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1. INTRODUCCIÓ

Com sempre, des de la nostra fundació a 1988, i tal i com el Padre Paco, Francesc García Fillat
va voler, la gran línea d’actuació que ha imperat en els serveis de Dit i Fet ha estat la
reciprocitat i l’autogestió, és a dir, els homes residents de la casa que tenen la possibilitat d'un
sostre, un llit i menjar diari són servidors dels que encara no poden gaudir dels mateixos
beneficis, per la qual cosa, retornen “cap els altres”, allò que ells reben, tot incorporant-se a la
xarxa social del barri de forma activa i participativa.
Amb aquest posicionament de servei, compromís i solidaritat, volem potenciar l’apoderament
del col·lectiu d'homes residents a la casa, en relació a la societat, en general, i al barri, en
particular. Forma part del nostre itinerari socioeducatiu potenciar valors com
l’acompanyament i la participació, la presa de decisions i tot el que això comporta. Tots són
necessaris per a desenvolupar un món millor com sempre ens recordava el Padre Paco: “La

nostra realitat qüestiona el model social establert i demana accions de canvi”.
Aquest any, 2013, ha fet 25 anys que Dit i Fet és al barri, al Gòtic. Vint-i-cinc anys en què dia a
dia i poc a poc ens hem anat fet un lloc, com uns veïns més. Hem volgut celebrar aquest
aniversari tot generant espais de trobada, de celebració i de reflexió que ens permetessin
mirar junts la tasca i la vida compartida d’aquests anys i ens impulsessin cap al futur amb més
il·lusió.
En la memòria d’aquest any 2013, analitzarem i valorarem les tres principals línies d’actuació
que es varen aprovar en la passada Assemblea general de 2012, dividides per àmbits: el
socioeducatiu, l’econòmic i l’associatiu.

1.1.

Línies d’actuació

En l’Assemblea general de 2012 es varen acordar les següents línies d’actuació
corresponents a tres àmbits cabdals de l’Associació:
 Àmbit socioeducatiu Realitzar una sèrie d’adaptacions al tipus de seguiment
personalizat dels homes atenent el nou perfil de residents que s’ha incorporat
a Dit i Fet.
 Àmbit associatiu: Ampliar i consolidar la relació de l’associació amb les diverses
administracions i entitats que treballen en aquest àmbit i elaborar un pla de
voluntariat.
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 Àmbit econòmic: Elaborar un pla de finançament així com buscar noves vies
d’obtenció de recursos econòmics.

1.2.

Objectius

Els objectius generals de la comunitat de Dit i Fet són els següents, reflectits en el nostre
projecte:
 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/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. CONVIVÈNCIA I AUTOGESTIÓ
Dit i Fet com a associació pretén facilitar un espai que respongui al problema vital d’aquelles
persones que es troben al carrer. Poder donar l’oportunitat i procurar una forma de satisfer les
necessitats bàsiques de manera digna tot i creant vincles personals i comunitaris, d’una
manera poc “estandaritzada”, amb una baixa exigència de normes i un ample marge
d’autoorganització. Això ajuda a aquelles persones que en altres institucions no s’adaptarien.
Aquest habitatge pot ser, per una part, un primer recurs en casos d’urgència, pont cap a altres
sortides de l’exclusió i, també, un lloc de vida, per sempre, per als qui ho necessiten.

2.1.

Objectius generals
 Facilitar un espai de vida, acollidor que permeti a la persona reconciliarse 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.

5

 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.

2.2.

Perfil homes 2013

Tal i com es va deixar entreveure en la memòria de 2012, la tendència del canvi de perfil de les
persones que s’apropen i, finalment, resideixen a Dit i Fet en aquest exercici de 2013 ha deixat
de ser majoritàriament de persones que viuen al carrer, i pràcticament en la seva totalitat han
estat persones que residien en una habitació de rellogats o en una pensió i s’acabava l’ajut
institucional per atendre’ls:

D’aquesta manera la gràfica comparativa entre les persones que a 2013 viuen i han passat per
Dit i Fet, és la següent:

6

També ha canviat l’edat d’entrada al servei de Dit i Fet. Pensem que la situació socioeconòmica
del país és el que ha produït aquest canvi, i la demanda de places, especialment duta a terme
des dels serveis socials municipals, s’ha vist incrementada:

Tal i com es pot comprovar en la gràfica, l’edat es concentra principalment entre els 50-54
anys. La mitjana d’edat l’any 2013 ha estat de 59,45 anys.
Les persones que arriben noves a Dit i Fet tenen unes expectatives diferents dels residents
actuals. Són persones que no han viscut al carrer, per això la seva actitud respecte al
funcionament de la casa varia, en funció de la seva necessitat de trobar una feina. La casa és
un lloc on cobrir les primeres necessitats, no un espai de convivència i relació. Aquest nou
perfil fa que les coordinacions amb serveis socials municipals i altres institucions siguin més
freqüents, de forma que la confecció els itineraris personals es realitzin de forma conjunta.
Aquest canvi d’origen en l’arribada i l’edat ha suposat quelcom molt important en la dinàmica
de la casa i ha portat ha realitzar diferents reflexions en les assembles amb els residents sobre
com desenvolupar el dia a dia i les funcions de cadascú, així com el rol a tenir i a assumir per
les figures i òrgans que conformen la casa.

2.3.

Entrades i sortides

La mitjana d’estada a 2013 és de 62,2 mesos, o el que és el mateix, 5 anys i 4 mesos. Com ja
s’ha comentat, el temps d’estada a Dit i Fet, és indefinit. Aquesta és una de les característiques
de la configuració de Dit i Fet, amb la qual s’aconsegueix el poder desengoixar al resident quan
arriba a que no cal que es preocupi, en la seva quotidianitat, per haver de cercar les
necessitats més immediates i bàsiques. Aquest marc facilita establir, poc a poc, el pla de treball
personalitzat en funció dels objectius que es considerin prioritaris per a un major
desenvolupament personal.
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Al llarg de 2013 l’estada dels residents que han passat per a Dit i Fet, ha estat, de forma
individual (les 25 persones ateses) i en mesos, la corresponent a la següent gràfica:

Les principals causes de les sortides són:
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En alguns casos, després de la sortida física de les persones de la casa de Dit i Fet, es realitza
un seguiment extern. Aquest és el cas de quatre dels homes que han sortit a 2013, i un que va
sortir l’any passat (2012) i al que s’ha continuat atenent.

