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1. Tipus de centre

L'Associació Dit i Fet, és una organització sense ànim 
de lucre, inscrita en el registre d'activitats socials de la 
Generalitat  de Catalunya des de 1987, amb el núm. 
10280,  i  CIF  núm.  G58658238,  que  es  dedica  a 
l'acolliment  i  al  creixement  personal  i  col·lectiu 
d'homes majors de cinquanta anys, sense llar i sense 
sostre, utilitzant una metodologia d'actuació integral i 
d'autogestió.

2. Objectius de l'associació

    2.1. Objectiu principal

• Proporcionar un espai d'acollida, de convivència i de trobada, per poder 
compartir i crear un marc fraternal d'auto ajuda i autogestió, propiciant la 
incorporació al barri com a qualsevol veï, i el seu empoderament  com a 
membres de ple dret socialment i administrativa.

2.2. Objectius específics

• Garantir els drets fonamentals, el vestit, el menjar i el sostre, de moltes persones 
de la ciutat i sense recursos. 

• Facilitar un espai de vida acollidor que permeti a la persona reconciliar-se amb la 
seva pròpia existència i la societat en general.

• Facilitar  un  suport  que  promogui  un  desenvolupament  en  valors  humans  de 
convivència i un descobriment de maneres de satisfer les necessitats bàsiques en 
els àmbits físic, sanitari, material, intel·lectual, relacional/afectiu, social/ètic. 

• Promoure  processos  personals  d’inserció  social  dels  residents,  assegurant 
l’acompanyament de la persona a diferents nivells i segons les seves possibilitats. 

• Responsabilitzar a les persones com a subjectes actius del seu procés personal,  
afavorint al màxim la seva autonomia.

• Crear  vincles  de  relació  i  cooperació  que  mostrin  a  través  de  l’experiència 
quotidiana que és possible la convivència pacífica i la vida senzilla.

• Crear consciència a l’entorn social de la problemàtica de la gent sense sostre i  
crear  vies  de  participació  perquè  els  veïns  i  d’altres  persones  actuïn  i  es 
responsabilitzin d’aquesta.
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• Crear un espai autogestionat pels propis residents a la casa de l’Associació, com 
a una responsabilitat  compartida i  tasca ocupacional, que és, a la vegada, un 
servei al barri. 

• Establir relacions d’intercanvi i ajuda entre veïns, residents a Dit i Fet i d’altres 
persones necessitades del barri. A més els residents de la casa passen de ser 
destinataris d’ajuda a subjectes capaços de donar-la d’altres.

3. Característiques de l'habitatge

És una casa-llar-residència, on conviuen 17 homes de forma permanent, i dos més de 
manera temporal  (urgències),  tots són majors de cinquanta anys i  es troben en risc 
d'exclusió  social  per  manca  de  llar  i/o  sostre,  i  també per  manca  de   disponibilitat  
econòmica, a l'hora que, en forces casos, es donen addiccions actives, o ja passades, 
amb seqüeles, i cal un acompanyament individualitzat per a poder millorar la qualitat de 
vida tant a nivell individual, com de grup o col·lectivitat.

La casa-resiència té aproximadament 400 metres quadrats, hi ha quatre habitacions de 
dues persones (8), dues habitacions de tres persones (6) i una habitació de quatre llits  
(5) -un d'ells és una llitera-, finalment hi ha quatre WC adaptats per l’ús dels residents, i  
un d'ús públic. Comptem també amb una bugaderia, una petita biblioteca amb ordinador,  
el menjador polivalent i la cuina. A més hi ha dos espais destinats a serveis de rober de 
dones i  d'homes,  i  una entrada-sala  d'estar  on  es  reuneixen els  homes diàriament.  
Finalment hi ha dues terrasses, una de molt gran (interior) i una altra de petita que és un 
repartidor (menjador, estances privades de la casa) i serveix de pas per els homes que 
utilitzen el servei de rober 

5. Recursos humans

Actualment  hi  ha  una  educadora  social  habilitada  i  antropòloga  contractada  a  mitja 
jornada que exerceix de coordinadora. Aquesta dedicació a Dit i Fet és insuficient, i un  
els objectius per al proper anys serà poder allargar la jornada i tenir a una altra persona 

mitja jornada més.

