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BUTLLETÍ nº 1
Barcelona, 9 de novembre del 2010
Benvolguts amics i amigues:
Comencem aquesta petita publicació de noticies, a petició de molts dels
“Amics de Dit i Fet”, per anar-vos informant periòdicament de la nostra
vida i dels esdeveniments que ens van arribant.

Pensem que és una forma, per als que no podeu venir i visitar-nos sovint,
de poder participar una mica més de prop del que som.

Molts de vosaltres us heu compromès amb l’Associació fent una
aportació econòmica o de aliments o roba i d’altres vinculant-vos per la
vostra presència.

A tots i totes moltes gràcies per fer que Dit i Fet continuï la seva tasca
d’acolliment a homes del carrer i pugui fer un servei de menjador i rober
popular; que es veuen augmentats en aquests temps de crisi.

ARRIBEN NOUS HOMES I MARXEN D’ALTRES
Al mes de setembre vam tenir una reunió de tots els “Amics de
Dit i Fet” on vam exposar els esforços en enfortir el projecte de
convivència. Aquest primer trimestre hem avançat poc a poc en
això i us podem dir que estem contents dels petits passos que
anem donant.
Un dels homes que era a casa fa temps, en Josep, va marxar
derivat, a través de la Obra social Santa Lluïsa de Marillac, a un
pis amb més autonomia a Vilanova i la Geltrú (prop de la seva
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filla), un altre que també havia demanat una derivació a un altre
recurs amb menys gent està en tràmits amb la gent d’Arrels. En
José Ramón vam haver de dir-li que marxés perquè no s’adaptava
a la convivència a casa. En Manolo Ortuño, un antic de la casa va
marxar, però va tornar fa 15 dies, doncs les coses no li van sortir
com esperava. Aquest trimestre vam acollir a l’Antonio que va
estar amb nosaltres tres mesos i després va marxar a recollir
olives a Andalusia. També fa poc que tenim a casa en Tomás. En
José Luis Cuenca, que estava a Dit i Fet des del principi... ja ha
marxat a una residència al mateix barri, com ho tenia sol·licitat fa
temps pel seu estat de salut. És una bona notícia!!! Tres persones
més han demanar llit, però no es tractava de persones que
encaixessin amb el que Dit i Fet demana (edat, malaltia mental,
...).

CONCRETEM PER ESCRIT EL QUE VOLEM VIURE
Hem escrit el projecte de vida en comú que volem a Dit i Fet i
també hem definit uns criteris per al nostre menjador i rober
popular. Aquest últim punt ha fet que millori l’atenció que fem al
barri, doncs es fa amb més ordre i tranquil·litat.
CONVIVÈNCIA
A casa estem fent les nostres assemblees cada 15 dies per tractar
els temes quotidians i poder tenir un espai de comunicació junts.
Costa molt encara poder dir-nos les coses ben dites, però ara
tenim un lloc per aprendre’n. Des de setembre, dediquem unes
hores el dijous a neteja de la casa i això ens ha permès poder
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arribar a molts racons de la casa que estaven abandonats feia
anys.
També en aquest últim mes els homes s’han començat a fer
responsables de les despeses d’aigua i llum, augmentant la
aportació que feien fins ara, amb l’objectiu de la autogestió de les
necessitats bàsiques.
NOUS AMICS I AMIGUES
S’ha incorporat a la nostra vida la Mª Jesús, que ve tots els
dimecres, ens ha vingut a conèixer en Juanje de Sant Roc i estem
buscant algú que s’incorpori a la coordinació del projecte abans
de Nadal.
A la Junta de l’Associació també em tingut canvis: va marxar
l’Anna Saumoy i ha arribar la Núria (totes dues germanes de
Lestonnac). La Susana i l’Andrés han sigut pares...
OBRES DE MILLORA A CASA
Abans de l’estiu vam rebre 1000 euros de l’Ajuntament per a
millorar el nostre rober. Hem començat obres: hem tret tot el que
no feia falta, acumulat de fa temps i hem fet una neteja a fons.
Volem posar prestatgeries a tota la paret. Hem pintat i hem
canviat vidres trencats de finestres. En aquestes feines han
col·laborat alguns dels homes de casa i un dels que venen al
nostre menjador de tant en tant.
En Jordi i l’Héctor han arreglat mínimament l’electricitat del
rober, entrada, menjador i cuina com a col·laboració voluntària.
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Els Drapaires d’Emmaus ens han deixat la furgoneta per fer tots
ens transports que hem necessitat i ens han regalat totes les
prestatgeries per al rober. Així que ja veieu que hi ha coses que es
van movent.
La Fundació Banc dels Aliments ens ha regalat un gran
congelador, amb el que podrem rebre aliments frecs o congelats i
conservar-los.
També ha coincidit en el temps les obres de reforma del paviment
de la terrassa que tenia filtracions d’aigua fa molts anys. És una
obra ben costosa que es pagarà entre les comunitats de veïns com
a obra estructural de l’edifici. També s’han reforçat les bigues
sobre les que estaven construïts els magatzems del final de la
terrassa.

FINANÇAMENT
Respecte al nostre finançament , continuem lluny de poder arribar
al pressupost necessari per la contractació d’un/a coordinador/a
(780 euros al juny, 2.190 euros al juliol, 175 euros a l’agost, 415
al setembre i 200 a l’octubre). La incorporació d’aquesta persona
nova volíem que es fes abans de Nadal, perquè pugui treballar
amb la Conchi fins a la fi del curs. Us tornem a animar a ajudarnos a poder fer-ho realitat assolint els donatius que ens falten..
Tenim pendent la trobada de nou amb la Fundació Mambré, per
seguir estudiant la viabilitat d’un recolzament institucional i
també una altre convocada per amb la segona tinència d’alcaldia
amb Càritas.
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L’Alex Masllonrens ens ha ajudat en el disseny del díptic
informatiu que hem fet (us ho adjuntem amb l’e-mail) per
distribuir entre amics i trobar més col·laboracions.
EL PARE PACO
També tenim novetats en quan la situació del Pare Paco. Des del
21 d’octubre ha passat a viure en una petita residència al C/Sant
Sever de les Conferències de Paül. Allà comparteix una mica de
vida amb un grup de 15 ancians i l’han demanat el servei de
celebrar la eucaristia alguns dies. Estem tots contents d’aquest
canvi, que li permet fer la vida de sempre i estar més acompanyat
en les necessitats que requereix la seva salut.

Quedem oberts a comentaris, idees, crítiques... que tingueu. Ens
agradaria que vosaltres també poguéssiu dir la vostra.
Una abraçada i fins aviat!
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