2.4.

Atenció a la salut

L’augment d’edat dels residents més antics, comporta també un empitjorament de l’estat de
salut, en general. D’altra banda es pot constatar que l’estat de salut dels residents es troba
molt malmès pel seu estat vital anterior . Un dels pilars fonaments que sustenta el dia a dia de
la casa és el fet que els residents estiguin ben controlats sanitàriament, en paraules del Padre
Paco,” què sàpiguen tenir cura de la seva salut, així serà més fàcil poder-ne tenir d’una casa”.
A grans trets, podríem assenyalar que un 39% dels homes residents a Dit i Fet al llarg de 2013
han tingut, i tenen, malalties greus i de llarga durada, mentre que un 61% s’ha trobat dins de la
franja de normalitat.
El llistat de malalties greus i cròniques que actualment conviuen (en diferents persones, però
algun resident en té més d’una), són:
 Alteracions cardiovascular cròniques
 Alteracions pulmonar,
 Càncer de pulmó
 Càncer de ronyó
 Càncer hepàtic
 Cirrosis
 Desgast ossi
 Diabetis,
 Epilèpsia
 Hepatitis C crònica
 Hernia engonal estrangulada
 Hernies discals
 Malalties mentals
 Pèrdua de capacitat respiratòria
 Tumor cerebral
 Virus hepàtic crònic
Aquesta gràfica, indica el nombre de persones que tenen malalties cròniques importants (en
color clar), i la resta persones que inclouen les cròniques importants i les cròniques més
habituals, com diabetis, per exemple.
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Cal destacar en aquest sentit, el fet que des de el CAP de Gòtic s’ha atès per part del personal i
professionals de forma excel·lent als homes de Dit i Fet, i esmentar que en el mes de setembre
es va desplaçar a la casa de Dit i Fet, una infermera per a vacunar-los a tots de la grip.
Cal a dir. que a principis d’any, des de el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
se’ns va facilitar un kid per deixar de fumar per a un dels homes, que en aquell moment,
estava molt decidit a deixar-ho a causa d’importants problemes circulatoris. Hem d’agrair al
Departament de Salut per la seva solidaritat i ajuda.

2.5.

Emergències

Qualifiquem com “emergències”, l’atenció a homes, majors de 18 anys, que són derivats de
serveis socials, o d’una entitat col·laboradora, o bé des del mateix carrer ja que venen avalats
per un veí del barri, l’Associació de veïns o per un home de la casa per tal de viure
temporalment a Dit i fet.
Aquest any hem continuat mantenint la nostra col·laboració amb ACSAR i malgrat haver tingut
quatre peticions, no hem pogut donar resposta a cap d’elles per manca de places.
Les persones que han tingut possibilitat d’ocupar els llits d’emergències de Dit i Fet han estat
homes majors de 50 anys que es trobaven al carrer, i han estat derivats per part de veïns del
barri o d’algun home de la casa que ha establer contacte amb aquella persona pel carrer.
La seva estada ha estat d’una setmana, i la sortida s’ha produït per haver assolit un recurs més
adient per ells, ja sigui des de serveis socials (la major part) o derivats a entitats
col·laboradores de Dit i Fet. A aquestes persones se’ls demana, però que tinguin una
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alcoholèmia passiva, i tot i que en moltes ocasions se’ns assegura que aquest és el seu estat,
un cop fora del control dels professionals tornen a beure i en aquests casos, la gran majoria
deixen de venir de forma voluntària.

2.6.

Record pels que ens han deixat

El 18 d’agost de 2013 va morir l’ Antonio Guerrero a l’Hospital del Mar per un càncer de pulmó
fulminant. L’Antonio, en diferents etapes, havia viscut a Dit i Fet, i continuàvem mantenint una
relació de proximitat. Sempre que ho necessitava sabia que la casa de Dit i Fet estava oberta
per ell. Precisament en els mesos de març i abril d’aquest any va estar venint a dinar i a sopar
cada dia.
Finalment, però no menys important, l’1 de setembre de 2013 va morir
en Raúl Seijó Coya. Ell havia arribat a 1992 a Dit i Fet, i pràcticament des
de la seva arribada havia estat molt delicat. Diferents homes de la casa
tenien cura del seu dia a dia. Va estar a la casa fins al darrer moment, tal
i com ell volia. L’enterrament va tenir lloc al cementiri de Montjuïc el dia
3 de setembre. Tenia un caràcter peculiar, però era molt estimat. Se’l
troba molt a faltar i ens recordem molt del seu bon humor i de la seva
emergia i ganes de riure que va tenir fins al darrer moment.

2.7.

Participació

Possiblement, el relat que fa un dels residents a la casa, i publicat en el 4rt. Butlletí de Dit i Fet,
sigui la manera més clara, objectiva i sincera d’explicar el que ha estat la participació dels
residents aquest 2013 en la vida del barri i en els actes de la casa.
 Sant Jordi
“va arribar el dia de Sant Jordi. Entre tots varem organitzar la parada per a vendre
rosses a la Plaça de Sant Just. Vam fer torns en espais de dues hores i així van cobrir tot
el dia. Em sentia molt bé, molt orgullós de que els veïns s’apropessin, ens preguntessin i
compressin una rosa”.
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Ens varem estrenar, sempre sota la supervisió de l’Associació de Veïns del Barri de Sant Just,
venent roses el dia de Sant Jordi a la plaça de Sant Just, on varem passar moltes persones i a
destacar la Sra. Carme Canela, Cap Territorial de Barcelona del departament de Benestar Social
i Família.
Per la tarda del dia de Sant Jordi, varem oferir xocolata cuita a tots els veïns del barri. Aquesta
actuació la iniciarem l’any 2012, com agraïment a l’ajuda i al suport que el barri Gòtic dóna, de
manera desinteressada, a Dit i Fet:
“Aquell mateix dia per la tarda, els homes residents a Dit i fet, varem oferir xocolata
desfeta al barri. Va ser molt emocionant veure com els nen i nenes, en sortir de l’escola,
passaven per la nostra parada a buscar un grapat de galetes i un got de xocolata”.
 Festes de la Primavera
Els dies 10 i 11 de maig, tingué lloc la festa major del barri, “la Festa de la Primavera”. Des de
l’Associació de Veïns es va demanar la nostra
col·laboració, la qual va consistir en repartir xocolata
cuita el primer dia a les 17 hores, junt amb els tallers
infantils que es duien a terme a la plaça. Aquell dia es
varen repartir més de 300 gots de xocolata i 400
reccions de coca de forner.
 Pel que fa al dia 11, de bon matí a les 10 hores, amb
pluja, els homes de Dit i Fet, novament es van instal·lar a
la plaça de Sant Just, per a repartir xocolata, aquest cop
amb xurros. Les racions es varem comptar més de 200.
L’Ali ho comenta de la següent manera:
“Al cap de pocs dies es va fer la festa major del barri. Li
diuen la Festa de la Primavera. L’associació de veïns
“Amics del barri de Sant Just”, ens varen demanar que servíssim xocolata al
divendres, per obrir les festes, i varem muntar una parada en que donàvem
xocolata i coca. També hi havia altres parades amb jocs per a nens i nenes que
eren els que venien a buscar el berenar, principalment, tot i que alguns pares i
mares també s’hi van apuntar. Aquest any hem participat a la festa major del
barri en dues xocolatades, la primera com ja us he dit va ser el divendres a les
cinc de la tarda; i la segona va ser al dissabte al matí cap a les deu, però aquest
cop era xocolata amb xurros. (...)
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Mentrestant el joves de SAMBAO animaven l’estona amb tambors i esperaven
a altres timbales que havien sortit d’altres barris per trobar-se tots a la Plaça
de Sant Just i fer una bona batucada cap al migdia. Tot i la pluja, i el soroll, va
ser un bon matí de companyia i alegria.”