És molt important la tasca que 
realitzen  els  i  les  voluntàries, 
perquè la seva principal funció 
és la d'apropar-se als homes i 
establir una relació d'amistat. 

Els residents a la casa de Dit i 
Fet,  provenen del  carrer,  i  les 
seves  històries  són  de 
marginació  i  trencaments. 
Establir una relació cordial amb 
els  i  les  voluntàries  els  hi 
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proporciona una obertura de la seva visió del món, i un canvi d'idees, i en alguns casos, 
una variació en els seus plantejaments inicials.

5. Institucions

L'Associació Dit i Fet treballa en xarxa, i aquest tipus d'actuació forma part de la filosofia 
de l'entitat, basada en l'aprofitament de recursos i la sostenibilitat social. 

Per una banda hi ha aquelles institucions que proporcionen menjar com pot ser el Banc 
d'Aliments, o un parell de restaurants, un forn del barri i algunes persones que, de forma  
individual, ens ofereixen menjar;  i  ens proporcionen roba com el Rober de la Trinitat 
Vella.

Per una altra banda, i a nivell de treball d'avaluació continuada, Dit i Fet té un Consell  
Assessor format per deu membres. Aquests representen a entitats de renom dins del 
món  social  com  -per  posar  algun  exemple-,  la  Fundació  Futur,  Fundació  Escó,  la 
Fundació  Pare  Manel,  la  Fundació  Arrels  o  l'Obra  Social  de  Santa  Maria  Lluïsa  de 
Marillach.

També hi ha a l'Associació, un llistat d'amics i col·laboradors,  que aporten -de manera 
general- una quantitat mensual que va dels 10 als 100 euros de mitjana, i que ens ha  
permès, fins ara, poder fer front a les despeses de personal en gran mesura.

Així mateix tenim relació amb les dues farmàcies, les més properes al nostre domicili,  
amb les quals ens coordinem i col·laborem.

Hem de destacar la tasca de suport que realitzen algunes congregacions religioses que 
treballen en el barri i que es fan present d'una manera o altre, o amb més o menys  
intensitat a Dit i Fet, algunes d'aquestes són els germans Maristes de Ciutat Vella, les 
germanes  de  Lestonac,  les  germanetes  de  l'Anyell,  els  germans  de  la  Salle,  o  les 
germanes Teresianes. 

La tasca d'aquestes entitats consisteix especialment a recolzar la convivència, fer-se 
presents en  les festivitats i pregàries, i acompanyar als homes en els diferents moments  
de l'any litúrgic i personal.

Dins del marc institucional tenim dins del sector sanitari un especial tracte amb el Centre  
d'Atenció Primària Gòtic i amb tots els seus professionals, i s'ha iniciat la coordinació  
amb els/les professionals del centre de serveis social del Gòtic.

També  formem  part  de  la  Xarxa  d'Habitatges  d'Integració  (XHI)  de  Barcelona  i  de 
Catalunya, i en breu entrarem a formar part de la Xarxa d'entitats per a la lluita per a 
l'exclusió social, i a signar l'Acord per a una ciutat més inclusiva.
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6. Residents

A Dit i Fet, hi viuen de forma permanent disset homes, sense cap limitació de temps, i en 
edats compreses entre els 52 i  els 80 anys  i  que des de fa temps  mostren la seva 
voluntat de continuar junts en el mateix servei-casa.

La  població  destinatària  d'aquesta  acció  d'acollida  i  residència  -grup  social  al  que 
s’adreça-  són  homes  majors  de  50  anys  i  sense  llar  i  amb  poc  o  nuls  recursos 
econòmics. 

Per què aquest arc de població?.  
En  un  primer  moment,  el  Padre  Paco  va  elegir 
aquest  arc  d'edat  per  la  seva  capacitat,  en  fer 
prevaldre els seus objectius fundacionals -molts dels 
homes han iniciat la seva estada a Dit i Fet tenint un 
alcoholisme  actiu-;  això  comportava  que  en  algun 
moment  calia  posar  uns  valors  per  damunt  d'una 
addicció. Els homes que rsideixen a Dit i fet són les 
persones que tenen més dificultat en trobar una feina 
i  per  refer  la  seva  vida,  i  a  més  han  passat  per 
processos de desintoxicació, i tot això ens porta  ara 
a  un arc poblacional  que té  un  índex escàs d'èxit 
laboral i residencial.

