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1. INTRODUCCIÓ

L’exercici de 2014 ha estat de manera excepcional complex i dinàmic. L’associació s’ha centrat
en dos punts essencials: el primer, l’anàlisi, reorganització i aplicació de mesures que faciliten
la gestió, la coordinació i la comunicació entre les diferents persones que treballen a Dit i Fet
(residents, junta, coordinació i voluntaris). I en segon lloc, l’adequació d’espais de manera que
siguin més sostenibles, còmodes i agradables per els residents, millorant les instal∙lacions i
reparant aquelles que necessitaven d’un canvi, com són les fusteries, les quals han portat a un
acondiciament tèrmic, per exemple. Aquestes actuacions han suposat la dignificació d’una
bona part de les instal∙lacions de la casa, que junt amb els treball pels objectius assenyalats en
el projecte, ha conformat un tot on el resultat ha estat una millor atenció i qualitat de vida per
als homes que resideixen a Dit i Fet.
La seu de l’entitat de Dit i Fet, és a l’hora la casa de disset homes, tots majors de cinquanta
anys, sense recursos i sense llar, amb la característica que es tracta d’un espai d’estada
il∙limitada, la qual cosa té com a conseqüència, per una banda, l’envelliment dels residents,
però per l’altra –i ho valorem molt positivament‐, la cohesió del grup, el que suposa una millor
acollida als nous vinguts, un acompanyament mutu en els processos i una estabilitat en la
convivència.
Al llarg de vint‐i‐set anys de servei al barri, la població que ha estat, i està, a Dit i Fet ha canviat
molt, i molt més en els darrers anys a causa de la crisi, per una banda, i per una altra, cal fer
notar el fet de coordinar‐nos externament amb altres entitats complementaries del nostre
sector, i també amb institucions com l’Ajuntament, la Generalitat i la Diputació. També des del
sector privat han respost a les nostres peticions, col∙laborant entitats financeres com
Caixabanc i Bankia amb ajudes que han fet possible la dignificació de les instal∙lacions.
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1.1.

Línies d’actuació 2014

En la passada Assemblea general de 2013, es varen aprovar per unanimitat, les següents línies
d’actuació a dur a terme:
1. Revisar els criteris d’admissió, de sortida dels homes i millorar el seguiment
personalitzat, tenint sempre en compte que un dels trets característics de la casa és
l’autogestió.
2. Organitzar les responsabilitats de la junta per tal que el seu treball sigui més àgil i
eficaç.
3. Elaboració el pla de finançament de l’associació amb el què establir els criteris que
regiran la dinàmica econòmica de la casa: obtenció de recursos (els residents, els socis,
subvencions, campanyes...). Determinar això genera responsabilitat per dur‐ho a
terme.
4. Elaboració d’un pla de voluntariat on es defineixin les funcions, el tarannà, el tipus de
formació dels voluntaris.

1.2.

Objectius generals

Els objectius generals de la comunitat de Dit i Fet són els següents, reflectits en el nostre
projecte:
1. Facilitar un espai de vida, acollidor que permeti a la persona reconciliar‐se amb la seva
pròpia existència i amb la societat en general.
2. 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.
3. Promoure processos personals d’inserció social dels residents, assegurant
l’acompanyament de la persona a diferents nivells i segons les seves possibilitats.
4. Responsabilitzar a les persones com a subjectes actius del seu procés personal,
afavorint al màxim la seva autonomia..
5. Crear vincles de relació i cooperació que mostrin a través de l’experiència quotidiana
que es possible la convivència pacífica i la vida senzilla..
6. 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.
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2. CONVIVÈNCIA I AUTOGESTIÓ

2.1.

Perfil homes 2014

Al llarg de 2014, l’edat dels residents ha augmentat, si a 2014 la mitjana era de 59,5 anys, a
2014 s’ha passat a 61,5 anys. Això és degut a què els residents es fan grans, però també al fet
que les persones que han entrat noves també han tingut més edat.
Amb tot, aquesta mitjana baixa pel fet que en un període, ha estat residint a Dit i Fet una
persona menor dels cinquanta anys, dins del projecte d’acollida d’emergència i amb
coordinació amb els serveis de l’ajuntament (SIS).
Així mateix l’augment de l’edat, implica sovint haver d’atendre situacions de dependència més
acusades que suposen un esforç suplementari de solidaritat i atenció, el que fa que la
convivència i la reciprocitat entre els residents, es vegi reforçada, cosa que constitueix un dels
pilars importants del servei.
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2.2.

Entrades i sortides

Al començament de l’any el nombre d’homes residents a Dit i Fet era de tretze persones i en
acabar l’any érem catorze. Aquest any, excepte alguns mesos de forma puntual, sempre hem
estat per sota del nombre total de persones a ser ateses. Les millores a la casa han fet que hagi
calgut concentrar a diverses persones en unes dependències mentre s’estava treballant en les
altres. Aquesta situació anòmala ha comportat que, de maner generalitzada, en l’Assemblea
quinzenal del residents del mes de març es decidís que no entressin persones noves ja que la
situació d’inestabilitat física en la qual ens trobaven no afavoria la convivència i la integració
per a nouvinguts. Aquesta circumstància ha portat a que, en certs moments, les tasques a
realitzar per cadascun dels residents hagi està més nombrosa, però que no ha suposat, per
part de ningú, cap situació tensa o crítica.
Per aquest motiu, el moviment d’entrades i sortides s’ha produït concentrant‐se en els primers
tres mesos de l’any i en els tres darrers. A partir del mes de setembre novament han entrat
residents nous a la casa acabant l’exercici amb algun més del que el varem començar.