2.8.

Dinàmica Assemblees

Tot i haver-ho deixat pel darrer lloc, cal parlar de les assemblees quinzenals que es duen a
terme a Dit i Fet, amb la presència de tots els residents ¡ de la coordinació. L’assistència és
obligatòria, ja que entenem que tots formem part activa en el projecte.
Les assemblees tenen la funció de dirimir tot el que passa a la casa, entre tots. Així, per
exemple, ens cal anar revisant la dinàmica de funcionament quotidià (repartiment i
organització de tasques..), la manera que tenim d’afrontar les relacions i la tasca de cada dia,
així com preparar aquelles activitats més extraordinàries d’acollida i col·laboració amb els
veïns del barri, per exemple.
Es tracta de generar un espai de diàleg, d’acollida i d’interpel·lació des del respecte a l’altre.
Des de coordinació es van preparant amb anterioritat els temes a tractar. A vegades no resulta
fàcil abordar els temes de convivència quotidiana, però, quan comproven que la seva veu té un
lloc en el desenvolupament diari de la casa, les suspicàcies van desapareixent i la participació,
la franquesa i el convenciment que “serveixen per alguna cosa” es van consolidant. De fet,
considerem que és una eina fonamental per al desenvolupament del projecte que requereix
un treball i atenció continuats.

2.9.

Valoració

Ens cal seguir cuidant l’ambient de família, d’acollida gratuïta als que venen, sense reclamar
res. Volem seguir generant un ambient de col·laboració, de reciprocitat. Considerem que ens
cal estar atents a compaginar la dinàmica d’autogestió del projecte amb la presència de la
coordinació que està al servei d’aquest tarannà, així com també cal vetllar per mantenir el grau
de flexibilitat que afavoreixi l’acollida de persones amb dificultat de seguir un ritme de vida
molt pautat.
Per això és necessari seguir estar atents al perfil en els homes que arriben que no han passat
pel carrer i que venen amb expectatives, dinàmiques diferents, així com atendre aquells que
vinguin del carrer. També és important situar les persones que s’incorporen al servei, cuidar
els processos d’acollida a la casa, treballar la implicació de tots i estar atens a resoldre els
possibles conflictes que poden condicionar la marxa de la casa.
Pel que fa a l’acompanyament dels residents, veiem que ens cal avançar en establir objectius,
seguir processos. També és important revisar l’aplicació que estem fent dels criteris
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d’intervenció del projecte i establir protocols en l’acollida, el seguiment, la gestió dels límits, la
sortida de la casa.
Respecte a la participació amb el nostre entorn més proper, entenem que és un element
fonamental per a la casa i, especialment, valorem molt positivament la relació amb l’associació
de Veïns del barri de sant Just. Considerem que és molt important seguir cuidant aquesta
relació i poder-la potenciar amb accions concretes com campanyes puntuals, oferiment de
voluntariats, generar espais de trobada i diàleg...
Hem iniciat una dinàmica de preparar les assemblees i ho valorem positivament. Ens cal
afavorir més la dinàmica de diàleg i participació, donar-los més contingut i també més
capacitat de decisió sobre temes de la casa

3. ROBER
El rober, forma part del servei de reciprocitat i autogestió, esmentat en el principi d’aquesta
Memòria. És una tasca de voluntariat, feta pels homes de Dit i Fet, que es desenvolupa de
dilluns a divendres –excepte els dijous- de matí, de 10 a 12 hores, i de tarda, de 16 a 18 hores.
La tasca que comporta el rober no és poca: En un primer moment hi ha la recepció, a
continuació la selecció, després l’organització i per últim la cara al públic. El nostre servei és
per a homes, dones i menors.

3.1.

Objectius
Objectius generals
Oferir als residents de Dit i Fet un servei a altres
persones sense recursos i una ocupació diària.
Col·laborar a cobrir necessitats bàsiques de persones
sense recursos propis suficients oferint roba i atenció.
Enfortir i cohesionar la xarxa social del barri amb
relacions d’intercanvi i ajuda veïnal.


Objectius específics

Entendre que hi ha maneres de retornar els favors
rebuts
Saber administrar i aprofitar el temps
Integrar nous comportaments de cara a la normalització de la seva vida
Aprendre a relacionar-se amb el seu entorn immediat i afavorir el coneixement veïnal
Fer-se presents al barri d’una forma activa i participativa, trencant l’estereotip de
persones sense llar
Col·laborar amb els veïns en una acció contra la pobresa
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3.2.