6.1.  Àmbit geogràfic dels residents

En aquest sentit començaríem parlant del barri, el Gòtic, després del districte de Ciutat 
Vella, més tard Barcelona i per acabat de l'Àrea Metropolitana i de Catalunya en general. 

Aquest plantejament és real dins del residents de Dit i Fet -tal i con es pot veure en la 
gràfica. Actualment hi  ha persones provinents del barri  de Sant Just-Gòtic de tota la 
vida, d'altres que han estat enviats pels Serveis Socials de Ciutat Vella, uns altres de  
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Poble Nou i també de Vilafranca del Penedès, Lleida i, fins i tot,de  Formentera i de  
Ceuta. 

No hi ha una barrera geogràfica sempre que la necessitat  sigui evident i  real,  i  ben 
diagnosticada, tant per serveis socials d'institucions i entitats que deriven els homes a 
Dit i Fet com per la nostra pròpia visió i experiència.

6.2. Perfil socioeconòmic dels residents

La característica principal de les actuacions que es porten a terme a la casa-residència 
és l'autogestió, és a dir, que les tasques de la casa les realitzen els residents: cuinar,  
comprar, fer la bugada, netejar, etc., per la qual cosa no hi ha uns serveis externs sinó 
que són els propis protagonistes i usuaris el que contrueixen la vida de la casa.

També són els propis residents els que, en la mesura que els hi és possible (alguns 
cobren  una  PNC,  altres  no  res),  aporten  una  quantitat  mensual,  que  junt  amb  les 
col·laboracions dels veïns i  amics de Dit  i  Fet ens permeten arribar,  més bé o més 
malament, a final de mes.

És la primera vegada, de manera real,  que un projecte d'aquestes característiques té de 
protagonistes  i  d'actors  als  propis  usuaris,  els  quals  de  manera  periòdica 
(quinzenalment) es reuneixen en assemblea per a dirimir la quotidianitat i el que pugui  
sorgir d'excepcional en la vida de la casa.

La mobilitat dins a la casa no és massa important, per les característiques esmentades 
d'edat i condicions de vida :

7

PNC
Atur

Malaltia Cap

01
23
45
67
89



Existeix una coordinació (o coordinadora) professional a la casa i que fa de pont entre  
les homes i la junta directiva, que ara per ara hi és a mitja jornada. Les seves funcions 
són intentar propiciar l'entesa i l'ordre en els serveis que es presten al barri, i els homes 
(en salut, en serveis socials, en participació, en habitatge, etc.), així com fer que la vida 
a Dit i Fet sigui el més digne possible i que es concolidi la convivència enre tots els  
residents.

Hem d'assenyalar que al llarg de l'exercici de 2011 han passat diferents persones per 
l'Associació Dit i Fet, unes han estat dins del que anomenem servei d'urgències, és a dir  
han estat, de mitjana, una setmana dormint i menjant a casa (3);  i  també  hi  ha  hagut 
persones derivades d’altres entitats que han vingut a fer els àpats (6).

7. Criteris d'intervenció

El principal criteri d’intervenció es fonamenta en el reconeixement de la dignitat humana, 
sigui quina sigui la seva situació, i sigui quin sigui el seu passat.

Pensem que existeix un problema vital que només es resol quan la persona troba un 
entorn que el reconeix, li garanteix els mínims de vida i on pot trobar raons per a viure.  
El sentiment de pertinença a un grup-projecte fa que la persona pugui trobar lloc on  
arrelar-se, on guarir-se i on créixer.

La flexibilitat  i  la consideració que la persona de carrer necessita un marc ampli  de 
llibertat (degut a la seva inadaptació a una vida molt reglada).

No definim les persones pobres com a problema social; ens apropem a elles sabent que 
posseeixen  un  tresor  amagat  per  a  la  resta  i  que  qüestionen  la  manera  de  viure 
“normalitzada”. Per això creiem que no es tracta d’inserir-los en els models socials que 
han estat la causa de la seva exclusió, sinó en possibilitar que trobin una forma de viure 
digna i particular, dins la societat. 

