d’acompanyar les persones, amb més força i intensitat. Saps que hem ampliat el 
nostre equip de carrer i que ja visitem les persones que viuen al ras a tots els districtes de 
Barcelona? Amb aquest equip més fort, hem visitat un 27% més d’homes i dones, estem més 
presents en el seu dia a dia i coneixem millor la problemàtica a la ciutat.

Des d’Arrels, creiem que és possible que ningú hagi de dormir al carrer i, per aconseguir-ho, cal 
provocar canvis. Per això, durant l’any passat hem ampliat les places d’allotjament, per 
garantir una llar a més persones; i per això no hem deixat d’insistir a les administracions que 
el sensellarisme s’ha de resoldre i no només gestionar.

Comptem amb tu per continuar generant canvis: avisant-nos quan vegis una persona 
dormint al carrer, saludant els teus veïns i veïnes que no tenen una llar, associant-te amb altres 
persones del teu barri per crear serveis útils, donant-nos suport perquè continuem pressionant 
les administracions, etc.

Moltes gràcies per ajudar-nos a generar canvis.

Ferran Busquets,
director d’Arrels Fundació.

@ferranb

Entra a www.arrelsfundacio.org/dades2021 per saber-ne més!

DENUNCIEM
situacions injustes i aportem 
solucions a les administracions 
i a la societat civil.

SENSIBILITZEM
la ciutadania respecte als 
problemes de la pobresa al 
nostre entorn.

Arrels Fundació Memòria 2021 / Fotografia: Juan Lemus / Disseny gràfic: www.sherpa.agency
Impressió: SPM Marketing / Dipòsit legal: B-7176-2012
Les lletres cal·ligràfiques d’aquesta memòria pertanyen a persones que han viscut al carrer. Les pots descarregar a www.homelessfonts.org. 

canvis

ACOMPANYEM
i atenem les persones sense 
llar cap a una situació tan 
autònoma com sigui possible.



OBRIREM UN NOU PIS ZERO
Volem oferir més espais de protecció i de descans nocturn a les persones que 
viuen al carrer, així com habilitar més habitatge individual i compartit.

IMPLICA-T'HI Amb tu farem possible #ningúdormintalcarrer    www.arrelsfundacio.org/colabora

"D’ELL M’AGRADA QUE NO 
SEMBLA QUE ES TIGUI 
FENT LA SEVA FEINA, 

SIMPLEMENT M’ACOMPANYA"
Alessandro,

més de dos anys vivint al carrer

Els reptes
    del 2022

AMPLIAREM EL CENTRE OBERT
Actualment, el nostre centre obert ofereix a les persones que viuen al carrer un 
espai diürn on descansar, assessorar-se i fer ús de serveis bàsics. L’objectiu és 
obrir cada dia de l’any.

PROTEGIREM EN CASOS D’AGRESSIONS
Les persones que viuen al carrer estan exposades a riscos i violències que no 
solen denunciar. Ens proposem detectar més casos de violència i discriminació 
i oferir suport jurídic a les persones.

SEGUIREM TEIXINT ALIANCES
Buscarem noves maneres perquè la ciutadania preocupada per les persones 
que viuen al carrer pugui implicar-se, en la tasca que fem com a entitat i 
directament amb les persones que viuen al ras.

Llegeix el testimoni de l'Alessandro a 
www.arrelsfundacio.org/veu/alessandro



Durant el 2021, hem enfortit el 
nostre equip de carrer i això ens 
ha permès arribar a tota la ciutat, 
conèixer més persones i visitar-les 
de manera habitual. En total, hem 
visitat 865 persones.

MÉS PRESÈNCIA
AL CARRER

Connectar els veïns i veïnes de la 
ciutat que tenen casa amb qui no 
la té per canviar mirades. És més 
que una botiga, un espai creat per 
acollir xerrades, tallers i activitats 
que trenquin prejudicis.

UN NOU ESPAI
DE TROBADA

Fins a 671 persones que viuen al 
carrer s’han adreçat al nostre 
centre obert per preguntar on 
demanar ajuda. De manera 
telefònica, també hem orientat 
més de 400 veïns i veïnes 
preocupats.