Descripció

Aquest any 2013 ens hem trobat amb que la crisi econòmica general s’ha deixat sentir en força
a les donacions. Si l’any passat parlaven d’una baixada aproximadament del 35%, aquest any
l’augment d’aquesta ha estat molt superior, es podria parlar del 50%. A més a més, aquesta
davallada de gènere es fa sentir, especialment, en la roba d’home que, d’altra banda, és el
gènere que té més demanda al rober atès que la majoria de persones que s’hi atansen són
homes.
Per tal de mirar de pal·liar aquesta situació, hem fet un parell de cops campanyes de
proximitat, en el barri, tot escampant cartell demanant la roba sobrera de canviar els armaris.
D’altra banda, també hem comptat amb la col·laboració de la parròquia de la Trinitat Vella que
ens ha aportat roba d’homes especialment.
Davant aquesta mancança de material, des dels responsables del rober de Dit i Fet s’ha
intentar ser equitatius i arribar a com més persones millor, per això s’ha instaurat una
normativa bàrica d’utilització del rober, la qual permet a les persones venir un cop per
setmana al rober i agafar quatre peces variades (el que correspon a una muda a l’hivern i dues
a l’estiu).
Aquest any 2013 hem de dir que el nombre de persones ateses ha baixat, respecte a 2012.
Hem comptabilitzat aproximadament que 2000 s’han vist beneficiades de les peces del rober,
on també s’han donat llençols, mantes i sacs de dormir. En relació a 2012 que varen ser 2500
persones les persones que visitaren el rober, és destacable que pràcticament un 20% menys de
persones hagin deixat de venir a buscar roba. La causa principal, entenem que es centra en el
fet de no tenir prou assortit de peces i, alguns cops, fins i tot cap peça, pel que fa en relació als
homes.
Les persones que venen al rober, generalment, no venen derivades d’en lloc, la majoria són
homes del carrer i, en menor nombre, dones que coneixen el servei des de fa molt temps. Amb
tot en alguns casos, hi ha darrera algun estament com Càritas, o Serveis Socials que amb
anterioritat ja s’han posat en contacte amb nosaltres per tal de facilitar roba a la persona que
ho necessita.

3.3. Valoració
Creiem que el rober segueix essent una activitat que afavoreix la participació dels residents en
el seu entorn immediat, però copsem que ens cal trobar fórmules per millorar tant l’arribada
de gènere com donar a conèixer el servei al barri. Davant les dificultats que hem tingut per
obtenir gènere, valorem positivament la col·laboració amb la parròquia de la Trinitat i pensem
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que podem estendre la xarxa de relacions amb d’altres entitats a aquest nivell, així com seguir
potenciant campanyes de proximitat entre els veïns.

4. MENJADOR
Dit i Fet ofereix des de fa vint-i-cinc anys, de forma ininterrompuda, cada dijous a les 13 hores
menjador per a persones que viuen al carrer. Pot venir tothom que tingui necessitat i que sigui
major de divuit anys.

4.1.

Objectius

Objectius generals
 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.
Objectius específics
 Entendre que hi ha maneres de
retornar els favors rebuts.
 Oferir menjars per a persones
amb dificultats econòmiques,
socials i personals.
 Cobrir espais que altres
menjadors populars no arriben.
 Afavorir valors de solidaritat i
compartir amb els menys
desfavorits, preparant tot del
mateix magatzem i la mateixa
taula.
 Dignificar
l’existència
dels
residents fent-los passar de persones assistides a persones que assisteixen a altres.
 Crear un espai de coneixement de les necessitats de les persones de carrer i oferir-los
un lloc de referència.
 Fer-se presents al barri de forma activa i participativa, trencant l’estereotip de
persones sense llar.

4.2.

Descripció

Tal i com ja hem exposat, el menjador dels dijous es dur a terme tant si és festa com si no. En
paraules dels propis residents: “la gana no sap de festes”.
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Aquest any ha estat un exercici tranquil, en comparació amb l’any 2012, on els diferents
comerciants de la zona varen interposar davant de l’ajuntament algunes queixes per soroll. Va
ser un tema que es va treballar molt en les assembles quinzenals de la casa amb els residents, i
finalment es va arribar a la conclusió que calia repartir els números, per assegurar l’assistència
entre les 9 i les 10 de matí, moment que els comerciants tenen encara tancat al Gòtic, i a les
12,50 hores, si s’escau, donar els números que havien sobrat i fer entrar els homes i les dones
al menjador. A inicis de 2013, l’Ajuntament va supervisar, mitjançant els tècnics del SIS,
l’impacta del menjador en els veïns del carrer Lledó, donat per bones les mesures adoptades.
Aquest any, de la mateixa manera que l’any anterior, la demanda ha superat l’oferta, però la
manca de places ha limitat el nombre d’àpats ha estat de 2.200.
La base del menú que s’ofereix són les llegums cuites amb porc i verdures i postres que varia
segons la disponibilitat del magatzem (iogurts, fruita del temps, formatge, sucs o compotes de
fruita).
En alguna ocasió, si hi ha excedents de productes facilitats per alguna empresa col·laboradora
de Dit i Fet, com pot ser, per exemple, la que ens proporciona embotits, en finalitzar el dinar
els facilitem alguna peça si en volen.
Pel que fa a l’assistència, en relació a 2012 ha canviat, sent més nombroses les persones
d’origen romanès (41%) que demanen plaça, que en moltes ocasions a causa de l’alcohol no
poden entrar (estar sobri és la mesura indispensable per poder entrar al menjador), i cedeixen
el seu lloc a persones d’origen italià (5%) o francès (7%), que en general són joves que han
elegit fer una vida al marge de l’ordre social establert i que van sempre acompanyats de
gossos.
Les persones autòctones també han augmentat (20%), i més en la segona part de l’any 2013,
sent homes més joves dels que fins aleshores havien vingut. Per últim també cal assenyalar
que ha baixat molt el nombre de dones (7%) que venen a menjar a Dit i Fet. El que si que en
aquest moment són assidus al menjador són un parell de matrimonis joves (5%), que prenen
carmanyoles pels seus fills per a sopar. Les persones d’origen llatí (15%), també ha davallat, i
en comparació a l’any anterior, la població xinesa ha deixat de venir.
El menjador ha hagut d’estar un mes tancat per les millores que s’hi han fet, però cada dijous
es repartien entrepans a 41 persones i les postres. Per tant, el servei no s’ha interromput i hem
multiplicat el nombre de persones que han vingut a recollir-lo.
Aquest any hem seguit col·laborant amb la Fundació Lluís Artigues. En concret, hem acollit
persones amb diversos graus de disminució als àpats de la casa. La seva presència dinamitza la
capacitat d’acollida i de servei dels homes de la casa.
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4.3.