Procedència de les derivacions

Pel que fa a la procedència de les derivacions dels residents per aquest 2014, la majoria s’han
produït des d’entitats que formen part de la Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar, de la qual
nosaltres també en som membres.
Quan fem referència a entitats col∙laboradores volem referir‐nos a organitzacions de
proximitat i que de manera tradicional mantenim una relació de reciprocitat i ajuda. Fet que es
contempla en el nostre projecte marc, donat que les finalitats de Dit i Fet, són el d’estar oberts
i acollir a les persones sense llar vinguin d’on vinguin, sempre que acomplexin les condicions
establertes en el projecte.
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Dins d’aquest mateix epígraf hi hauria la participació i comunicació amb les parròquies i
associacions de veïns. Pel que fa a les parròquies, a 2014 han fet alguna derivació, però aquest
any des de les entitats veïnals no han proposat cap persona, però que en altres ocasions han
ajudat a homes sense llar, que romanien al carrer, a acostar‐se al servei de Dit i Fet.

Les persones que han entrar i han passat per Dit i Fet tenien un origen, una referència del seu
naixement, en un 75% de Catalunya, i únicament un 25% era originari de fora del país.

Un altre 50 %, de les persones que han deixat Dit i fet, han anat a residències assitides, una de
la tercera edat i l’atra per a persones amb dependència i un altre ha assolit els objectius
marcat en el pla de treball de forma que, un cop ha tingut uns mínims recurso, s’ha passat a
poder‐se costejar una hbitació (com a rellogat) i continuar en el seu procès d’inserció laboral.
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Pel que fa a les dades de les altres persones que han sortit l’ any 2014, el 50% que han estat
per recaigudes i han deixat la casa i han cercat ells mateixos la solució, tot i que en alguns
casos s’ha fet un seguiment i acompanyament al llarg d’uns mesos per tal de fer un suport a la
vida quotidina i a les seves necessitats fora del projecte de Dit i Fet, tal i com es pot veure en la
gràfica següent.

Tot hi que s’han produït moviments continuats de residents a la casa, la mitjana d’estada ha
augmentat en relació a l’any 2013. En aquest sentit, en l’exercici anterior l’estada mitjana va
ser de 62,2 mesos, i per a 2014 ha pujat a 65 mesos, és a dir, pràcticament 5 anys i mig
d’estada a Dit i Fet.

En el següent gràfic es pot veure les diferències de la permanència dels residents en el servei
de Dit i Fet, el qual va des de pocs mesos a més de 300 (és a dir més de 25 anys).
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2.3.

Atenció a la salut

De forma directament proporcional va unida l’edat dels residents amb les malalties. Aquest
any hem vist augmentada l’edat mitjana en dos anys, respecte a 2013, i això ha comportant un
deteriorament en l’estat de salut, en especial amb problemes relacionats amb el tabaquisme i
l’alcohol, que si bé estem parlant d’hàbits de temps passats, el cos que té “memòria” ho va
experimentant a mesura que passa el temps.

Moltes d’aquestes malalties han comportant intervencions quirúrgiques i temps d’ingrés
hospitalari, el que ha suposat una major càrrega socioeducativa i d’acompanyament, la qual
cosa cal valorar en relació al voluntariat que ha ofert el seu temps per a poder acompanyar als
residents en les seves estades hospitalàries i en les visites a les consultes externes. De la
mateixa manera, cada cop, els homes residents de Dit i fet, expliciten el seu desig que se’ls
acompanyi al metge. Per una banda aquesta és una pràctica que ajuda en el benestar i una
correcta medicació, però a l’hora també suposa una atenció personalitzada extra, que fa que
calgui compatibilitzar amb els moments d’atenció directa i comunitària.

*Cànnabis i l’heroïna , Alcoholisme, Càncer de pulmó, Càncer encefalopàtic , Càncer hepàtic , Cardiopatia , Cirrosis , Depressió i
angoixa , Deteriorament neurològic‐ mental, Deteriorament neurològic‐físic, Deteriorament ossi cadera, Diabetis B i C, Epilèpsia,
Hepatitis C, Hepatitis cirròtica, Hernia engonal, Hernies discals, Insuficiència renal, Ludopatia, Problemes hepàtics, Problemes
bronco‐pulmonars, Problemes vasculars, Tabaquisme agut, Trastorns psicòtics, Tuberculosi, Úlceres cama, Vesícula, VIH.
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2.4.

Emergències

A partir de la col∙laboració de proximitat amb l’Església del Pi, i posteriorment de la
coordinació amb el SIS, al llarg de més de quatre mesos ha estat a Dit i Fet una persona menor
de cinquanta anys, procedent de la demarcació de Girona. El seu nivell formatiu era molt alt i
la seva situació socioeconòmica molt precària. Mentre ha estat a Dit i Fet, s’ha pogut inserir en
la vida i valors de l’entitat i ha estat una resident més, tant per la tasca que realitzava, com per
la convivència amb la resta de residents. S’ha treballat de manera conjunta amb els serveis de
proximitat de Càritas, Creu Roja, CAP Drassanes (UEAP Perecamps) i SIS de l’Ajuntament de
Barcelona, per tal que finalment se li ha pogut oferir un recurs més adient a la seva edat i
capacitats.
D’altra banda, com a membres que som de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar (XAPSLL),
hem format part del dispositiu que l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa quan a l’hivern
les temperatures a la ciutat baixen, i les persones sense llar, no tenen un alberg on anar .