Creiem que la vida en comú facilita el fet de trobar camins de supervivència i afrontar les 
dificultats de viure en una gran ciutat amb pocs recursos. Optem per una forma de vida 
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austera, que ens fa deixar enrere la misèria del carrer, però que ens allunya també del  
consum sobreabundant i la comoditat que es veuen com a meta social avui en dia.

Cerquem desenvolupar un procés d’aprenentatge per a la convivència a traves de les 
relacions i el compartir treballs i espais amb totes les persones que participen a Dit i Fet  
(residents  i  col·laboradors).  Per  a  aconseguir  tot  això,  s’estableixen  espais  de 
comunicació i reflexió conjunts. Apostem per la vida en grup com a manera de conèixer-
se a un mateix, d’aprenentatge del diàleg i del respecte. 

Partim  de  la  convicció  que  només  es  pot  transformar  des  de  l’acció  concreta  i 
quotidiana.  L’ambient  quotidià,  per  a  nosaltres,  pot  obrir  processos de  canvi  en  les  
persones. A més, oferir un espai de relació interpersonal amb uns límits clars, ajuda a 
créixer  i  madurar.  Creiem que només quan la  persona comença a  fer-se  càrrec  de 
petites tasques, és quan comença a ser veritablement persona adulta. S’obre així un 
camí per arribar a ser responsable de la seva pròpia vida i comprometre’s amb el seu 
entorn. 

El fet que participin en aquest espai un grup ampli de persones col·laboradores crea 
trobades cara a cara, de compartir la vida que desenvolupa processos de transformació 
personal i comunitària. Així, és tota la societat la que és convidada a participar de forma 
molt concreta a evitar l’exclusió. 

L’autogestió és el millor camí per a què les persones puguin fer del projecte de vida 
quelcom propi, sense copiar models externs i amb més responsabilitat sobre les seves 
vides. Per això la marxa de la vida quotidiana no depèn de persones no residents que 
vinguin  a  fer  serveis,  sinó  que  s’intenta  organitzar  de  manera  que  sigui  el  màxim 

d’autònoma.Dit  i  Fet  proposa una ocupació que permet el  contacte i  servei  a  altres 
persones que viuen encara al carrer, com ells abans, i genera un sentiment d’utilitat. Es 
tracta no tant sentir-se assistits per una institució, com el que ells mateixos creen un 
espai que a més de resoldre les seves necessitats ajuda a altres. Es pretén crear un  
àmbit d’identitat, corresponsabilitat i participació, basat en el fet de les actuacions de la 
casa.Els residents no tenen una temporalitat d'estada a la casa, sinó que poden restar-hi 
el temps que necessitin o vulguin. En entrar a formar part de la casa-residència de Dit i  
Fet, es signa un “compromís de vida” on es fan pròpies unes mínimes de convivència,  
respecte i  ordre. El  fet  de no acomplir-se aquestes normes suposa haver d'acceptar 
unes actuacions educatives de manera que es pugui reflexionar sobre el  trencament 
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d'aquestes. Si el fet és molt dur i/o reiterat, aquesta reflexió pot suposar arribar a la 
conclusió que el projecte de Dit i Fet no és el més adient per a la persona, per la qual 
cosa l'haurà d'abandonar.

En aquesta gràfica podem veure el temps que porten els homes a la casa, i tal i com es  
pot comprovar el ventall temporal és ampli: des dels vint-i-quatre als que fa quasi un any. 
La  mitjana  de  temps  de  permanència  a  la  casa-residència  és  de  8,40  anys.  La 
temporalitat és un dels punts forts de Dit i Fet, ja que no existeix la pressió d'haver de 
sortir, sinó que els homes poden dur el seu ritme per anar confeccionant els eu camí.

8. Serveis desenvolupats a 2011

A 2011 l'Associació Dit i  Fet ha desenvolupat i  consolidat els serveis que porta anys 
realitzant i ha iniciat projectes de cara a millorar la visibilitat de l'entitat a l'exterior. Una 
de les tasques més destacades a estat la coordinació amb diferents entitats i institucions 
del barri i de la ciutat.

8.1. Acollida

L'acollida i convivència és la nostra activitat principal. Atenem a 17 homes majors de 
cinquanta anys de forma permanent, i també es disposa de dos llit d'emergències, on hi  
poden estar homes de qualsevol edat mentre s'està treballant per trobar una sortida.