Valoració

Volem subratllar la reciprocitat i autogestió que suposa el servei del menjador dels dijous, ja
que des del repartiment dels números al matí, a la recollida de les taules, passant per la cuina i
rentar els plats, tot està realitzat pels homes de la casa. En aquest sentit, valorem molt
positivament l’activitat del menjador dels dijous.
D’altra banda, ens plantegem que seria oportú oferir els àpats de la casa a persones puntuals
del barri que, si bé tenen sostre no tenen recursos per menjar; també poden haver situacions
en què anar a Dit i fet pot ser una manera de combatre la soledat. Entenem que ens cal estar
atents, ampliar la nostra xarxa de relacions amb els veïns del barri per tal d’identificar aquestes
situacions i sortir-ne al pas.

5. 25è. ANIVERSARI

5.1. Crònica
El 22 de març de 1988, va ser creada de forma oficial
l’Associació Dit i Fet. Amb aquest motiu hem volgut
celebrar de manera formativa i participativa aquesta
data, i sota el lema “Dit i Fet, 25 anys de convivència i
servei al barri”.
El plantejament, des de un bon principi, va ser comptar
amb la presència més propera: els veïns del barri. Per
aquest motiu, aprofitant la festa major del barri de Sant
Just, es va fer el primer acte d’aquest període festiu. El
dia 11 de maig es va convidar a la Junta Directiva i al
Consell Assessor a un dinar de germanor, i tot seguit es
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va convidar a tot el barri a prendre cafè a i a fer una sobre taula presentant les activitats que
des de Dit i fet.
En aquesta trobada informal es va parlar molta estona de la creació i la participació dels veïns
en el servei, i de les diferents dificultats i vicissituds que plegats es van superar, i ens va
reafirmar en la idea de realitzar una història oral sobre la història de Dit i fet.
Es va poder explicar quines havien estat les activitats previstes per aquests mesos. Es va
creure oportú obrir la casa a tothom mitjançant l’organització de dues taules rodones, on
convidaríem a una sèrie de persones i bons
professionals vinculats a la casa de manera que
podessin compartir amb tots plegats les seves
reflexions entorn dos temes cabdals per a Dit i fet:
“Com crear vincles i fer comunitat” i la segona “Vida
d’església entre els pobres, la civilització de la
pobresa”.

“Com crear vincles i fer comunitat”, celebrada el 19 de setembre de 2013, va ser la primera
taula rodona de les previstes per a celebrar el 25è. Aniversari. Aquesta taula va ser moderada
per la Sra. Susana Fernández, membre de la
Junta Directiva de Dit i Fet, hi varen participar
Beatriz Fernández, directora de la Fundació Escó,
Itziar González, arquitecte urbanística i
coneixedora del Districte de Ciutat Vella, Pep
Molinos, membre de la Junta Directiva de
l’Associació de Veïns Amics del barri de Sant Just
i Eduard Sala, director de l’Obra Social de
Marillac.
Aquest acte va tenir la presència de més de
setanta persones , la gran majoria del nostre
barri, del Gòtic.
Les exposicions anaven encaminades a apropar les persones sense llar i sense recursos als
veïns del barri, per tal de generar vincles i dinàmiques d’inclusió que contribueixin a fer del
barri i de la nostra ciutat un espai més humanitzat i humanitzador. El barri és el primer
contacte que els turistes tenen amb la ciutat.
Cadascú des de la seva posició i experiència va plasmar el fet que es fa necessària la
participació de les persones amb les activitats que es duen a terme, perquè el poder coneixse’ns fa molt més fàcil la convivència. Només des d’una acollida empàtica, que es posa al lloc
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de l’altre i li deixa espai es pot generar aquestes dinàmiques a diversos nivells i des de diversos
serveis: entitats d’inserció social, plataformes veïnals, els serveis de l’administració.
“Vida d’església entre els pobres, la civilització de la pobresa”, celebrada el 17 d’octubre de
2013, va ser la segona Taula Rodona. Els participants varen ser Romà Fortuny membre de
Drapaires d’Emaús, Oriol Xirinacs, ex-Secretari de Marginació de l’Arquebisbat de Barcelona i
Arcadi Oliveres, economista i President de Justícia i Pau. Moderava la taula Rosa Llopis,
coordinadora de Dit i Fet.
Des de la seva experiència entre els pobres de
diferents latituds l’Oriol Xirinacs i el Romà
Fortuny, ens van explicar com havien treballat
per apropar l’església a les persones més
marginades de les desfavorides, i com l’església
ha d’apropar-se a elles sense imposar, sinó
acceptant la seva cultura, la seva manera de fer, i
convèncer amb gestos, molt de respecte i amor.
L’Arcadi Oliveres, va deixar clar que el seu treball estava emmarcat amb la necessitat de la
justícia social i de la pau, poder treballar sense violència. No havia estat en contacte amb
persones marginades però pensava en la manera de que no hi hagués d’arribar ningú, en una
societat justa i que la riquesa estes millor repartida, en definitiva que tothom tingués casa,
menjar, poder viure amb dignitat i accés a tots els serveis i recursos.
En aquesta taula varem estar acompanyats per una
cinquantena de persones. Hi havia molts joves que
estaven vinculats a l’església del Pi.
El dia 14 de novembre es va celebrar a les 18 hores la
inauguració d’una exposició fotogràfica al Centre Cívic
Patí Llimona, l’autora de la qual és Juli Plaza, i
l’organitzadora Esther Borrego, que va romandre oberta
durant quinze dies.
Es tracta de presentar i acostar la casa de Dit i Fet al
barri i a totes les persones amigues. És obrir-se per tal de
compartir i servir, tal i com diu ell lema de l’exposició, i
en un mateix espai veure que és possible la convivència i
que no necessariament la manca de recursos ens porta a
la tristesa, sinó tot el contrari, és un esclat d’alegria davant les coses del dia a dia, les
importants realment.
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Veient la bona acollida de l’exposició, ens vam decidir a oferir-la als amics dels Drapaires
d’Emaús, que van acceptar la proposta i l’exposaran a la galeria Abbé-Pierre, a Sabadell, el mes
de març de 2014.
Aquest mateix dia 14 de novembre, a les vuit del vespre varem tenir l’eucaristia per donar
gràcies per la vida del Padre Paco, que aquest mateix dia es complien dos anys del seu traspàs.
Va celebrar la missa el Pare Gaietà, actual president de Dit i Fet, i es celebrà en l’¡església de
Sant Felip Neri, ja que el Padre Paco era membre d’aquesta congregació, i aqueta església
sempre va ser casa seva.
Com cada any, l’assistència va ser important i també la presència i participació dels residents
de la casa que varen voler fer patent davant de tots els presents, en les pregàries i les ofrenes,
que tot i haver passat dos anys des de la seva mort, cada dia es pensa en ell i se’l troba a faltar.