2.5.

Participació

La filosofia principal de Dit i Fet és que els residents siguin els que tirin endavant el dia a dia de
la casa, per tot el que fa al seu manteniment, als serveis i a la presa de decisions. Això suposa
una sèrie d’actuacions que tenen com a finalitzat promoure l’autogestió i coordinació de les
tasques de la casa (assemblea de residents, gestió de recursos), les activitats puntuals de
participació amb l’entorn proper i de les activitats de servei, que per la seva complexitat
mereixen un apartat a banda.

2.5.1. Assemblea de residents
Les assemblees dels residents es celebren quinzenalment. En elles es va plantejant la marxa de
la casa amb les incidències que cal comentar per tal de decidir com actuar, com posicionar‐
nos‐hi.
Aquest any 2014 es varen dedicar les assemblees de febrer i març a revisar la marxa de
l’entitat i així poder traspassar a la junta de l’associació la percepció dels residents de l’exercici
del 2013 i participar en el disseny de les línies d’actuació. D’altra banda, s’han anat programant
i revisant a l’assemblea les diferents activitats de participació a l’exterior que es comentaran
més avall. I, també, donades les característiques d’aquest exercici on han calgut prendre
decisions importants sobre l’organització de la casa, el manteniment i el nou ordre, aquestes
han augmentat i han estat molt útils tant per l’organització i ús dels nous dels nous espais.
A banda de les assemblees, també s’han generat espais més específics de reflexió i diàleg per
tal d’abordar el disseny i la marxa de les actuacions concretes que s’han dut a terme, per
exemple, amb l’equip de cuina de la casa per tal de poder calibrar conjuntament les
necessitats d’espai d’emmagatzermatge en fred, per exemple.
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2.5.2. Gestió de recursos
Enguany hem pogut ampliar un xic la xarxa de relacions amb entitats que col∙laboren amb Dit i
fet aportant aliments i d’altres productes. Alhora, hem enfortit la xarxa d’entitats del barri a
qui fem arribar aquells productes que, per diverses raons, no donem a l’abast de consumir.

a. Recollida d’aliments i d’altres productes

En aquest sentit, hem de començar per la Fundació Banc dels aliments que ens ha augmentat
d’una a dues al mes les recollides de producte fresc (fruita i verdura).
També l’Associació La Nao, ens ha adjudicat un dia fix al mes per anar a recollir productes de
neteja. Amb tot, no sempre hi ha aquelles productes que es necessiten a la casa, però és molt
remarcable el fet que per aquestes festes nadalenques ens han donat un lot de productes
d’higiene i perfumeria per cadascun dels homes residents a Dit i Fet.
El projecte de Benallar, de la Fundació Cintra, ens ha facilitat productes envasats, especialment
porcins, que han ajudat molt a millorar la qualitat proteínica de la cuina i de l’alimentació
bàsica.
Cada dimecres i dissabte un restaurant paquistanès del c/ Comerç, 36, que porta el mateix
nom, ens facilita un àpat i algun producte de condiment i acompanyament per a la cuina.
Una menció especial té el Forn Avinyó, que diàriament ens abasteix de pa.
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Altres entitats que s’han abocat de manera molt generosa fent‐nos donació d’aliments a Dit i
Fet han estat: La Parròquia de la Mercè, la Parròquia del Pi, Càritas, Escola d’Administració
d’Empreses, Business School, Restaurant Möss dpa, o l’Escola de l’Esperança, del barri Baró de
Viver, els Maristes de Ciutat Vella, la Fundació Escó.
Repartiment d’aliments
En diferents ocasions, ens hem trobat que s’ha pogut donar una acumulació d’aliments, ja que
hi ha hagut més de dues fons d’entrada. En aquest sentit hem crear una xarxa de redistribució
amb un grup entitats que tenen menjador o que fan distribució a famílies en el Gòtic i el Raval.
Aquestes són:
 Germanes de Calcuta
 Germanetes de l’Anyell
 Projecte Ajuda (Caputxins)
 L’hora de Déu
 OS Marillac
 Projecte Compartir (Associació Gabella)
I algunes famílies que ens han vingut derivades des de servis social de proximitat.
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2.5.3. Activitats