Generalment són derivats de serveis socials, mentre no es troba una estança definitiva i 
l'estada mitjana és de vuit dies.
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Dins del programa d'acollida les edats dels homes a 2011 han estat:

Tal i com ja hem dit, la nostra tasca té un sentit sempre que la desenvolupem en xarxa,  
sinó no hi  ha a prous recursos i  serveis  per poder  oferir  una possible  sortida a les  
persones. Han participat en l'actuació d'acollida aquest any 2011:

Fundació Pare Manel, Comunitat Dominica de l'Anyell, Associació de veïns del Gòtic, 
Fundació  Arrels,  Projecte  Sostre  Barceloneta,Obra  Social  Santa  Lluïsa  de Marillach, 
Fundació Prahu, Fundació Banc d'Aliments, com a entitats punteres però també hi ha 
hagut petits comerços i negocis del barri que han participat amb aliments.

L'edat dels residents condiciona les activitats, i  també el fet  d'autogestionar-se deixa 
espais de temps d'oci més curts. Això suposa una dedicació a la casa especial, el que 
fa,  com  dèiem,   que  el  seu  temps  de  lleure  es  vegi  condicionat  per  l'activitat  i  
responsabilitats que tinguin envers la casa i els seus companys.

El cronograma de funcions i activitats és:

ÀREES
ACTIVITA
TS HORARIS gen feb. mar abr. mai un. jul. cago. oc nov.

d
i
c

CUINA               

 
Fer els 
menjars 8-13,30h i 18-20h; diari             

 
Fregar 
plats 14-15 i 20,30-21,30; diari             

NETEJA               

 
Espais 
comuns 9-11h, dijous             

 Cuina 16-18h, dissabte             

 Banys 10-11h, diari             

 Menjador 14-14,30 i 20,30-21h; diari             
RECOLL
IDES               

 Roba 9-13,30h i 16-20h, diari             

 Aliments 8,30-10h, dl. dim. ds.             

 
Banc 
d'aliments 9-11h, dues vegades al mes             

ROBER               

 Recepció 10-12h i 16-18h; dl dim. dv             

 
Dispensac
ió 10-12h i 16-18h; dl dim de             

 Classifica 10-12h i 16-18h; dl dm dmi             
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ció
MENJAD
OR               

 Menjador 13,30-14h dijous             

 Cuina 7-13h; dijous             

 Recepció 12,30-13,30h dijous             
CONVIV
ÈNCIA               

 
Assemble
a 15,30-17,30 dijous cada 15 d             

 
Coordinac
ió 15,30-17,30 dijous cada 15 d             
Reunions 
xarxa 20,30-21,30h dimarts

8.2. Rober

El servei de rober es realitza des de Dit i Fet des del principi de l'existència de l'entitat i  
representa un dels seus pilars, ja que és una acció de retorn dels serveis que es reben 
des de la casa-residència.

El  rober  és  un  símbol   i  també  una 
filosofia. Una tasca per a persones que 
no estan acostumades a tenir un ordre 
vital,  i  que  la  responsabilitat  de  tenir 
cura  d'una actuació,  atendre  i  servir  a 
altres persones suposa un re-trobament 
amb el seus principis, i que a partir d'ara 
serà  una  altra  oportunitat,  des  del  fet 
que no seran jutjats i podran obrar tenint 
o  no  un  comportament  ordinari  o 
alternatiu.

El rober està obert a les persones del barri, principalment, tres dies a la setmana, amb 
horari de matí (de 10 a 12 hores) i de tarda (de 16 a 18 hores). Ocupa i responsabilitza a 
diversos  homes  en  diferents  tasques,  las  quals  les  podríem  anomenar  d'entrada, 
d'atenció, de recollida, de selecció i d'emmagatzemament.

A partir  del mes de setembre s'ha obert 
tres dies a la setmana, en lloc dels quatre 
com fins aleshores. La raó ha estat el fet 
que hi hagut menys roba i el voler portar 
un millor control i mantenir una qualitat en 
l'organització i l'ordre.

