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1. Introducció 

  

L’exercici 2012 ha estat marcat, de forma molt especial, pel canvi de president. Amb la 

mort del Padre Paco, Francesc García Fillat, a finals del 2011, s’inicia l’any amb la 

perspectiva i el treball de preparació de l’Assemblea i l’elecció de nou president. Com 

recullen els estatuts, en absència del president electe, la tasca recau a la persona de 

més edat de la Junta Directiva, i l’elecció de nou president s’ha de fer en la primera 

Assemblea General que es produeixi: 

 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 15.  

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea 
General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació pot ocupar provisionalment el càrrec 
vacant. 

 

Capítol V. La presidència  

Article 21 

2. El president/a és substituït, en cas d'absència o malaltia, el/la vocal de més edat de la Junta. 

 

D’aquesta manera, i tal com dicten els Estatuts, la primera quinzena de juny de 2012 

(dia 14 de juny de 2012), es va celebrar l’Assemblea General ordinària corresponent a 

aquest exercici, on de forma unànime es va escollir a Mossèn Gaietà de Casacuberta i 

Franco, vocal de la Junta Directiva fins aquell moment i president en funcions, com a 

president electe de Dit i fet, per un període de cinc anys. 

Tal i com es podrà veure al llarg de la present memòria, s’ha posat un accent molt 

especial en la construcció i consolidació d’una xarxa territorial de proximitat, on s’hi 

dona la complementarietat, la corresponsabiliat, l’eficiència i l’eficàcia en la utilització 

dels recursos, en un moment en que la crisi econòmica i social provoca situacions de 

greus mancances, i que cal recórrer a un repartiment més equitatiu, especialment de 

les petites entitats . 

D’aquesta manera es pot parlar de relacions sistemàtiques i estables amb serveis 

socials de l’ajuntament de Barcelona i de l’àrea metropolitana; amb els professionals 

del CAP Gòtic, Drassanes i centres de salut de Creu Roja; i també amb entitats com, 

CEAR, Càritas, Fundació Lluis Artigues, Fundació Banc dels Aliments, Arrels Fundació, 
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Obra Social de Marillac, Fundació Pare Manel, Congregació de les Germanetes de 

l’Anyell i Congregació dels Maristes de Ciutat Vella; amb ells s’ha establert una 

dinàmica de treball de intercanvi no solament de fets materials, sinó també de 

solidaritat i compromís mutu; hi ajuda una persona voluntària que treballa el dia a dia 

amb els homes i la persona que s’encarrega de la coordinació i del manteniment de 

relacions amb l’exterior de cara a obtenir més recursos i donar-nos a conèixer davant 

institucions i entitats. 

També hi ha persones i entitats que de forma generosa i altruista hi han dedicat temps 

i esforç, pel transport, acompanyaments mèdics, visites, suport informàtic, tasques de 

costura i fins i tot a regalar-nos, en un dia tant assenyalat com Nadal, amb un àpat fet 

amb tot l’esforç per 60 persones. Moltes gràcies a tots i a totes per tenir a Dit i fet en 

el cor. 

 

 

2. Objectius i estructura 

 

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, per l'acolliment i el creixement personal i col·lectiu d'homes majors 
de cinquanta anys amb necessitat d’una llar i d’un sostre, utilitzant una metodologia 
d'actuació integral, d'autogestió i atenció socioeducativa. 

La finalitat de l’associació és la lluita i la prevenció contra l’exclusió social en un espai 
d’acolliment i assistència per a persones sense sostre o situació de marginació social.  

Aquesta acció té tres vessants:  

 La primera: crear una comunitat de convivència i d’autoajuda entre les persones 
acollides, autogestionada amb els seus propis recursos en la que la persona és 
sempre la protagonista. Les seves necessitats de dignitat i autonomia requereixen 
una intervenció professional basada en una valoració individual i un pla d'acció. 
Aquesta vessant és la que possibilita les altres; és a dir, llit, dutxes, menjars, tallers, 
accés a servei i integració a la xarxa social del barri.  

 La segona: oferir un servei d’assistència a necessitats externes de gent en situació 
d’exclusió social o sense recursos; és a dir, un servei de rober popular i menjador 
social.  

 La tercera: possibilitar espais de trobada per crear i enfortir la xarxa social, 
especialment amb altres col·lectius que treballen en el mateix àmbit i amb els 
serveis socials de proximitat.  
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2.1. Objectius generals 

 Facilitar un espai de vida, acollidor que permeti a la persona reconciliar-
se amb la seva pròpia existència i amb 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 i 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 es 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 veïns i altres persones actuïn i 
s’hi responsabilitzin.  

 

2.2. Estructura de l’associació 

A més a més del canvi de president, l’associació ha dut a terme un procés de 
consolidació tant pel que fa a la dinàmica de l’assemblea de l’entitat com a la marxa 
de la junta de l’associació, la qual ha mantingut una tasca continuada de treball que 
ha anat complementant amb la creació de comissions puntuals per abordar aspectes 
en concret. 

A continuació, introduïm un quadre on es pot veure l’estructura orgànica de l’entitat 
i el lligam existent entre els dos estament ben diferenciats que són l’àmbit 
socioeducatiu i l’àmbit de gestió institucional:  
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3. Serveis de l’associació 

 

3.1. Convivència i autogestió: 

a) Objectius generals  

 Facilitar un espai de vida, acollidor que permeti a la persona reconciliar-
se amb la seva pròpia existència i amb 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 i ètic. 
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 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 es possible la convivència pacífica i la vida 
senzilla. 

 Crear consciència a l’entorn social de la problemàtica de la gent sense 
sostre i crea vies de participació perquè veïns i altres persones actuïn i 
es responsabilitzin d’ella.  