a. Muntatge exposició Dit i Fet a Sabadell a Drapaires d’Emaús
Al llarg de tot el mes de març es va poder visitar l’exposició “Dit i Fer, 25 anys de servei i
convivència al barri” a l’entitat de Drapaires d’Emaús de Sabadell. Un grup de residents van
participar en la instal∙lació de l’exposició i varen protagonitzar la inauguració amb la presència
d’una vintena de persones de Sabadell amb qui es va poder compartir els objectius i tarannà
de l’associació.
b. Sant Jordi
Ja comença a ser una tradició que el berenar del dia de Sant Jordi al Gòtic estigui organitzat i
servit pels residents de Dit i fet. Aquest any, novament hem elaborat una xocolatada on s’ha
convidat al barri. S’han repartit més de 200 unitats de xocolata i galetes.
Amb el vist i plau de la comunitat de veïns del c/ Lledó, 15, s’ha obert el portal i s’ha instal∙lat
una taulell des d’on es repartia la xocolata. La presència de la mainada ha estat massiva, però
també destacar la participació de turistes, que, sense donar‐hi crèdit, agafaven un got de
xocolata i uns caramels.
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c. Festes de la Primavera del barri de sant Just
Els dies 23, 23 i 25 de maig, com ja fa des de més de quatre anys Dit i Fet conjuntament amb
l’Associació de Veïns d’Amics del barri de Sant Just, col∙laboren en el que és la Festa Major del
barri.
Aquest any Dit i fet, el primer dia, el divendres, ha repartit xocolata a més de 300 nens i nens
del barri que han vingut a berenar. Al segon dia, al dissabte, al matí s’han donat dos cent
cinquanta gots de xocolata a joves i no tant joves que estaven esperant les columnes de
timbalers que es clausurava a la Plaça de Sant Just amb una batucada conjunta. I finalment, els
residents de Dit i Fet, com uns veïns més del barri han aportat una olla de cigrons, pel menjar
comunitari i tancament de la festa que es realitza a la Plaça de Sant Just.

d. Castanyada
També com és tradicional, el dia 31 d’octubre es celebra, organitzat per l’Associació de Veïns
Amics de la Plaça de Sant Just, una castanyada popular.
Els residents de Dit i Fet han ant al matí del dia 31 a tallar les castanyes per torrar. Han partit
més dos cents quilos de castanyes, i ho han fet al costat d’altres veïns del barri. Els residents
per l’hora i les característiques de la festa no hi ha assistit, però una comissió de veïns els ha
portat bosses de castanyes acabades de torrar perquè ho poguessin celebrar a casa.
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e. Celebració de la vida. Tercer aniversari Padre Paco
Aquest any 2014, s’ha complert, el 14 de novembre, el tercer aniversari de la mort el Padre
Paco. Tant els homes de la casa com la Junta Directiva volien fer una celebració especial, i es va
decidir fer l’ofici de celebració de la vida del Padre Paco al menjador de la casa del c/ Lledó.
Així mateix, els residents varen decidir obsequiar amb un petit pica‐pica a les persones que
assistissin, i varem comptar amb la inestimable ajuda d’una voluntària, la Laia, la qual va cuinar
i preparar dolços marroquins i té que varen fer les delícies de tots els presents, un cop
finalitzar l’ofici que va ser oficiat pel president de Dit i Fet, Gaietà de Casacuberta. L’assistència
a aquest acte va ser de més de seixanta persones que varen compartir l’estona i el menjar amb
els residents, els voluntaris i la Junta Directiva.

f.

Nadal

A les 20 hores es va celebrar l’ofici nadalenc, amb la presència de prop de cinquanta persones
de totes les edats. Un cop finalitzada l’eucaristia, en les dependències de davant de Dit i Fet es
va servir per a tots els presents un piscolabis consistent en torrons, massapà, neules i
refrescos.
Acte seguit una quarantena de persones, col∙laboradores, voluntàries i amigues de la casa, junt
amb els residents varen gaudir del sopar compartit del Nadal al menjador de Dit i Fet,
degustant l’àpat que la Isabel ens havia portat aquell mateix matí.
La nit de Cap d’Any i el dia de Reis també varen tenir la seva celebració a Dit i Fet. Per Cap
d’Any es varen preparar neules, torrons i unes bosses amb 12 raïms. Aquesta vetllada la varem
compartir amb les Germanetes de l’Anyell, i d’aquesta manera amb companyia també es va
entrar al nou any 2015.
Les mostres de solidaritat, convivència i compromís al llarg d’aquestes festes ha estat
nombroses i han suposat per als homes una vivència de festivitat i normalitat.
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g. Visites i trobades
Al llarg de l’any hi ha hagut diverses visites a la casa de persones que han volgut conèixer
l’entitat o bé mantenir‐hi el vincle ja establert amb el projecte. Les ressenyem breument:
‐

el gener visita la casa el Samuel Gutiérrez per tal d’escriure un article a Catalunya
Cristiana que va sortir publicat el 27 de febrer.

‐

el 13 de març ens visiten de l’oficina de La Caixa de Correus i signem l’ajuda del 2014.

‐

al llarg el primer trimestres hi ha hagut 5 visites d’estudiants derivades de XAPSLL.

‐

el 7 de novembre rebem la visita de formadors introduït per en Xavier Alonso.

‐

el 10 de desembre rebem la visita d’un grup de 15 alumnes de batxillerat de la Salle
Comtal.

‐

l’ 11 de desembre ens visita de la tècnica de “Sostres” per conèixer el projecte.
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2.6.