Amb aquesta  raó,  s'han  visitat  diferents 
rober  de  la  ciutat,  els  quals  tenen  una 
història com a tals de manera que de cara 
a  l'exercici  de  2012 s'implementarà  una 
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nova manera d'actuar, amb coordinació amb altres entitats d'inclusió social  i  amb les 
administracions. 

Amb tot, des del mes de setembre s'han restringit els lliuraments per persona a un cop a 
la setmana i a que pugui prendre quatre peces, principalment variades, cada cop, ja que 
s'havia observat que algunes de les persones que venien al rober utilitzaven la roba per  
altres menesters diferents a l'usual.

Al llarg de 2011 podríem dir, a grans trets, que el servei de rober ha tingut un augment 
important  d'usuaris,  tant  amb  homes  com en  dones,  i  que  les  nacionalitat,  malgrat  
continuar sent els llatins per a homes i la marroquina per a dones les més majoritàries,  
s'han incorporat moltes persones autòctones i del barri en el gruix d'usuaris.

8.3. Menjador

El  servei  de  menjador  ha  continuat  desenvolupant-se  cada  dijous  de  forma 
ininterrompuda, fins i tot la setmana en que el Padre Paco ens deixà. A partir d'aquesta  
data el nombre de persones que han tingut accés al menjador ha estat de quaranta una, 
en homenatge al fundador de Dit i Fet.

S'ha repensat el servei de menjador, 
com tot el projecte, per a fer-lo més 
eficient,  però  donada  la  situació 
social  i  econòmica  actual  s'ha 
valorat  que  l'actual  metodologia 
resulta  completament  eficaç:  mitja 
hora  abans de començar  el  servei 
es  reparteixen  el  números.  Per 
rigorós  ordre  s'entra  a  la  casa, 
deixant  bosses  i  motxilles  a 
l'entrada, de les quals un home de 
la  casa-residència en té  cura,  i  un 
cop acabat el dinar, cada un recull 
les seves pertinences sota la mirada 
del resident.

Al servei de menjador no s'hi pot accedir si una persona està èbria, sinó porta sabates 
o una camiseta, en el cas dels homes. Aquestes condicions són per assegurar la bona 
convivència a la sala.

Al servei de menjador hi pot accedir qualsevol persona sempre que sigui major de  
divuit anys i es comporti tal i com s'assenyalen a les normes.
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8.4. Voluntariat

A l'Associació Dit i Fet hi ha una llarga trajectòria de voluntariat, i en forces casos, ha 
estat aquest col·lectiu humà el que ha fet tirar endavant la casa-residència.

El tipus de voluntariat que es necessita a Dit i Fet és quelcom especial, donades les 
característiques de l'actuació, l'autogestió. 

Els serveis de la casa els realitzen els homes 
que allí  hi  viuen,  però  hi  ha un fet  que és 
primordial  i  és  el  de  la  convivència.  La 
situació-perfil  dels  homes  és  molt  similar, 
cadascun amb la seva història és clar, i el fet 
de conviure diàriament suposaria un bucle en 
temàtica i  situacions, aquesta és la situació 
que es vol trencar amb el voluntariat, l'acció 
que  anomenem  convivència,  el  poder  tenir 

unes visions més amplies de la  societat,  de les maneres de fer,  de les situacions i  
d'aprendre a confiar amb les persones.

Un cop adquirida  aquesta  condició  de  la  confiança és  el  moment  d'iniciar  projectes 
conjunts en àmbits diferents i en espais de dins o fóra de la casa.

8.5. Administració-Gestió

L'àmbit  de  l'administració-gestió  de  l'entitat  ha  estat  un  dels  principals  objectius  de 
l'exercici de 2001. 

El  President,  Francesc  Garcia 
Fillat,  Padre  Paco,  seguint  el 
curs vital, anava fent-se gran i 
delegant  en  la  Junta Directiva 
el funcionament de l'associació. 
D'aquesta manera en la darrera 
assemblea de l'any 2010  es va 
canviar  la  Junta  Directiva,  i 
s'ajustaren  els  estatuts  a  la 
realitat  actual.  En  aquesta 
modificació  es  dóna  pas  i 
contingut  a  un  Consell 
Assessor, format per persones 
vinculades  al  àmbit  de  la 

inclusió i dels sense llar.