Les etapes de la intervenció serien, atenent el projecte aprovat en la passada 
Assemblea de juny de 2012: 

 Processos d'acollida  

- Període de coneixement mutu: la persona que ha arribat a Dit i fet ja sigui a 
través de la relació personal amb algú de la casa o bé d’una derivació d’un 
recurs social, participa dels àpats de la casa durant un temps limitat (una 
setmana), per tal de dur a terme un primer contacte amb la realitat de la casa i 
que Dit i fet també pugui conèixer la persona. 

- Es fa una primera valoració conjunta del temps d’estada parcial en la qual es 
decideix l’entrada a la casa. En aquest moment es signa el “compromís de 
vida”, que estarà condicionat a un mes de convivència.  

- Adaptació: es facilita una primera incorporació en tasques de la casa que 
permeten a la persona entrar activament en la dinàmica de la convivència i la 
seva adaptació.  

 Processos d’estada:  

- Valoració de la situació de la persona, tenint en compte els diversos àmbits 
d’acompanyament: àmbits físic, sanitari, material, intel·lectual, 
relacional/afectiu, social/ètic per tal de detectar aquells àmbits que necessiten 
d’un recolzament especial i aquells d’altres en els quals es pot contribuir al 
desenvolupament d’habilitats personals i socials per tal d’incrementar la seva 
autonomia personal.  

- Establiment d’un Pla d’Actuació amb objectius clars i concrets orientats a 
assolir una major autonomia, responsabilitat, tot tenint en compte aquells 
aspectes que cal recolzar especialment.  

- Execució del pla d’actuació en els terminis previstos.  
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- Avaluació continuada del Pla per tal d’incorporar tots els elements necessaris 
per al seu avenç.  

 Processos de sortida  

Ens podem trobar situacions diverses:  

- Persones que passen a un altre recurs social més adient (pis tutelat, residència  
assistida...).  

- Persones que assoleixen normalitzar la seva vida passant a un habitatge 
autònom o bé havent refet els vincles familiars.  

- Persones que romanen a la casa de forma indefinida atès que hi troben un 
espai de convivència i realització personal. 

- Persones que la casa ha estat la seva darrera llar. 
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b) Dades dels residents:  

 

b.1. Dades de les persones que a 2012 han passat per Dit i fet: 

Aquest any 2012, s’han produït cinc noves entades, l’edat i la procedència es poden 

veure en les següents gràfiques: 

 

Edat Procedència 

58 Carrer 

60 Serveis socials - Ciutat Vella 

55 Obra Mercedària 

53 OS Marillac 

58 OS Marillac 
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Les sortides han estat sis i la causa i la destinació es plasmant en els gràfics següents:  

 

Destinació Causa 

Carrer                    2 Decisió pròpia                                 1 

Pensió                   1 Expulsió per violència                    2 

Residència            1 Expulsió per consum d’alcohol     1 

Pis tutelat             1  
Millora                                               2 Pis                          1 

 

 

 

 

 

Fruit de les relacions i la coordinació establerta amb Serveis socials municipals (Ciutat 

vella, Gòtic, Sant Martí, Sant Andreu i Trinitat Vella) s’han rebut set peticions d’ingrés, i 

no sempre han arribat a bon port, i de la col·laboració i el treball en xarxa n’han arribat 

tres més , procedents de l’Obra Social de Marillac. 
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Pel que fa als 2 llits d’emergència l’han ocupat deu persones, és a dir que tres quartes 

parts de l’any han estat ocupats. La procedència ha estat: 

Institució /Entitat Nombre de derivacions 

CEAR 3 

Serveis socials de Gòtic 3 

Parròquies de Barcelona 1 

Hospital de l’Àrea metropolitana de Barcelona 2 

Coneixement propi  1 

 

 

La gran majoria de les persones que han ocupat aquests llits, han estat per raons de 

convalescència, i producte de les relacions establertes des de la proximitat per 

aquelles institucions i/o organitzacions que han sol·licitat aquest servei puntual. 

Cal remarcar que a Dit i fet es fa acollida d’emergència per a persones que per 

diferents raons venen derivades d’altres institucions i/o entitats, amb les quals 

treballem en coordinació, tot i fent xarxa. 

Aquestes persones que han estat ateses a Dit i fet, també han participat dels tallers de 

la casa. Així doncs, les persones ateses d’emergència han estat 22 i la seva procedència 

la podem veure en la gràfica: 
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Aquestes estades han portat a establir relacions amb la Comissió Catalana d’Ajuda al 

Refugiat (CEAR), d’aquí que en els propers mesos signem un conveni de col·laboració. 

En aquesta mateixa línia, però ja establerta de formalment des de l’any 2011, ens 

trobem amb la Fundació Lluís Artigues (FLA), de tutelatge a persones amb problemes 

de salut mental. El treball amb les Conferències de Paül s’ha donat de forma concreta 

per uns casos d’imperiosa necessitat. Tot el contrari del que ens està passant amb 

serveis socials municipals, si bé la nostra feina es centra amb els serveis socials de 

Gòtic i Ciutat Vella, on poc a poc ens estem convertint en referents, des d’altres punt 

de Barcelona hem rebut demandes, algunes són Sant Andreu, Sant Martí, Poble Sec, 

Horta-Guinardó, Trinitat Vella, Canyelles o Roquetes. 

Per últim,  quan emprem el terme “carrer”, ens referim a persones que de forma 

habitual fan la seva vida a la via pública. Dins d’aquesta categoria s’han acostat a Dit i 

fet homes que per malaltia o per trobar-se en un procés de desintoxicació, han fet la 

demanda d’estada. Aquestes situacions s’han vist prolongades en el temps des de 

quatre a nou setmanes. El que ens ha resultat interessant i sorprenent a l’hora, és el 

fet que són aquests homes els que volen venir a Dit i fet, ja que cada cop més ens 

convertim en sinònim de feina ben feta per aquest col·lectiu. 