Seguiment dels residents

La primera línia d’actuació que es va definir a l’assemblea general ordinària de l’entitat sobre
els criteris d’admissió, sortida i seguiment dels homes s’ha iniciat de manera conjunta entre la
coordinació i la persona que la Junta Directiva ha designat. En relació als criteris d’amissió, s’ha
posat èmfasi en el fet que la persona pugui ser autosuficient físicament, per tal que pugui
participar activament en la marxa de la casa i que no sigui consumidora d’alcohol o drogues, a
banda d’altres ítems que recull el projecte i que han estat presents en el procés d’admissió,
com el fet de tenir més de 50 anys o estar en situació de risc social.
Pel que fa l seguiment dels residents, el primer que s’ha implementat han estat les xerrades
individuals que es realitzen periòdicament amb els residents. Són trobades en profunditat, on
es fa un balanç de passat, present i futur de la casa, de forma que així es poden establir
objectius personalitzats orientats a assolir un major nivell de benestar i d’autonomia
personals.
Així mateix, es realitza setmanalment un seguiment dels residents, en què es valoren les
mesures a dur a terme en cada cas tot fent‐ne un registre escrit, de manera que es pot tenir un
històric del desenvolupament de la persona al llarg de l’any.

2.7.

Valoració

Fent un retrat robot de l’home tipus resident a Dit i Fet que hem tingut el 2014 seria:
•
•
•
•
•
•

Un home de 61,5 anys
Derivat des d’alguna entitat de la xarxa d’entitats
col∙laboradores
Amb una estada de pràcticament cinc anys (65 mesos)
Amb consum actiu de tabac (tabaquisme)
Amb un alcoholisme no actiu (abstinent)
Amb malalties derivades del consum d’alcohol i tabac com
són de digestiu (cirrosis, hepatitis, etc.) i d’insuficiència
pulmonar i d’altres que afecten a l’aparell respiratori.

Al llarg del darrer trimestre de l’any, un cop finalitzades les tasques de millora de la casa, s’ha
iniciat la incorporació de nous residents per a tornar a donar resposta segons les nostres
possibilitats. Valorem positivament tant la relació amb algunes institucions que ens han derivat
persones que consideraven que podien estar interessades en incorporar‐se a la casa així com
també algunes coneixences del barri que han obert d’altres canals d’incorporació a la casa.
Creiem que és positiu aquesta diversitat de canals d’acollida per tal que la casa romangui ben
oberta.
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Som conscients de l’esforç que suposa l’atenció sanitària als residents i creiem que és quelcom
fonamental. De fet, un dels temes que ens hem plantejat al llarg d’aquest anys és que ens cal
poder ser àgils en tenir els dispositius necessaris per cercar aquells recursos que resultin més
adients a les necessitats dels residents quan aquests es van fent grans i disminueix la seva
capacitat d’autonomia. D’altra banda, valorem molt positivament els vincles de reciprocitat
d’ajuda mútua que aquestes situacions han anat generant entre els residents.
Respecte a la revisió dels criteris d’acollida, sortida i seguiment dels residents valorem
positivament la tasca feta i ens proposem buscar una assessoria externa per tal d’elaborar
protocols específics per aquestes actuacions que parteixin dels criteris d’intervenció establerts
en el projecte així com de la pràctica quotidiana. D’aquesta manera volem estabilitzar una
forma de procedir que sigui coherent amb el projecte.
Pel que fa a la dinàmica de participació, som conscients que les millores efectuades a la casa
que descrivim més avall han suposat un bon incentiu a la participació dels homes i valorem
ben positivament la implicació de tots. D’altra banda, seguim constatant com ajuden les
diverses activitats que ens connecten amb la nostra realitat més propera de barri, establint
xarxes de relacions i de reciprocitat que resulten molt valuoses. Hem pogut veure com els
homes s’enriqueixen amb aquests intercanvis alhora que es van identificant amb el projecte
que consideren casa seva. Es percep com es van duent a terme processos d’empoderament
dels homes, que s’esdevenen agents actius i copartícips de la marxa del projecte. Aquesta
valoració cal completar‐la amb les tasques de servei al barri dutes a terme a través del rober i
del menjador.

3. ROBER
El servei de rober és una de les activitats en les quals els homes de Dit i fet concentren més
energies, ja que està obert cada dia, excepte els dijous i el mes d’agost.
Hi ha horari de matí i tarda, i per les diferents tasques hi ha diferents persones. El servei de
rober està organitzat de la següent manera: 1 persona al matí i a la tarda a la porta de la finca;
1 persona al matí i 1 persona a la tarda a l’entrada del pis, 1 persona d’atenció al públic, 2
persones d’organització de magatzem i 1 persona de recollida. En total són set dels residents
els que dediquen part del temps de les seves responsabilitats a l’atenció i organització del
rober.
Aquesta dinàmica s’ha vist ampliada, enguany, amb la reorganització del rober que han
suposat les millores fetes a la casa. L’espai dedicat per a l’atenció al públic s’ha dignificat i s’ha
limitat l’espai d’emmagatzematge, com descriurem més avall. Això ha suposat l’eliminació
d’estocs més antics que ja no tenien sortida a través de la donació de la roba a l’Ajuntament de
Barcelona. D’aquesta manera, s’ha renovat totalment el magatzem i, d’altra banda, es preveu
que la seva gestió resultarà més àgil i còmoda.
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Segons les dades recollides a l’any 2014, varen passar pel rober a buscar roba: roba de casa i
mantes, vestit de dona home i nen/nena, un total aproximat de 2.400 persones, de les quals el
80 % eren homes que viuen al carrer, la resta, el 20 % eren dones que resideixen al barri però
amb pocs o escassos recursos. D’aquest grup un percentatge molt elevat (entre el 80‐90%)
eren d’origen estranger.