ORIENTEM I
ASSESSOREM

Per aconseguir #ningúdormintal-
carrer també cal que els governs 
s’hi impliquin. Hem fet propostes 
polítiques a l’administració que 
posen el focus en les persones que 
viuen al ras a tot Catalunya.

PROPOSAR PER
TRANSFORMAR

Hem sortit al carrer per recordar 
69 persones que vivien o havien 
viscut al carrer i que ens han 
deixat; de mitjana, tenien 55 anys. 
També hem creat un espai web 
perquè el seu record estigui 
sempre present.

NINGÚ SENSE
RECORD

Sopar amb les amistats per 
donar-nos suport, fer un taller 
col·laboratiu amb la gent de la 
feina... Durant el 2021 hem 
imaginat noves fórmules perquè 
la ciutadania s’impliqui en el repte 
#ningúdormintalcarrer.

NOVES MANERES
D’IMPLICAR-SE

Què hem fet

el 2021?

Hem sortit
al carrer

PERSONES VISITADES
HABITUALMENT PER
L’EQUIP DE CARRER865

UN 27% MÉS QUE EL 2020

Hem ofert
serveis útils

Hem garantit
l’allotjament

1.491
persones han fet ús dels 
serveis del centre obert 

486
persones han fet ús 
del servei de dutxes

770
persones han fet 
servir el rober

478
persones han guardat la seva 
bossa de manera estable.*
*Barcelona no té servei públic de 
consigna per a persones sense llar.

671
persones sense llar han rebut 
assessorament i orientació 
des del centre obert

35 persones
han començat a viure en un pis

249 persones

Hem treballat
en equip

34% del pressupost
per a allotjament i suport social

303 persones voluntàries

79 treballadors i treballadores

6.600 persones sòcies i donants

205 persones jurídiques

Durant el 2021, hem ampliat 
l’equip de carrer per arribar a 
més persones i visitar-les més 
intensament. L’equip ha estat 

format per 7 treballadors i 
treballadores i 36 persones 

voluntàries, que han recorregut 
els 10 districtes de Barcelona.

Avancem per fer

POSSIBLE
#NINGÚDORMINTALCARRER

9.543 visites
UN 68% MÉS QUE EL 2020

Al juny vam entrevistar 289 persones que 
viuen al carrer per saber com estaven.
El 46% ens van explicar, entre altres 
qüestions, que havien estat víctimes 
d’agressions físiques i/o verbals. 

www.arrelsfundacio.org/enquesta2021

37% del pressupost
per acompanyar les persones 
al carrer i oferir serveis bàsics

2.129
17.200 PERSONES SENSE LLAR ATESES EN 34 ANYS D’HISTÒRIA D’ARRELS

PERSONES ATESES

88% 12%
664 PERSONES ATESES

PER PRIMERA VEGADA



Riereta 24, baixos, 08001 Barcelona
www.arrelsfundacio.org

Col·labora!

Total de despeses:

4.795.016,69€Com hem distribuït les despeses?

ALLOTJAMENT
I SUPORT SOCIAL

34%
PRIMERA ACOLLIDA, SERVEIS
BÀSICS I EQUIPS DE CARRER

37%
TALLER OCUPACIONAL

6%

ESTRUCTURA I
VOLUNTARIAT

SENSIBILITZACIÓ I
INCIDÈNCIA POLÍTICA

MATERIAL CONTRA
LA COVID-19

13% 9% 1%

FINANÇAMENT
PÚBLIC25%

FINANÇAMENT
PRIVAT75%

93 441 29 90
De dilluns a divendres | De 9:30 h a 13:30 h i de 16 h a 19:30 h

La Caixa: ES43 2100 0975 2802 0006 5046
Triodos Bank: ES11 1491 0001 2130 0013 5217

Bizum: 33471

amics@arrelsfundacio.org

692 68 90 92

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

Els comptes

CLARS

Total d’ingressos

5.313.454,27€
D’on provenen els ingressos?

Quotes de socis 18%

Donatius puntuals 34%

11% Generalitat de Catalunya
14% Ajuntament de Barcelona

3% Llegats
6% Empreses
3% Fundacions i entitats
11% Altres ingressos