Així dons, pel que fa al treball de cara a l’exterior ens hem centrat en el treball en 

xarxa. Ja l’any 2011 es varen iniciar les relacions amb diferents entitats del barri que 

podien ser complementaries a la nostra feia, aquest exercici s’han esmerçar esforços 

en fer una realitat els caminis iniciats, d’aquesta manera s’ha donat continuïtat el 

servei de menjador, de rober i d’acollida. 

 

b.2. Dades residents actuals: 

Actualment el 64.71% dels homes residents a Dit i fet, pràcticament dues terceres 

parts,  es troben dins de l’edat de treballar. La mitjana d’edat és de 62.88 anys, és a dir 

el perfil de l’home de Dit i fet és una persona que encara estaria dins del marc laboral, 

però que per circumstàncies socioeconòmiques ha perdut la feina, la casa, la llar i té 

una petita pensió per sobreviure, especialment una PNC (aproximadament 420€). 

Constatem que per la seva edat i procés vital , tenen una salut molt malmesa. 
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Ha estat un any especialment intens en relació a internaments a l’Hospital del Mar. En 

el mes de gener es va donar el primer ingrés a causa d’una pneumònia, al mes de maig 

amb un bypass vascular, a l’estiu amb una manca de capacitat pulmonar, a la tardor 

varem començar amb extirpació d’un ronyó a causa d’un tumor maligne. 

Aquestes han estat les situacions més urgents, però a més ha estat un any especial en 

qüestió de visites als metges en el CAP Gòtic, on hem arribat a una coordinació 

important amb el cos mèdic. L’altre CAP sanitari molt intens ha estat el de les visites 

externes a especialistes a l’Hospital del Mar i a l’Hospital de l’Esperança: 

Especialista Nombre visites 

Analistes 25 

Cardiologia 3 

CAS 11 

Dentista 12 

Digestiu 17 

Electro/TAC/ECO 18 

Endocrinologia 1 

Endoscòpies 4 

Hematologia 15 

Internistes 4 

Nefrologia 11 

Oftalmologia 7 

Oncologia 3 

Otorrinolarongia 3 

Pneumologia 12 

Psicòlegs/Psiquiatres 10 

Reumatologia 9 

Víriques 5 
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Unitat Nombre visites 

Capçalera 56 

Especialistes hospital                                                  170     

Desintoxicació 26 

 

 

En total i de forma permanent, el nombre d’homes durant aquest any és de dinou els 

que han residit a Dit i fet; l’edat mitjana dels quals ha estat de  67,7 anys. El seu origen 

de residència, el podrem veure en la gràfica següent: 
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Pel que fa a les edats, en la imatge que incorporem a continuació es pot veure el gran 

ventall de possibilitats que hi ha a Dit i fet, el que suposa una riquesa i una complexitat 

a l’hora: 

 

En la història dels homes residents a Dit i fet hi ha fets comuns, com el consum 

d'alcohol (més o menys actiu), la pèrdua de la feina i la pèrdua dels llaços familiars. 

Aquestes situacions (que no es pot dir quina ha estat primera), és el que ha portat als 

homes a caure en un estat d’abandonament personal, i aleshores, la solidaritat i la 

convivència en un principi resulten molt feixugues, donat que la seva resposta és 

gairebé sempre en negatiu. La situació de la convivència amb homes que porten anys a 

la casa i que en coneixen el funcionament, demana una intervenció socioeducativa, i 

en aquest sentit s’han programat diferents tallers socials-lúdics-formatius, de manera 

que es pogués encaixar l'adaptació dels nouvinguts a l'estructura de Dit i Fet. 

L'objectiu general per aquesta programació s'ha fixat tenint en compte la missió del 

servei: Poder desenvolupar un estat anímic idoni per intentar treballar les perspectives 

de futur i construir una convivència duradora i fraternal. 
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c) Activitats convivència: 

La metodologia a emprar ha estat molt participativa  i amb una durada curta de les 

sessions, de manera que la manca d’hàbits en estar massa temps fent el mateix no fos 

un inconvenient. 

Per últim i com venim fent al llarg dels quasi vint-i-cinc de vida de l’associació, s’ha dut 

a terme les activitats de rober i de menjador per tal de potenciar i desenvolupar el 

sentiment de solidaritat i de reciprocitat amb aquest col·lectiu de persones. 

 

c.1. 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, en general, 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 amb 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 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. I creiem que en oferir un espai de relació interpersonal amb uns límits clars, 
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ajuda a créixer i madurar; 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 de participar en aquest espai un grup ampli de persones col·laboradores crea 

trobades cara a cara, i possibilita que mentre es comparteix la vida també es pot  

desenvolupar processos de transformació personal i comunitària. Així, és tota la 

societat la que és convidada a participar de forma molt concreta per evitar l’exclusió.  

L’autogestió és el millor camí per a què les persones puguin fer el seu projecte de vida, 

sense copiar models externs i amb més responsabilitat sobre les seves vides. Per això 

la dinàmica 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. 

Els tallers han estat realitzats de març a desembre de 2012. Els horaris eren:  

 Els meus companys i jo, dimarts, dimecres i dijous a la tarda de 16 a 18 

hores, hi ha participat nou persones.  

 Aprendre jugant, hi han hagut vuit persones, i s’ha fet de 18,30 a 20 hores 

de dilluns a divendres 

 La meravella de fer créixer,  eren quatre homes, s’ha realitzat de 18.30 a 20 

hores aprofitant l’espai exterior i la bonança tèrmica, de dilluns a divendres.  