5.2. Valoració
Pensem que la tasca feta al llarg d’aquests 25 anys parla per ella mateixa. Els diversos actes del
25è aniversari han estat una bona ocasió per trobar-nos, per reprendre aspectes centrals del
projecte. Ens ha ajudat a ser més conscients del tresor que tenim a les mans. Els homes s’han
sentit reforçats i reconeguts en la seva tasca quotidiana i aquesta s’ha fet més visible en el
nostre entorn proper.
Això ens dóna empenta per seguir endavant en el dia a dia. També veiem que pot ser molt
positiu seguir potenciant espais d trobada, de diàleg i de reflexió que ens acostin els uns als
altres. De fet, entenem que al llarg d’aquests 25 anys aquest ha estat un dels trets de Dit i fet:
ser espai de trobada i relació, de convivència que potencia el servei al barri.

6. ASSOCIACIÓ
Aquest any a nivell d’associació volíem consolidar les relacions amb institucions i entitats,
poder trobar noves vies de finançament, ampliar la xarxa de voluntaris, i aprofitant el 25è
aniversari poder establir un nou model de comunicació via xarxes socials.
Aquestes iniciatives entenem que han de ser eines per poder seguir endavant amb el servei i
apropar-nos més a la societat i al barri.
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6.1. Relacions externes
Aquest any 2013 en l’Assemblea general es va aprovar establir contacte i consolidar la relació
amb les diferents institucions i plataformes que treballen amb els col·lectius més desafavorits
per tal d’enfortir el treball en xarxa i també trobar vies de finançament que contribueixin a la
continuïtat del servei.
Així, es van realitzar diferents entrevistes amb membres de l’Ajuntament de Barcelona i en
concret ens vàrem adreçar a de la regidoria de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Les sessions
han tingut lloc amb la Sra. Maite Fandós, el Sr. Àngel Miret i la Regidora del districte de Ciutat
Vella, la Sra. Mercè Homs.

Sra. Mercè Homs

Sr. Àngel Miret

Sra. Maite Fandos

D’aquestes trobades i converses ha sortit l’acord de signar un conveni bianual (2013-2014) de
15000€ anuals i se’n ha elegit per a ser receptors d’una ajuda extraordinària –manifestada
mitjançant conveni- arrel de l’aportació que la casa Nike va fer per poder vestir l’estàtua de
Colom de blaugrana.
Hem mantingut diferents contactes amb la Directora Territorial
de Barcelona del Departament de Benestar Social i Família, Sra.
Carme Canela, i a finals d’any varem tenir una entrevista amb la
Directora General de l’ICASS, la Sra. Carmela Fortuny, que ens
va convidar a continuar les relacions amb el Departament, tot i
elogiant la feina feta fins ara i ens va animar a presentar-nos a
la convocatòria de subvencions de 2014.
El Sr. Joan Batlle , de la Secretaria de l’Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, ens va visitar dins el marc de les
tasques que dúiem a terme de forma conjunta en relació a la
xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Catalunya.
Sr. Joan Batlle

Per primera vegada, en aquest exercici de 2013, hem presentat un programa a la Diputació de
Barcelona per tal de demanar suport per a subvencionar la gestió de Dit i Fet. Ens han concedit
una part del sol·licitat, la qual cosa els agraïm.
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No podem deixar d’esmentar el fet que ens hem presentat a la convocatòria per tenir accés a
les herències intestades, aquest més de novembre. Varem aprofitar aquesta convocatòria per
a poder sol·licitar l’import econòmic que ens caldria per a poder posar unes instal·lacions
noves d’aigua i llum, i també de gas per poder tenir calefacció a la casa.

A principis de 2013, varem entrar a formar part com a membres de ple dret de la Xarxa
d’Associacions de persones sense llar (XAPSLL) de l’Ajuntament de Barcelona. La Xarxa
treballa conjuntament tots els temes relacionats amb aquest col·lectiu a la ciutat. En
concret aquest any Dit i Fet ha estat la coordinadora de la XAPSLL en la donació de
mobles de l’Hotel Citadynes. Hem participat en la reflexions per crear un protocol
d’acollida en el Grup de Dones, i hem assessorat a alumnes i investigadors sobre
treballs acadèmics sobre persones sense llar a Barcelona, derivats des de la xarxa a Dit
i Fet.
No volem deixar d’esmentar el fet de la mort de la germana
Teresa Losada, que va tenir lloc a mitjans del mes d’agost. La
Teresa Losada va ser una pionera en la incorporació de les
persones immigrades, en un primer moment marroquines i
després paquistaneses a la societat catalana, tant des de Sant
Vicenç dels Horts, on tenia una casa de treball, com des del c/
Princesa de Barcelona. La Fundació Bayt-al-Taqfa va ser el marc de la seva tasca i també ha
estat i és un punt de referència per a treballar la incorporació social i la interculturalitat. Des
de Dit i Fet es va poder assistir als actes que varen realitzar a Santa maria del mar per donar-li
el darrer adéu. Descansi en pau, i tenim, unt amb el Padre Paco, un altre exemple a seguir.