La roba que hi ha al rober són donacions fetes per persones del barri principalment, però
també des de la Parròquia del Pi i la Parròquia de Trinitat Vella.
Constatem que seguim tenint dificultats en poder mantenir un estoc de roba d’home. En
aquest sentit, la col∙laboració amb la parròquia de la Trinitat Vella és cabdal ja que hi podem
acudir per tal d’obtenir aquesta roba que és la que te més demanda en el nostre rober, tal i
com es pot comprovar per les persones ateses al llarg dels anys. També valorem la possibilitat
de dur a terme algunes crides específiques al barri en el futur.
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4. MENJADOR
El fundador de Dit i Fet, el Padre Francesc García Fillat, explicava la relació dels residents amb
l’entorn mitjançant la convivència, la generositat i el poder retornar una mica d’aquells “béns”
que havien rebut. D’aquesta manera, els homes que es trobaven vivint a Dit i Fet, avui, vint‐i‐
set anys després de la fundació de Dit i Fet, ofereixen un servei a aquells homes i persones que
no han tingut la mateixa sort que ells per a poder gaudir d’un sostre, de menjar, en definitiva
d’una llar, i per això, dins de les possibilitats de l’entitat, cada dijous a les 13 hores s’ofereix un
menú per a quaranta persones. Aquest servei no fa mai festa, malgrat un dijous pugui caure
amb una data assenyalada com Dijous Sant, Sant Jordi, l’Onze de setembre o Nadal.
Al llarg de 2014 s’han atès a 8.320 persones, però no vol dir que únicament s’hagin cuinat
aquests menús, sinó que aquest ha estat el mínim que s’ha portat a taula. De fet, moltes
persones cada dijous portaven la seva carmanyola per endur‐se a casa uns sobrants de cara a
l’hora de sopar per a ells/elles i les seves famílies.
En aquest sentit, tot i que el nombre de dones és molt menors val a dir que sobre un 20% de
les persones que han utilitzat el servei han estat dones, en la seva gran majoria estrangeres i
en una edat entre els 35‐40 anys.
Pel que fa als homes, tot i que els romanesos han estat els més nombrós (i a les darreries de
l’any, també els russos), hi ha hagut molts llatins de diferents orígens.
Hi ha un grup que, any rere anys, es reparteix, tot i que no sempre són els mateixos, però que
si venen guiats en un primer moment per una mateixa persona i són els d’origen italià i
francès. Són, en general homes molt joves, entre 20‐25 anys, amb un aspecte físic que en
podríem anomenar “alternatiu”. En aquest exercici aquest grup s’ha vist augmentat per
algunes noies, i com a tret diferencial respecte a anys anteriors, hem d’indicar que no es
preocupaven pel menjar dels seus gossos, que deixaven a la porta o algun company en tenia
cura mentre eren al menjador.
Aquesta és una activitat organitzada totalment pels residents de la casa, els quals van
coneixent els homes i dones que s’atansen al menjador. Seguim valorant ben positivament
aquesta activitat que posa en relació a la casa amb els més desafavorits de la ciutat. D’altra
banda, al llarg d’aquest exercici s’ha mantingut la col∙laboració amb la Fundació Lluís Artigues
(no esmentada al principi...)que ens deriva algunes de les seves persones tutelades per tal que
mengin a Dit i Fet. Així, la casa s’obre a d’altres persones que es vinculen puntualment al
projecte i per als quals, l’anada a fer els àpats a Dit i Fet és un espai de trobada i relació
quotidiana.
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5. ASSOCIACIÓ

A banda del servei que Dit i Fet té per a persones sense llar, és una entitat, i com a tal té també
les seves activitats, sempre conjuntament amb els residents, ja que la nostra idea de ser passa
pel fet que siguin els residents el que portin les regnes de les seves vides, i des de
l’empoderament siguin uns veïns més del barri on vivim, el Gòtic, i per això comptem i
treballem colze amb colze amb l’Associació de veïns Amics del Barri de sant Just amb les quals
compartim espais, feina i festes.
Malgrat tot, des de l’entitat s’organitzen actes, amb els que ens obrim al barri, en primer lloc i
des de les xarxes socials a tothom que hi vulgui ser.

5.1.