 Som manetes, s’ha fet als matins de 10 a 12 hores i hi han estat present cinc 

homes.  

 

El calendari d’activitats a Dit i fet ha restat de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 M A Mg J Jl A S O N D 

Els meus companys i jo           

Aprendre jugant           

La meravella de fer créixer           

Som manetes           
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c.2. Tallers 

 

- Els meus companys i jo 

Amb aquest títol es vol treballar la convivència i 

l'autoestima dels homes de la casa, en primer lloc pels 

que acabaven d'arribar, per tal que puguin trobar el seu 

lloc a la casa i al barri, i pels que ja porten més temps, ha 

estat per fer un exercici d'empoderament, una manera de 

trobar-se de tu a tu i sense complexos amb les diferents 

persones que són els seus d’interlocutors i amb el barri en 

general. 

La participació va ser de nou homes, i es va impartir 

dimarts, dimecres i dijous, de 16 a 18 hores. La 

responsable de l’activitat va ser Maria Rosa Elias, amb el 

suport de la coordinació.  

 

Objectius específics:  

 Trobar el seu lloc a la casa 

 Aprendre a relacionar-se en un espai grupal 

 Interrelacionar-se amb la comunitat veïnal 

Activitats relacionades: 

 Participació quinzenal en les assemblees d’autogestió de la casa. 

 Participació mensual en les reunions de la Junta Directiva. 

 Participació mensual en les reunions de l’Associació de Veïns del barri de sant 

Just. 

 Realitzar les responsabilitats que cadascú té marcades. 

 

Valoració: 

Aquestes activitats han portat a que cadascú dels homes residents a la casa prengui 

consciència de que la seva estança a Dit i Fet és com “ser a casa seva”, per la qual cosa 

cal tenir cura de les relacions internes (entre els companys, amb la junta, amb els 



 

 

 
19 

voluntaris i treballadors) i externes (la comunitat de veïns, els veïns, les botigues, els 

serveis, etc.),  i també de tot el que conforma la vida de la casa i la quotidianitat. El 

més difícil és poder exercir sense entrebancs aquesta quotidianitat ja que implica 

retrobar-se amb hàbits perduts o molt amagats. Amb tot, al llarg de l’any 2012, petits 

objectius com consensuar el programa de TV a veure, ha estat possible i es gaudeix 

d’uns vespres amb coordinació i sense malestar. 

Com a resultat molt positiu de la participació i col·laboració amb l’Associació de veïns 

s’han organitzat tres grans xocolatades en tres moments simbòlics per el barri i per la 

ciutat: 

La primera va ser el dia de Sant 

Jordi, es varen servir més de cent 

cinquanta racions. Hi varen 

participar la gent del barri i en 

especial els menors que acudeixen 

al centre “Compartir”, conduït pels 

germans maristes, i que atenen a 

menors del barri. 

 

Un segon cop va ser per la festa de 

la  Primavera, que és la Festa 

major de Sant Just.  

De forma conjunta amb l’Associació de veïns el dia 2 de juny, a les 17 hores, a la plaça 

de sant Just, i amenitzat pel grup de joves de l’associació, “Sambao”, varen donar 

berenar a més de tres-centes persones.  

I per últim, el passat dia 30 de desembre, que amb motiu de Cap d’any es va convidar a 

jornada de portes obertes a tota la quitxalla del barri per celebrar les festes de Nadal. 

L’assistència va rondar la cinquantena de persones, i l’ambient va ser tant distés: des 

del primer moment el menjador del carrer Lledó, 15, s’havia convertit en un patí de 

jocs i esbarjo, i es va allargar la festa fins l’hora de sopar. 

 

 

 

 



 

 

 
20 

- Aprendre jugant 

Les situacions social i afectives dels residents a Dit i Fet, en la seva gran majoria, 

comporta l’apatia i el que O. Lewis en diu “cultura de la pobresa”, que consisteix en 

deixar passar els dies sense queixar-se i sense fer res per iniciar un procés de 

recuperació. 

Alguns dels homes residents a Dit i Fet són a la 

casa des de fa més de vint anys, i pel contrari 

n’hi ha d’altres que hi són des de fa vint hores. 

Aquestes grans diferencies de temps d’estada 

no són a nivell anímic fets que suposin grans 

diferències, per la qual cosa cal trobar elements 

motivadors per poder iniciar un procés de 

recuperació i millora de l’estat emocional dels 

homes. 

Per aquest motiu hem cercat en els jocs de taula 

aquest element motor de participació, 

competitivitat i fins i tot il·lusionador per 

intentar trencar la dinàmica de l’apatia i la 

manca de visió de futur. La participació va ser de 

vuit homes, i l’activitat es va desenvolupar de juny a setembre, de 18.30 a 20 hores, a 

la terrassa, aprofitant el bon temps. 

El responsable va ser José Luís Paredes, un dels homes residents a la casa, sota la 

supervisió de la coordinació. 

 

Objectius específics: 

 Potenciar un estat d’ànim personal positiu. 

 Implementar un esperit d’assertivitat. 

 Potenciar l’autoestima i la confiança en si   mateixos 

 

Activitats relacionades: 

 Organització d’un campionat de parxís. 

 Confecció d’equips i calendari. 
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 Recerca de jugadors. 

 Recerca de premis, criteris i categories. 

 

Valoració: 

A banda de la dinàmica i activitat que cada tarda dels mesos de juliol i agost s’han 

generat a la casa, es valora molt positivament el fet d’haver potenciat la participació i 

l’organització. 