6.2. Comunicació
Aquest any s’ha incorporat una voluntària que ens ha posat en marxa el facebook i el
twitter. La inauguració d’aquests mitjans va coincidir amb els actes de sant Jordi. Així
en vam començar a fer difusió i a compartir el que va essent la vida de la casa.
També hem obert un web, www.associacio-dit-i-fet.org, on s’informa de totes les
accions i activitats que es porten a terme a Dit i Fet i es poden trobar els documents,
reflexions que anem duent a terme.
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6.3. Formació sobre crowfunding
Al llarg d’aquest exercici de 2013, s’han realitzat dos cursos de crowfunding per part de la
coordinació de Dit i Fet, el primer va ser a la Fundació Real Dreams, dins del marc del
miganodearena.com; i el segon a la fundació PYMEC.
D’aquest cursos varen sortir relacions amb altres empreses que ajuden a cercar recursos com
Thinkfund i AbastSocial. Aquesta darrera amb una fórmula de compra per internet, que “els
clients” calia que els cerquessis l’entitat i de les seves compres un percentatge anava per
l’atenció social.
Hem treballant per poder conèixer i saber més sobre el funcionament de les empreses de
“crowdfunding”, és a dir, aquelles que t’ajuden a recaptar diners mitjançant la creació de
reptes i difusió per les xarxes socials, tot i potenciant les microdonacions.
En aquest moment estem molt amatents a la llei que el Govern de l’estat vol treure en relació
a aquesta modalitat de recaptació solidària, per tal de veure quin pot se rel futur de les microdonacions.

6.5. Voluntariat i amics
Comptem amb una sèrie de persones que ens ajuden amb la nostra quotidianitat amb tasques
concretes, com cosir, transport, conversa, acompanyament, etc. Aquest 2013 han arribat a la
seu de Dit i Fet, tres persones més que han volgut dedicar el seu temps als residents i a la casa.
Una d’elles ens ajuda en temes de transport i dues d’elles han optat per temes de
comunicació.
Volem deixar palesa de la col·laboració amb la Fundació Arrels, des d’on cada mes ens deixen
la seva furgoneta per poder anar a recollir els productes frescos i carregaments voluminosos
del Banc dels Aliments.
Així mateix, animats per la regidora de Ciutat Vella, la Sra. Mercè
Homs, hem establert contacte amb l’Hotel Mercer, situat al
mateix c. Lledó, que, segons estimacions de l’Ajuntament, és el
segon de més categoria i qualitat de Barcelona (5 estrelles
especials). Hem arribat a l’acord de facilitar-nos llenceria per la
casa, quan ho necessitem, i nosaltres farem de mediador si es
produeix algun cas de trencament de la convivència.

Un dels armaris on es guarda a roba cedida per l’Hotel Mercer
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D’altra banda, aquest any també fa vint-i-cinc
anys que cada dimarts es duu a terme la
pregària, oberta a tothom. Cada dimarts a dos
quarts de nou del vespre ens trobem persones
del barri, o no, que preguem en comunitat i
també amb els homes de la casa que així ho
volen. És un moment de germanor i d’agafar
forces per el dia a dia que ens toca viure, fent
d’aquesta trobada una petita festa. Cada darrer
dimarts de es, a les vuit del vespre, es celebra
l’eucaristia que com deia el Padre Paco, que “és
per el món i per els homes de Dit i Fet”.
Part del grup d’oració dels dimarts

Per últim, volem esmentar que s’ha apropat a la casa de Dit i Fet grups de joves que des d’una
perspectiva d’església han volgut conèixer el que és la nostra vida des de l’Evangeli. Aquests
grups han vingut des de centres escolars de secundària de Barcelona i també des del Bisbat
d’Urgell, tant des del grup d’Escoltes, com de la Delegació. Han estat totes elles trobades molt
profitoses, tant pels joves com pels homes de la casa.

6.6. Valoració
Respecte a les relacions exteriors, valorem molt positivament la tasca d’ampliació i
consolidació que s’ha dut a terme. Les institucions han percebut la casa oberta i en marxa,
donant respostes concretes. Entenem que, d’aquesta manera, potenciem el treball en xarxa i
ens enriquim mútuament en la tasca que desenvolupem.
A nivell econòmic, aquests relacions s’han concretat, en el cas de l’Ajuntament de Barcelona,
amb la signatura del Conveni bianual, 2013-2014 que contribueix, amb d’altres ajudes, a la
continuïtat del servei. A més, el fet d’haver estat receptors d’un conveni extraordinari,
producte de l’aportació que l’empresa NIKE va fer a l’Ajuntament de Barcelona, i concretament
al Districte de Ciutat Vella, per poder vestir a Colom de blaugrana, ha propiciat la millora de
qualitat de vida dels residents de Dit i Fet, amb la col·laboració de Caixabanc, tot duent a
terme les actuacions de millora de la casa que descrivim a continuació.
També ens cal valorar positivament el fet d’haver estat receptors de més donacions a nivell de
matèries primeres, on s’han implicat altres empreses i entitats a més del Banc dels Aliments
(veure Annex).
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Tot i amb això, la junta te pendent dur a terme un pla de finançament que per estableixi de
forma clara els criteris sobre com volem el finançament de l’associació. Pensem que aquesta és
una tasca prèvia que ens pot facilitar la planificació i la gestió de la recerca de recursos
econòmics.
En relació al voluntariat, aquest any han estat diverses les persones que s’han acostat a Dit i
Fet per poder oferir el seu temps al servei de la casa i dels residents. Amb tot ens cal definir un
projecte de voluntariat en què es vegi quins serveis i funcions de la casa es poden oferir als
voluntaris, quin estil de presència i de participació tenir a la casa per poder oferir-ho a les
persones més adients amb els perfils que es necessiten. Entenem que, més enllà de la tasca
concreta a fer, els voluntaris poden acompanyar, generar relacions gratuïtes, d’amistat que
ajudin a crear un ambient familiar, de reconeixement mutu i de col·laboració amb els residents
de forma que s’enforteixin els valors de participació, servi i col·laboració que volem viure a Dit
i fet.

7. ACTUACIONS DE MILLORES A LA CASA
L’any 2013 es va presentar, en principi, com un moment de tranquil·litat en relació a fer
millores a la casa. Després d’haver obtingut a 2012 la cèdula d’habitabilitat, es contemplava un
període sense reparacions, per una banda pel fet d‘acomplir amb la normativa vigent i per
l’altra per manca de finançament. Però gràcies a les aportacions de la comunitat de veïns de
Lledó 15, Caixabanc i l’Ajuntament de Barcelona ha resultat un 2013 en què s’han fet moltes
adequacions i també s’han iniciat millores que podrem enllestir a 2014.

7.1.

Adequació banys

A principis d’any la situació física d’algun dels residents
va fer plantejar-nos l’adequar els banys a les
necessitats de persones dependents, de persones que
feien servir cadira de rodes. En aquest sentit, es va
haver de fer ampliació de les portes, i condicionament
de l’espai interior dels banys de la sala Lledó, per tal
que es pogués moure i girar amb facilitat una cadira de
rodes i les zones de dutxa que es tingués la possibilitat
d’instal·lar-hi una cadira-grua on poder rentar-se els
homes sense una mobilitat lleugera i fàcil.
A finals del mes d’abril ja varem poder comptar amb
aquests espais adaptats.