Pla de finançament

La segona línia d’actuació aprovada a l’assemblea consistia en l’elaboració d’un pla de
finançament amb el qual establir els criteris que regiran la dinàmica econòmica de la casa. La
junta ha dissenyat i discutit una proposta de pla de finançament que distingeix, d’una banda,
els comptes ordinaris de la casa, el de l’estructura de l’associació i el d’inversions.
El primer compte es centra en les despeses quotidianes per al desenvolupament de l’activitat
ordinària de la casa. Es nodreix de les aportacions dels homes. De fet, es considera que la casa
és un pis compartit i, des d’aquest criteri, es considera que els homes, en aquest nivell
d’ingressos i despeses haurien de ser autosuficients. Això demana dur un seguiment de
despeses i ingressos que cal posar en coneixement i diàleg amb els homes, així com fer‐los
partícips de la seva gestió. En aquest sentit, un dels homes dedicats a la cuina ha assumit
l’administració dels diners de les compres ordinàries de la casa.
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Sobre el compte d’estructura, entenem que aquest compte assumeix les que genera
l’associació per al seu manteniment, com és el cas del cost de la persona contractada per
l’entitat o de despeses d’infraestructura de la casa que van més enllà de les despeses
ordinàries. Entenem que aquest compte s’ha de finançar amb les col∙laboracions de socis i
amics i també gràcies a les subvencions que puguem rebre. En aquest sentit, cal fer un esforç
per tal de vetllar per la relació amb els socis i amics, per generar petites campanyes de
finançament així com seguir endavant amb les relacions establertes amb les administracions i
d’altres institucions que ens recolzen.
Finalment, el compte d’inversions està destinat a realitzar aquelles millores en la casa que
contribueixin a millorar la qualitat del servei i es nodreix d’ajudes i subvencions puntuals. Per
tant, les actuacions en aquest sentit estaran condicionades a les possibilitat de finançament
que tinguem en cada moment. En aquest sentit, l’any 2014 ha estat un any excepcional, tal i
com veurem a continuació.

5.2.

Funcionament de la Junta

La tercera línia d’actuació que es va fixar a l’assemblea consistia en organitzar les
responsabilitats de la junta per tal que el seu treball sigui més àgil i eficaç. Per tal de començar
a treballar aquesta línea d’actuació, una persona de la junta va proposar realitzar un treball
previ consistent en dur a terme una entrevista amb cada membre de la junta i la coordinació
per tal de poder obtenir una visió de conjunt sobre quina és la percepció dels membres de la
junta de la realitat de l’associació.
A hores d’ara s’han dut a terme aquestes entrevistes que han donat peu a abordar, de forma
individualitzada, els diferents reptes que te plantejada l’entitat. S’ha passat a la junta un
document de síntesi on es veuen reflectits aquests temes.
A partir d’aquesta primera prospecció cal elaborar un protocol de funcionalment que
contribueix a posar les bases d’un funcionament més àgil de la junta.

ASSOCIACIÓ DIT I FET . MEMÒRIA 2014

22

5.3.

Voluntariat

Aquest exercici s’ha plantejat com a conservador en el tema del voluntariat, ja que calia
esmerçar els esforços de la Junta i dels residents amb les millores de la casa i l’adequació i
reorganització.
Amb tot han estat diverses les persones que han mostrat el seu interès per poder venir a
dedicar el seu temps a Dit i Fet. El perfil d’aquestes persones és de dones joves, que han
acabat o estan a punt d’acabar la seva carrera professional i el seu objectiu és el poder donar
suport a les activitats que realitzen els residents.
De cara a 2015 està prevista la incorporació de quatre o cinc persones per a tasques
específiques i per acompanyament als residents en gestions i suport psicosocial.

6. ACTUACIONS DE MILLORES A LA CASA

6.1.

Actuació 1

DOTACIÓ SALA DORMITORI LLEDO
Amb equipament de nou rebost i manteniment de fusteries
Seguidament fem una breu descripció, i de forma més detallada es pot consultar, en el
document de l’Annex 3 que s’adjunta a la memòria.
La quantitat total invertida és de 69.000€. El projecte ha estat finançat conjuntament per
l’Ajuntament de Barcelona amb 33.000€, Obra Social La Caixa 28.000€ (aportació 2013 i 2014) i
Bankia amb 8.000€.

6.1.1 Sala Lledó
L’objectiu d’aquesta actuació és la millora d’aquest espai de la casa destinat a dormitoris dels
residents. S’ha dit a terme la substitució de mampares divisòries, el canvi del fals sostre i la
renovació de les instal∙lacions elèctriques de l’estança.

6.1.2 Renovació de les fusteries
El manteniment i renovació de els fusteries te om a objectiu millorar l’aïllament tèrmic de la
casa amb el que suposa de millora del confort així com d’estalvi energètic per a la casa.
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6.1.3 Equipament d’un nou rebost
S’ha procedit a la renovació i millor dotació frigorífica per a poder dur a terme un major
aprofitament dels recursos que ens arriben de les institucions. Això ha suposat la renovació de
la instal∙lació elèctrica, així com a instal∙lació de càmeres de fred, frigorífiques i de congelació.

6.2 Actuació 2
La segona actuació consisteix en la instal∙lació de plaques fotovoltaiques amb l’objectiu que
contribueixi a la reducció del consum elèctric que suposa la nova càmera de refrigeració i
congelació.
El projecte “GENERACIÓ D’ENERGIA PER AUTOCONSUM DEL MOBILIARI FRIGORÍFIC” s’ha
realitzat tot instal∙lant les plaques fotovoltaics i treballs auxiliars necessaris, amb el objectiu
de millorar l’autosuficiència i sostenibilitat de l’activitat a la casa, però sense entrar en la
producció ni comercialització d’energia.
La quantitat total invertida és de 10.605,44€. El projecte ha estat finançat per la Generalitat
de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família, Secretaria General, Projectes
Estratègics, convocatòria d’Herències Intestades 2014 amb un import de 10.000€. La resta de
la inversió ha estat coberta amb fons propis de l’entitat.