També es va acordar contractar a mitja jornada a una coordinadora de les actuacions i 
de la casa, i a partir de mitjans de març, Dit i Fet va comptar amb la presència d'una 
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altra persona. En aquell moment ja hi havia una coordinadora a mitja jornada i a més la  
presència del Padre Paco. Al mes de juliol la pesona que estava a mitja jornada amb 
anterioritat  va  deixar  de srr-hi  físicament  per  haver  iniciat  una nou projecte llum de 
Barcelona, i al mes de novembre va morir el Padre Paco, aleshores únicament hi va 
haver una persona fet que es va proposar revisar de cara a 2012.

9. Problemàtica que afecta el projecte

De tan dit ja deixa de ser original, però caldria poder comptar amb uns ingressos més  
elevats  per  a  poder  dur  a  terme  una  millor  atenció  als  homes,  és  a  dir  fer  una 
contractació a jornada complerta de la professional, i també poder fer algunes millores a 
la casa, com per exemple la calefacció.

En relació a l'acompliment dels objectius cal assenyalar que en la seva pràctica totalitat  
s'han realitzat, tot i que sempre cal aprofundir i consolidar accions i actuacions quan es  
treballa amb un col·lectiu que ha perdut els hàbits i relacions.

Es podria dir que el fons de l'existència de l'entitat es basa en la reciprocitat, l'autogestió,  
la transversalitat,  el  treball  en xarxa,  la responsabilitat  i  la integralitat  en el  marc de 
l'evangeli.  Tots aquests conceptes es fonen en un que és el  no malbaratament dels  
recursos i l'aprofitament de les matèries primeres des del seu entorn més immediat (en  
podríem dir el quilòmetre zero de l'acció social).

Tal i com s'ha assenyalat en apartats anteriors, estem parlant d'un servei completament 
autogestionat  pels  seus  protagonistes,  el  que  suposa  que  la  presència  dels 
protagonistes sigui constant i el desenvolupament del dia a dia sigui conseqüència de  la  
tasca conjunta dels residents.

Per una banda hi ha el que seria l'infraestructura de la casa, i per l'altra la presa de 
decisions. Totes dues components es tracten de forma assembleària i amb l'acord dels 
subjectes de l'actuació, de la mateixa manera que els serveis que s'ofereixen des de Dit  
i Fet, que no cal dir que són gratuïts, també són subministrats pels propis residents de la 
casa.

De  manera  continuada  hi  ha  un  seguiment dels  diferents  residents  per  part  de  la 
coordinació. Això suposa que si es produeix alguna incidència es pot reorganitzar des 
del mateix moment, i es tenen dades fiables de l'impacte en els individus i també a nivell  
d'entorn que produeix l'actuació de Dit i Fet, donat que el contacte i la coordinació amb 
la  resta  d'entitats  públiques  i  privades  del  barri  fan  que  la  realitat  sigui  el  punt  de 
partença de la tasca inclusiva de Dit i Fet .

L'actuació de Dit i Fet està centrada, des de els seus inicis, en el col·lectiu d'homes 
sense sostre o llar, el que a finals dels 80 responia a la imatge de la pobresa. Avui,  
pràcticament vint-i-cinc anys després, la pobresa ha canviat de cara i s'ha feminitzat. La 
nostra entitat pensa de cara a anys posterioras en poder trobar la manera d'obrir el camí 
per a atendre, seguint el mateix mètode, a dones ja que la problemàtica del carrer de les 
dones té un component que fa que pugui esdevenir irreversible la seva situació.
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10. Balanç 2011

Aquest any hi ha hagut un increment respecte al pressupost del 2010, aproximadament 
una tercera part d'aquest, tant a nivell de despeses com d'ingressos, la qual cosa es deu 
al  fet  que hi  han  hagut  més  aportacions  (econòmiques  i  de  voluntariat)  i  en 
conseqüència,  també s'han  pogut  fer  més  activitats  de  manteniment  i  millora  de  la 
qualitat de vida dels residents.