7.2.

Terrassa petita
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A l’entrada de la casa hi ha una petita terrassa que estava ocupada, des de feia molts anys, per
un cubícul on s’havia fet un bany, però aquest es va construir amb materials dolents i sense
massa professionalitat
el que feia que al pis
inferior hi haguessin
goteres. Des de fa més
de quatre anys aquest
bany va deixar de
funcionar. S’utilitzava
com a magatzem pels
aparells de neteja i
altres estris de la casa:
pintura,
ventiladors,
claus, escales, etc.
Aquesta
zona
és
estructural, és a dir, correspon a la comunitat tenir-ne cura. Així doncs, des de la comunitat de
veïns es va veure convenient anul·lar aquest espai. Això va suposar que la terrassa es va
engrandir i ha premés poder-hi instal·lar testos amb plantes i ha fet que l’antiga porta, es
convertís en una porta balconera que dóna, al que amb anterioritat era un lloc de pas, i que
ara mercès a aquesta actuació és una sala de jocs, lectura i ordinador.

7.3.

Menjador

27

Novembre 2013

Desembre 2013

També amb la col·laboració de la Comunitat de Veïns, que ens ha ajudat amb el 50% del cost,
s’ha reparat el paviment del menjador de la casa.
El menjador es trobava amb defectes des de feia anys, i cada cop més es veia la necessitat
d’abordar aquesta operació tècnica.
Aquesta sala és un lloc molt polivalent ja que la seva funció no és únicament ser el lloc on es
menja, també és l’espai on es realitza la pregària cada dimarts, on es fan reunions, on es veu la
TV, on es fan les conferències, on es rep als grups, i evidentment, on cada dijous hi ha el
menjador popular en que hi caben més de quaranta persones.
La reparació del paviment va començar en el mes de novembre de 2013 i el dia 24 de
desembre la inauguràvem amb la missa de Nadal i el posterior sopar on estaven convidades
prop de quaranta cinc persones.

7.4.

Sala Lledó
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El que anomenem “Sala Lledó” és el dormitori que dóna a la part exterior de la casa. És una
estança de més de 70 metres quadrats on hi dormien sis residents, amb els seus armaris i
tauletes de nit.
L’habitació tenia moqueta, que des de
qualsevol angle, era un focus poc higiènic, i
un fals sostre d’escaiola amb mancances
tècniques d’instal·lació i uns conductes
elèctrics no adients a les demandes de
sostenibilitat energètica actual.
Aquesta actuació prevista a la “Sala Lledó”,
suposarà
la
compartimentació
amb
mampares de “pladur” de la sala, resultant
tres dormitoris per a dues persones i fer un
nou sostre, amb fusta, que permeti tenir un
altell de cara a que serveixi per poder
emmagatzemar estris i eines de la casa.

Així mateix, cal fer una renovació de les fusteries de la sala i de diferents llocs de la casa, de
manera que es pugui optimitzar la temperatura (sensació tèrmica), i evitar que arribin els
sorolls del carrer. Aquesta és la manera de millorar el sentit de confort com a l’ecoeficiència i
també treballar per la reducció dels consums energètics.
Aquests projectes ja s’han iniciat , però no estaran enllestits fins a 2014, donat que els recursos
econòmics, tot i ser concedits a 2013, no han

arribat fins a 2014.
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7.5.

Rebost
La nostra situació actual pel que fa
al rebost, en el sentit més ampli de
la paraula, fa que no puguem
recaptar totes les matèries
primeres que se’ns ofereixen.
Els aparells frigorífics que tenim a
Dit i Fet, són fruit de donacions
(segona o tercera mà) i de préstecs
que des de el Banc dels Aliments
ens han fet.
Actualment comptem amb sis
neveres “combi” i dos arcons. La
despesa elèctrica és molt elevada i
de cara a una millor eficiència i
també a una millor sostenibilitat,
s’actuarà per a tenir més capacitat i
a menys cost.

Aquesta acció de canvi d’aparells es
veurà complementada amb el canvi
de prestatgeries i armaris per a
emmagatzemar els aliments i també els estris de cuina i de menjador. Aquesta acció suposa
millorar el passa-plats i posar un armari per la vaixella i la coberteria diària dels residents.
Tota aquesta actuació encara no s’ha iniciat. Hem fet la fase prèvia necessària d’estudi:
“ dimensionat dels subministres, amb les anàlisis i concreció de les estimacions de potències i
volums de refrigeració i conservació necessaris, instal·lacions auxiliars i valoració de
pressupostos per a la contractació”.

8. ENTITATS COL.LABORADORES
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ACAT,
Associació de Veïns de Sant Just,
Bayt-al-Thaqafa,
CAD Creu Roja
Caixabank
Càritas,
Centre Català de Solidaritat (CECAS),
Centre Cívic Pati Llimona
Centre d’Atenció Primària del Gòtic,
Centre Ítaca,
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CEAR),
Comunitat de La Companyia de Maria de Ciutat Vella,
Comunitat de Maristes de Ciutat Vella,
Comunitat de propietaris de c/ Lledó, 15
Comunitat Dominica de l'Anyell,
Comunitat en Diàspora,
Cristians del segle XXI,
Cristians pel Socialisme,
Drapaires d’Emaús Sabadell,
Escola d’Administració d’Empreses, Business School,
Escola de l’Esperança, del barri Baró de Viver
Escoltes de la Seu d’Urgell
Església del Pi
Farmàcia Jesús Paricio
Forn d’ Avinyó,
Fundació Arrels,
Fundació Banc dels Aliments,
Fundació Banc Farmacèutic,
Fundació Lluis Artigues,
Fundació Pare Manel,
Grup de Joves de la Pastoral de Joventut del Bisbat d’Urgell
Hotel Mercer
La Salle Comtal
La Salle de Gràcia,
Obra Social Santa Lluïsa de Marillac,
Parròquia de la Trinitat de Barcelona,
Parròquia de Sant Rafael (Barcelona),
Projecte Sostres de la Barceloneta,
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Gerència de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
I moltes persones anònimes que ens han ajudat amb roba, menjar i diners.
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