6.3 Valoració
Som conscients que aquestes actuacions de millora no es podrien haver dut a terme sense la
col∙laboració de moltes persones i institucions. D’una banda, les institucions que ens han
facilitat la finançament (Ajuntament de Barcelona, Bankia, Caixabanc) però cal senyalar la
implicació de persones concretes que han ajudat amb els seus coneixements a poder dur a
terme aquestes millores. També cal valorar molt positivament a implicació dels residents de la
casa en totes les fases de la seva execució, des del disseny fins als darrers acabats.
Els resultats de les diferents actuacions són una bona contribució a la millora de la qualitat de
vida dels residents, sens dubte, així com també a la millora de la gestió dels recursos de què
disposa la casa (aliments, energia elèctrica).
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6.

ESTAT DE COMPTES

El pressupost del 2014 tenia previsió per a dues partides una del funcionament ordinari de
l’acció de l’associació i l’altra d’inversions de millora de la casa.

6.1. Funcionament ordinari
INGRESSOS

Dineraris

37.638,91

Fons propis

Aportació de residents
Donatius
Generalitat de Catalunya
(AHC)

14.810,00 Treball voluntari
6.447,00

Subvencions
públiques

Diputació de Barcelona
Ajuntament Barcelona

No dineraris

15.000,00

1.300,00
81,91
15.000,00
Parròquia Sants Just i
Pastor
Banc farmaceutic
Banc d'aliments

Ajudes ens privats

Altres donacions
DESPESES

Dineraris

Compres i consums

Alimentació i neteja
Farmàcia
Ofimàtica
Manteniment de la llar

8.647,79
398,65
790,90
1.334,86

Subministraments

Electricitat
Aigua
Telèfon i internet
Escombreries
Gas

898,77 Comunitat de veïns
960,13
574,57
144,77 Servei rober/menjador
1.410,00

Transport

39.350,00

48.413,22

No dineraris

3.600,00
1.500,00
18.500,00
750,00
39.350,00
18.500,00
1.500,00

3.600,00

15.000,00

466,61

Personal

Sous
Seguretat Social

21.224,72
7.453,16

Serveis externs

Assegurances
Gestoria laboral
Serveis bancaris

312,32
951,06
194,91

Altres

2.650,00 Altres

RESULTAT 2014
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6.2. Inversions
INGRESSOS
Fons propis
Subvencions públiques
Ens privats

79.605,44
Reserves
Obra Social La Caixa 2014

605,44
10.000,00

Generalitat Catalunya (BSF)
Ajuntament de Barcelona
Bankia
Obra Social La Caixa 2015

10.000,00
33.000,00
8.000,00
18.000,00

DESPESES

79.605,44

Actuació 1
DOTACIÓ SALA DORMITORI LLEDO
Amb equipament de nou rebost i manteniment de
fusteries
69.000,00
Actuació 2
Instal∙lació fotovoltaica
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ANNEXOS

ANNEX 1. AGRAÏMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ajuntament de Barcelona: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports.
Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella
Arrels Fundació
Associació de Veïns Amics del Barri de Sant Just
Bankia
Caixabank Oficina de Correus
Departament d’Economia i Coneixement. Subdirecció General d’Herències.
Generalitat de Catalunya
Forn Avinyó
Fundació Banc dels Aliments Banc dels Aliments
Fundació Escó
Mossos d’esquadra de Cornellà (Calendari Solidari)
Projecte Benallar (Fundació Cintra)
Projecte Compartir (Associació Gabella, Maristes de Ciutat Vella)
Projecte Ítaca (Fundació Acollida i Esperança)
Restaurant paquistaní, Comerç 36
Xarxa d’habitatges Socials de Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Generalitat de Catalunya

ASSOCIACIÓ DIT I FET . MEMÒRIA 2014

27

ANNEX 2. ENTITATS COL∙LABORADORES
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.

ACAT,
Associació de Veïns de Sant Just,
Ajuntament de Barcelona, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Bankia,
Benallar (Fundació Cintra)
Botiga de roba, c/ Lledó 8. Tot a 10
CAD Creu Roja,
Caixabank,
Càritas,
Centre Català de Solidaritat (CECAS),
Centre Cívic Pati Llimona,
Centre d’Atenció Primària del Gòtic,
Centre Ítaca,
Colmado Canals
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,
Drapaires d’Emaús rural
Escola d’Administració d’Empreses, EAE Business School,
Escola de l’Esperança, del barri Baró de Viver
Església del Pi
Església de la Trinitat Vella
Farmàcia Eduard Cuyàs
Forn d’ Avinyó,
Fundació Arrels,
Fundació Banc dels Aliments,
Fundació Banc Farmacèutic,
Fundació Escó
Fundació Lluis Artigues,
Fundació Pare Manel
Generalitat de Catalunya: Xarxa d’habitatges i Herències Intestades
Gremi de Carnissers de Barcelona
Hotel Mercer

ASSOCIACIÓ DIT I FET . MEMÒRIA 2014

28

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

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,
Restaurant Möss dpa
Restaurant Racó del Bocoi
Restaurant Comerç, 36
Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona
Xarxa d’Atenció a les Persones sense Llar
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ANNEX 3. DOCUMENT DE SEGUIMENT D’INVERSIONS I INTERVENCIONS
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1. PRESSUPOST ACTIVITATS SUBVENCIONADES
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Amb el suport de:
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