Ha estat molt interessant la manera que s’han negociat dies i hores atenent les 

responsabilitats de cadascú i les disponibilitats. La competència sana que ha generat el 

joc ha portat a tenir un sentit de d’humor més present en el dia a dia i a voler mostrar 

–demostrar- la vàlua, tot iniciant noves activitats externes mitjançant escoles d’adults, 

centres cívics, gimnàs, etc. 

Per a dur a terme aquesta activitat es va haver d’invertir en jocs de taula tradicionals, i 

també en els premis, per els participants: primer premi un parell de sabatilles, segon 

premi una llanterna, tercer premi dos parells de mitjons, i un quart premi productes 

per la higiene personal. 

 

- La meravella de fer créixer 

 

Va ser d’una manera pràcticament 

involuntària el fet de començar a tenir un 

jardí a la casa de Dit i Fet. Al Nadal de 2011 

ens van dur unes llavors i unes plantes, 

pràcticament mortes pel fred, i arrel 

d’aquest present es va iniciar de manera 

gradual i progressiva un interès entre els 

homes de conrear un pessic de terra. 

Al llarg de la primavera, únicament un dels 

homes mostra el seu interès per aquelles 

arrels. Però a finals del mes de juny, existia 

una verdadera passió per veure créixer les 
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plantes que hi havia al pati i es donava la paradoxa de que els homes sol·licitaven més 

llavors per tenir una major quantitat de plantes, per la qual cosa també una volum més 

de feina. 

Davant d’aquesta demanda, es va veure 

convenient organitzar un taller, no 

únicament per a millorar el conreu, sinó 

per potenciar que tothom tingués la seva 

part de terra i la pogués fer prosperar, ja 

que el fet de “produir” suposava una 

sensació nova per alguns i la recuperació 

de moment passats i alegres per altres. 

La participació va ser de quatre homes 

sota les directrius de la Sra. Mercè Busquets, gran aficionada a la jardineria, i amb la 

supervisió de la coordinació de la casa. El temps de realització va ser de maig a 

novembre, de 17 a 19 hores, diari a l’estiu, i de 16 a 18 hores, dos cops per setmana a 

la tardor. 

 

Objectius específics: 

 Tornar a sentir-se útils 

 Recuperar el concepte de “produir”. 

 Recordar que l’esforç personal ofereix resultats 

 Assimilar els valors de constància, cura, treball i  responsabilitat,  

 

Valoració: 

Aquest taller ha estat una gran 

experiència, preferentment a nivell 

personal i individual. Alguns dels homes 

que l’han portat a terme mai havien 

tingut cap element vegetal viu a les seves 

mans i el fet de tenir una llavor, per 

convertir-se al cap dels dies en una flor, 

els ha suposat un redescobriment de les 

seves capacitats i d’un cicle de temps, no 
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d’immediatesa, per a fer les coses, i que aquestes siguin ben fetes.  

La continuïtat d’aquest taller el veiem imprescindible, ja que es una manera de lligar 

els homes amb la natura i amb les ganes de fer créixer, néixer, alguna cosa, de sortir 

del seu estat d’apatia. 

Per a impartir aquest taller ha calgut condicionar alguns espais a les terrasses i altres 

de la casa, com per exemple les estances posteriors, on s’han posat manetes a les 

finestres i prestatgeries. 

 

- Som manetes 

La principal característica de Dit i fet són els conceptes de l’autogestió i 

l’autofinançament dels residents respecte a la casa. Aquestes premisses impliquen que 

“entre tots ho hem de fer tot”, és a dir, que reparacions, neteges, modificacions, les 

adaptacions i una part important de les millores cal que siguin fetes pel homes de la 

casa. Això no vol dir que a vegades recorrem a professionals ja que les capacitats no 

sempre estan a l’alçada, però sempre que es pot, i no hi ha una rapidesa en el temps, 

s’intenta realitzar la feina entre tots els homes. 

D’aquesta manera la 

parcel·la de “manteniment” 

té el seu pes en les 

responsabilitats de Dit i Fet, i 

per aquest motiu es va veure 

convenient poder realitzar 

un taller per tenir un grup 

d’homes disponibles per 

emergències dins i de la casa. 

Ha estat un taller on la 

participació s’ha limitat a quatre persones, i concretament les més joves, i s’ha realitzat 

de maig a desembre, en horari de matí de 10 a 12 hores. 

 

Objectius específics: 

 Consolidar, dins de les nostres limitacions, el concepte d’autosuficiència. 

 Potenciar les habilitats dels homes 

 Procurar un estalvi econòmic a Dit i Fet 
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 Mantenir de forma digna l’habitabilitat de la casa 

 

Valoració: 

Possiblement ha estat el taller més difícil de dur a terme i d’organitzar, ja que en 

aquest hem hagut de necessitar voluntaris específics . 

Aquesta recerca de professionals que de manera altruista podessin formar de manera 

bàsica a alguns homes de Dit i fet ha suposat un contacte a nivell extern que ha obert 

la casa a diferents persones, fent-la més solidària. 

Així mateix, tot i que els homes tenen la seva formació laboral prèvia (paletes, cuiners, 

treballadors del port, lampistes, etc.), s’han mostrat un desig d’aprendre en funció de 

les necessitats de la casa i de la seva implicació en ella. 

Com ja s’ha comentat aquest ha estat el taller més complex ja que s’ha necessitat 

trobar a persones, professionals, que fossin assequibles econòmicament per a Dit i fet, 

coordinar-los, i aprofitar la formació per a realitzar reparacions a la casa. 

En aquest sentit, el Sr. Jordi Moreno va dur el taller de lampisteria, i es va inutilitzar de 

forma definitiva una petita cambra de bany, reconvertint-la en traster, es va fer una 

revisió de llums i es varen 

instal·lar dos punts nous de 

llum per poder gaudir 

d’electricitat a l’entrada i a un 

passadís.  