Dineraris No Dineraris TOTAL
INGRESSOS 
DINERARIS

Aportacions dels residents 24750 24750

Aportacions externes 14555 14555

Subvencions:

Ajuntament 1000 1000

Premi Església Plural 1000 1000

La Caixa 15000

-15000

INGRESSOS NO 
DINERARIS

Banc dels Aliments 25800 25800

Parròquia 3600 3600

Treball voluntari 34355,41 34355,41

Altres donacions 4200 4200

TOTAL INGRESSOS 41305 67955,41 109260,41

DESPESES 
DINERÀRIES

Ajudes monetàries a altres 1376,15 1376,15

Alimentació i neteja 12085,69 12085,69

Primes i assegurances 304,39 304,39

Llum 1995,28 1995,28

Aigua 2757,54 2757,54

Telèfon 730,24 730,24

Gas 1467,96 1467,96

Despeses de personal 6333,34 6333,34

Seguretat social 2445,44 2445,44

Gestoria 1185,9 1185,9

Ofimàtica 374,9 374,9

Transport 170,12 170,12

Varis 320,15 320,15

Manteniment 3567.42 3567,42

Millores fase II 6000 6000

DESPESES NO 
DINERÀRIES

Banc dels Aliments 25800 25800

Parròquia (Comunitat de veïns) 3600 3600

Treball voluntari 34355,.41 34555,41

Altres donacions 4200 4200

TOTAL DESPESES 41114,52 67955,41 109069,93

RESULTAT 190,48
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             11. Annexos

11.1. Comunitat de convivència i autogestió

Dades bàsiques:

Àmbit temàtic Acció Social / Inclusió Social de persones sense 
sostre

Lloc realització Barri Gòtic, Barcelona

Destinataris/es Homes majors de 50 anys sense llar

Entitats 
col·laboradores

Les entitats o plataformes que han participat en el 
projecte directament han estat: 
-
- Fundació Pare Manel, 
- Comunitat Dominica de l'Anyell,
- Associació de veïns del Gòtic, 
- Fundació Arrels, 
- Projecte Sostre Barceloneta,
- Obra Social Santa Lluïsa de Marillach,
- Fundació Prahu,

Finalitat bàsica

La finalitat bàsica de l'activitat és la de consolidar el programa de convivència de la casa, 
fent una anàlisi de les necessitats actuals personals i de grup, creant mitjans de suport 
en la resolució de conflictes i d'auto-organització. Hi ha definit uns criteris d’ingrés a la 
casa i millorat l’atenció de les demandes que es reben.
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11.2.Servei de rober al barri

Dades bàsiques del servei:

Àmbit temàtic Acció Social / Inclusió Social de persones sense 
sostre

Lloc realització Barri Gòtic, Barcelona

Destinataris/es Totes les persones  sense sostre o amb manca de 
recursos

Entitats 
col·laboradores

Les entitats o plataformes que han participat en el 
projecte directament han estat: 

- Parròquia de la Trinitat de Barcelona, 
- Drapaires d’Emaús Sabadell,
- Associació de veïns del Gòtic, 
- Ajuntament de Barcelona.

Finalitat bàsica

El projecte respon a la necessitat de garantir els drets fonamentals, en aquest cas el 
vestit, de moltes persones del barri sense recursos; està adreçat especialment a 
persones sense sostre, i a famílies del barri sense o pocs recursos. 
També té com a finalitat ser un recurs d’ocupació per als homes que resideixen a la 
casa, formant part de les tasques comuns i autogestionades, amb tot el que això té de 
dignificació de la vida.
A la vegada és una plataforma de servei al barri que formalitza una relació d’intercanvi i  
ajuda entre veïns, residents a Dit i Fet i persones necessitades del barri. 
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11.3.Servei de menjador popular

Dades bàsiques del servei:

Àmbit temàtic Acció Social / Inclusió Social de persones sense 
sostre

Lloc realització Barri Gòtic, Barcelona

Destinataris/es Totes les persones sense sostre

Entitats 
col·laboradores

Les entitats o plataformes que han participat en el 
projecte indirectament han estat: 
- Fundació Banc dels Aliments
- Fundació Pare Manel, 
- Comunitat Dominica de l'Anyell,
- Associació de veïns del Gòtic, 

Finalitat bàsica

El menjador vol atendre la necessitat bàsica de l’alimentació de les persones sense 
recursos suficients.
L’objectiu del servei és millorar l’atenció de les persones que demanen menjar a la casa,  
organitzant millor el servei i les instal·lacions.
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