El Sr. Sergio Rodríguez, va ser 

el que va impartir el taller de 

pintura. Es va pintar l’habitació 

dels llits d’emergència i el 

menjador. 

El Sr. Mohamed El Brini, va ser 

l’encarregat de fer les classes 

de fusteria. Arrel d’aquesta formació es varen condicionar les portes i les finestres que 

donaven a les terrasses, i també les portes d’alumini que l’habitació que dóna a 

l’exterior. 

El taller de construcció el va conduir el Sr. Miquel Riera, millorant les parets de la 

terrassa, de sota les escales,i de l’entrada, millorant el terra del menjador i de 

l’habitació exterior. 



 

 

 
25 

Totes aquestes persones varen actuar de forma voluntària, però va ser necessari dotar 

l’activitat de materials i eines.  

 

d) Valoració del servei  

La fita principal del servei d’acollida i residència de Dit i fet, és la d’aconseguir que la 

casa -i l’ambient de la casa-, arribi a ser considerada per els homes residents, com la 

seva llar. 

En el marc d’aquest postulat es desenvolupa la tasca del dia a dia, començant per la 

cuina i la neteja, fins a l’horari de la televisió, passant per la bugaderia i les dutxes. No 

és una tasca gens fàcil poder assolir aquest gran objectiu, i també molt complicada, 

donada l’heterogeneïtat dels residents.  

Aquest exercici, de forma especial, hem pogut detectar un canvi important en la 

tipologia dels homes que han arribat a Dit i fet: els homes cada cop són més joves i 

alguns no han estat al carrer, ho bé hi ha estat molt poc temps, per la qual cosa el seu 

tarannà i caràcter és diferents dels que ja porten força temps a la casa, que, 

bàsicament havien fet del carrer la seva llar, abans d’entrar a formar part de la 

comunitat de la casa. 

Aquesta particularitat fa que la dinàmica de la casa ha tingut variacions i adaptacions a 

la nova situació, la qual cosa provoca entre el grup d’homes situacions de crisi que cal 

negociar i tractar. A hores d’ara ja es pot parlar de que el servei d’acollida, convivència 

i autogestió té un nou pilar de treball que és la prevenció, és a dir, s’incorporen al 

servei persones que no han fet una dinàmica de carrer, ni han entrat en el bucle 

destructiu de viure sense un sostre.  

Així mateix, i a nivell global, la iniciativa de iniciar tallares on els homes puguin trobar 

una ocupació complementària a la vida i al dia a dia, es pot valorar de molt positiva ja 

que ha s’ha produït un efecte doble a l’objectiu: per una banda omplir aquelles hores 

de lleure i oci que els homes residents tenien a la casa; i per l’altra millorar 

l’autoestima dels participants que han fet un treball amb altres homes. 

En resum, aquest any 2012 s’ha caracteritzat per la realització d’una tasca de 

consolidació en totes les nostres actuacions, tant internes com externes.  
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3.2. Menjador 

 

a) Dades de persones ateses  

Com sempre, des de fa pràcticament vint-i-cinc anys, cada dijous s’ha obert el 

menjador per a les persones del carrer. Aquest any han estat 41 les persones ateses 

cada dijous, el que suposa una mitjana de 330 menús setmanals en sumar els àpats 

dels homes de la casa.  

La tipologia de persones que han vingut al menjador ha variat a mesura que passaven 

els mesos; més dones (aproximadament un 8%), més persones autòctones (22% 

catalans i de la resta de l’estat), amb els 70% de persones d’origen immigrant: els 

llatins han estat els més nombrosos (58%), després els romanesos (39,5%), els de la UE 

i per últim els xinesos (2,5%). 

Han utilitzat el menjador d’emergències vint-i-dues persones en aquest exercici a més 

dels residents i de les persones que de manera puntual venen a compartir la taula de 

Dit i fet, la derivació ha estat feta des de: 

Institució/Entitat Nombre de derivacions 

Fundació Lluís Artigues 4 

Fundació Arrels 1 

Hospital del Mar  3 

Parròquia de Santa C. Gramanet 1 

Conferències de Paül 5 

Antic resident  1 

Obra Social Marillac 1 

Serveis socials Gòtic  3 

CEAR 3 
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b) Objectius assolits 

 Oferir als residents de Dit i Fet la possibilitat de retornar una part del que han 
rebut, després d’haver satisfet les seves necessitats bàsiques. 

 Col·laborar a cobrir necessitats bàsiques de persones sense recursos propis 
suficients 

 Enfortir i cohesionar la xarxa social del barri amb relacions d’intercanvi i ajuda 

veïnal. 

 

c) Activitats del menjador 

El menjador s’ha dut a terme amb total normalitat i fins i tot es podria parlar d’èxit 

malgrat haver rebut en diferents ocasions queixes per part de dues botigues veïnes; 

davant el fet que aquestes queixes han estat comprovades, personal de l’Ajuntament i 

del SIS (Servei d’Inserció Social) ha fet un seguiment i se’ns ha felicitat per 

l’organització i l’orde que hi ha cada dijous al matí i al migdia, de horari de repartiment 

de números i d’entrada i sortida del menjador respectivament. 

Pel que fa a la participació dels residents de la casa es pot considerar totalment 

assolida, ja que són els homes els que realitzen aquest servei , els cuiners, el que fan el 

repartiment de números, els que mantenen l’ordre i de la neteja del menjador. Aquest 

servei sempre s’ha presentat com un servei adreçat a homes que encara no han assolit 

el nivell de benestar que aporta una casa com la que ells ja gaudeixen. 

 

d) Valoració  

El servei de menjador dels dijous de Dit i fet, té un màxima que els homes residents a 

la casa han imposat: “la gana no sap de festes”. I en aquest sentit s’ha treballat al llarg 

de tot 2012: el menjador ha obert tots els dijous de l’any i ha donat menjar a les 

quaranta-una persones que tenen cabuda a la sala; a la cuina es preparen una vintena 

més de racions, possibilitant d’aquesta manera que les persones puguin repetir. 

Al llarg d’aquest any, hem pogut donar un 30% dels dies, a més a més, embotits 

proporcionats per una empesa de la plana de Vic, i iogurts, facilitats per la fundació 

Banc dels Aliments, que per la seva data de caducitat, no podien ser emmagatzemats 

pel consum propi únicament. 

La participació els homes residents ha estat total i compromesa, fins al punt que en els 

moments que era festa assumien totalment la responsabilitat del desenvolupament 
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del servei, i s’ha d’assenyalar que en cap cas s’ha produït alteracions de l’ordre o 

incidències.  

 

3.3. Rober 

 

a) Dades de persones ateses 

Al llarg de 2012, el rober ha tingut una mitjana de 12  persones diàries, entre homes i 

dones (pel cap gros unes 2.500 persones), tot i que són homes en un 80%  els usuaris 

més importants. 

Aquest any s’ha notat la crisi econòmica, en relació a les donacions de roba  d’home, 

que ha baixat en un 35%, i ens ha calgut recórrer a altres entitats col·laboradores i 

amigues: el rober de la parròquia de la Trinitat Vella, de la Fundació Pare Manel, que 

ens ha subministrat en algun moment peces de roba de les quals nosaltres no en 

teníem. En relació a la roba de dona,  hem tingut un estoc important de forma puntual 

i ens hem adreçat a la Fundació de Càritas per lliurar-li aquest remenen, especialment 

en el darrer trimestre de l’any. 

 

b) Objectius assolits  

 Que els residents de Dit i Fet facin un servei a altres persones sense recursos i 
tinguin una ocupació diària. 

 Col·laborar a cobrir necessitats bàsiques de persones sense recursos propis 
suficients oferint roba. 

 Enfortir i cohesionar la xarxa 

social del barri amb relacions 

d’intercanvi i ajuda veïnal. 
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c) Activitats del rober 

El rober ha estat obert: dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 10 a 12 hores pel matí 

i de 16 a 18 hores per la tarda, excepte al mes d’agost que va estar tancat per tal de 

poder fer neteja d’estocs i organitzar-se per la campanya de tardor/hivern. 

Cada persona pot prendre quatre peces, variades, a la setmana i a la quarta setmana, 

ha de presentar-se amb un full de derivació de serveis socials o d’alguna ONG que la 

coneguin i sàpiguen la seva necessitat de roba. Aquesta mesura ha vingut pràcticament 

imposada pel fet que cada cop hi ha més persones que demanden roba i cada cop són 

menys les persones que ens venen a portar la seva roba sobrera. 

 

d) Valoració 

El més important a destacar en aquest servei ha estat el canvi d’organització que s’ha 

dut a terme. Després d’haver fer un recorregut per diferents robers socials de la ciutat 

es va modificar la metodologia de treball. Aquestes visites varen servir per prendre 

mostra i intentar ser més eficients i eficaços, perquè es recollia menys roba però 

augmentava la demanda i el tipus de vestit. 

Si bé majoritàriament són homes el que venen a buscar roba, aquests ja no són 

exclusivament persones que viuen al carrer, sinó persones que han perdut la feina i 

que es troben en una situació precària, que tenen sostre, però no tenen recursos 

econòmics per roba, ni per ells ni per la seva família. En aquest sentit hem pogut 

observar un augment de la presència de dones i de la demanda per a adolescents. 

Si bé s’ha fet difícil poder atendre totes les demandes que s’han fet al rober, cal 

destacar que la nova organització (presència un cop per setmana i quatre peces, que 

es correspon a una muda), ha possibilitat arribar a més persones. Així mateix, i molt 

lentament, s’ha intentat poder vincular a les persones que utilitzen el rober a una 

organització o institució que els ajudi a obtenir ajudes i/o recursos socials adients a les 

seves necessitats i demandes.  
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4. Manteniment de la casa 

 

El passat any 2012, després de dur un treball constant, finalment al mes de desembre 

ens varen concedir la cèdula d’habitabilitat, després haver passat la inspecció del 

Departament d’Urbanisme i Obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

En el dormitori gran, s’ha tret la moqueta, completament antihigènica, i han quedat al 

descobert unes rajoles malmeses però que poden ser netejades amb total garantia de 

salubritat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El menjador és un espai polivalent a l’hivern, a més del seu ús habitual, s’ha convertit 

en un espai de trobada tot i aprofitant la instal·lació de la TV. Es una sala per aquells 

homes que al llarg del dia, a causa de la seva situació física no poden fer masses 

tasques, i també un cop s’ha sopat ha esdevingut un espai per compartir els vespres, 

especialment els dies que hi ha futbol.   
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S’ha treballat per poder tenir unes finestres que tanquin del tot i així evitar la fuga de 

calor perquè la casa té uns sostres molt alts i  costa de mantenir la temperatura de 

confort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest apartat de millorar els tancaments, s’ha instal·lat una nova finestra en 

l’espai que a partir d’ara serà el magatzem dels aliments, tindrà prestatges per 

emmagatzemar productes d’alimentació fresca (fruita, verdura i carn) amb diferents 

arconts i neveres i els de neteja. 

 

 

 

 

 

 

 

Un important tret a destacar és el condicionament de l’habitació d’urgències. Arrel de 

les tasques de manteniment  fetes per l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat, es varen 

treure les humitats, la qual cosa ha propiciat poder gaudir d’una plaça més per 

emergències, que des de l’Ajuntament han aprofitat els mesos de fred. 

 

 

 

 



 
5. Despeses 2012 
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5. Valoració i previsió 2013 

 

5.1. Àmbit associatiu 

L’exercici 2012 ha estat bo per la creació d’una xarxa de col·laboradors. Hem establert 

contactes i relacions amb ONG tant de proximitat com més generals, que 

complementin la tasca que s’està desenvolupant dels diferents serveis de Dit i fet 

(veure annex). 

La tasca més important s’ha desenvolupat amb la Fundació Lluís Artigues, de tutelatge 

de persones amb problemes de salut mental, concedint places de menjador a  vuit 

persones. També amb CEAR s’ha mantingut una relació en el sentit d’acollir al llarg 

d’una mitjana de dues setmanes a tres joves en procés d’obtenció de l’estatut de 

refugiat. 

De cara a 2013, la previsió és la de continuar mantenint les relacions establertes en 

aquest exercici, i contactar amb noves entitats per poder donar noves sortides als 

residents de Dit i fet, i també obtenir noves col·laboracions que ens puguin aportar 

recursos de cara al dia a dia, i a l’hora poder oferir la nostra experiència i recursos. 

  

5.2. Àmbit socioeducatiu 

Com ja hem assenyalat al llarg d’aquesta Memòria, la major característica d’aquest 

exercici 2012, ha estat el canvi de perfil de les persones que han entrat de nou a Dit i 

fet, i la incorporació d’una persona a mitja jornada, de forma voluntària, per l’acollida i 

atenció dels homes. 

Aquesta nova realitat (homes i professionals), ha fet que s’hagi de plantejar el 

funcionament diari de la casa, incorporant-hi una tasca de treball educatiu per tal de 

dissenyar itineraris de manera que es pugui contemplar i intentar la inserció laboral. 

També s’ha iniciat la realització de tallers encarats a omplir espais d’oci, a donar 

habilitats als homes de manera que puguin obrir el camp de les seves capacitats i a 

treballar en el condicionament de la casa quan s’escaigui, realitzant petites tasques de 

reparació. Aquesta circumstància suposa una tasca en l’objectiu de fer l’espai de la 

casa més propi. 
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5.3. Àmbit econòmic 

La situació financera de Dit i fet en aquest exercici 2012 està marcada per l’augment 

de persones ateses i també de persones que no poden fer-se càrrec de la seva estada a 

Dit i fet (aportacions dels residents), per la disminució d’aliments repartits pel Banc 

dels Aliments i altres establiments que facilitaven, per exemple, la complementació 

dels dinars dels dijous (embotis), i  la forta disminució dels donatius particulars. 

Aquest any la Junta Directiva va aprovar la demanda d’una subvenció a la Generalitat 

de Catalunya. Se’ns va concedir un ajut per un import de 8.250,00 euros, però 

únicament se’n han cobrat 3.127,12€, (ICASS, deu encara 4.537,50€), i està tot 

justificat, la qual cosa vol dir que ja s’ha gastat. També des de la xarxa d’Habitatges 

d’Inclusió que l’any 2011 va subvencionar 1.200€, aquest any 2012 han estat 600, una 

davallada del 50%. 

Aquesta situació fa que per a l’exercici de 2013 sigui una prioritat el cercar 

finançament -a curt termini i d’urgència-, i fer una plantejament econòmic a llarg 

termini per poder mantenir amb vida l’Associació. 

La principal tasca d’aquest pla serà el cercar una base social amplia, la qual amb 

microdonacions faci possible la supervivència de Dit i fet. 

També es treballarà mitjançant empreses de “crowdfunding”, és a dir, recaptar diner 

mitjançant la creació de reptes i difusió per les xarxes socials i potenciant les 

microdonacions. 

Malgrat la situació actual de les administracions, es continuarà cercant finançament 

públic: Ajuntament, Generalitat i Diputació, i si s’escau a la subvenció de 0’7% de l’IRPF 

del Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad,  i a l’hora, també cercant 

patrocinadors en diferents sectors empresarials i financers. 
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6. Annex: Entitats col·laboradores 

 

1) ACAT, 

2) Associació de veïns de sant Just,  

3) Bayt-al-Thaqafa, 

4) Càritas, 

5) Centre Català de Solidaritat (CECAS), 

6) Centre d’Atenció Primària del Gòtic, 

7) Centre Ítaca, 

8) Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR), 

9) Comunitat de La Companyia de  Maria de Ciutat Vella, 

10) Comunitat de Maristes de Ciutat Vella, 

11) Comunitat de propietaris de c/ Lledó, 15 

12) Comunitat Dominica de l'Anyell, 

13) Comunitat en Diàspora, 

14) Cristians del segle XXI, 

15) Cristians pel Socialisme, 

16) Drapaires d’Emaús Sabadell, 

17) Escola d’Administració d’Empreses, Business School, 

18) Escola de l’Esperança, del barri baró de Viver 

19) Església del Pi, 

20) Forn d’ Avinyó, 

21) Fundació Arrels,  

22) Fundació Banc dels Aliments, 

23) Fundació Banc farmacèutic, 

24) Fundació Lluis Artigues, 

25) Fundació Pare Manel,  

26) Fundació Prahu, 

27) La Salle de Gràcia, 
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28) Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, 

29) Parròquia de la Trinitat de Barcelona,  

30) Parròquia de sant Rafael (Barcelona), 

31) Projecte Sostres de la Barceloneta, 

32) Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona 

 

  




