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Vols ser voluntari?

Notícies breus
Participem a les festes del barri
Aquest 2018 hem seguit celebrant
xocolatades per tot el barri! Ja fa uns anys
vàrem començar col·laborant amb els Amics
del barri de Sant Just, però poc a poc hem
anat compartint festes i celebracions als
diferents indrets del barri. Hem estat a la
Plaça de la Mercè, la Plaça Reial, la plaça
sant Miquel, a Plaça de sant Just i al nou pati
de la l’escola Baixeres de la Muralla per
celebrar la inauguració d’aquest espai per al
barri. Hem acompanyat les festes del 25è
aniversari del programa d’inserció laboral
dels serveis socials del Gòtic, la festa de la
castanyada i de la primavera dels Amics de
sant Just, la festa de Sant Jordi, la Mostra
d’entitats del Gòtic i les activitats dels Amics
i comerciants de la Plaça Reial i l’Associació
d’Amics i comerciants de la Rambla i la
Mercè i del carrer Avinyó. Entre tots i
gràcies a tots fem barri!

La tasca de les persones voluntàries de Dit i
Fet és donar suport als homes. Cap de
nosaltres té una relació laboral amb la casa,
però el compromís que adquirim és
important per tirar endavant amb el que cal
en el dia a dia.
Ens calen nous companys i companyes
disposats a dedicar un temps, cadascú en la
mida que pot. Els temes de col·laboració són
variats, des d’ajudar a petits arranjaments a
anar a buscar aliments, a passar una estona
jugant o xerrant... En aquests moments, el
que més cal son algunes persones
disposades a anar, de tant en tant, al banc
d’aliments i que tinguin carnet de conduir.
Aquesta tasca és molt important pel dia a
dia de la casa ja que significa garantir el
subministrament.
Si voleu fer de voluntaris animeu-vos, sols
cal que us poseu en contacte amb en Xavi o
l’Alí, ells us obriran les portes de Dit i fet i
explicaran què i com podem quedar per
explicar-vos en detall la casa i donar a
conèixer el projecte. Us esperem!

Ens fem presents i col·laborem
Dit i fet vam recolzar els voluntaris de Ciutat
Vella que van realitzar el 6è recompte de
persones dormint al carrer que va dur a
terme la XAPSLL el 16 de maig de 2018.
Aquella nit es varen comptabilitzar 856
persones dormint al carrer i 2.130 en
equipaments municipals i entitats socials.
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compartir el sopar i vam conversar amb el
grup de joves que estava col·laborant al
casal d’estiu del barri de sant Roc i,
finalment, el mes de desembre vàrem poder
gaudir amb la visita de la Salle Congrés.

Rebem la solidaritat de molts!
El 16 de novembre vàrem recordar tots els
homes i dones que van morir al carrer en un
acte a la plaça sant Jaume en un acte
organitzat per Arrels i d’altres entitats de la
XAPSLL. Vam fer present a cadascuna de les
59 persones amb el seu nom i cognom,
perquè tots som únics i irrepetibles.
Aquesta és una forma de fer visible la
situació de les persones que viuen al carrer.
Des de Dit i fet vam col·laborar activament
en l’acte que va ser molt emotiu.

El 22 de novembre vam fer una Flash Movie
a la plaça sant Jaume que organitza Càritas.
Vàrem llegir un manifest contra la pobresa i
va haver música per acabar d’arrodonir
l’acte.

La casa està oberta
Aquest 2018 la casa ha seguit oberta a tots
els qui ens vulguin conèixer. El mes de
febrer ens varen visitar un grup de joves del
bisbat d’Urgell. El mes de juliol vàrem poder

No podem deixar de recordar i agrair totes
les persones i entitats que ens han seguit
recolzant en el nostre dia a dia. Aquest
2018, especialment, ens cal agrair la
col·laboració de l’Església del Pi, amb
l’organització de diferents concerts a favor
de Dit i fet.
D’altra banda, ens cal agrair la possibilitat
d’assistir a un concert d’homenatge a Paco
de Lucía al Palau de la Música en 23
d’octubre convidats pel Pi. Va ser un concert
impressionant que vam gaudir molt.
També cal fer esment de l’inici de
col·laboració amb la Fundació Esperança de
la Caixa que ens ha proporcionat suport en
el tema de fisioteràpia.
Finalment, ens cal notar hem pogut iniciar la
instal·lació de la calefacció amb la
col·laboració del Rotary Club Barcelona.

2

Butlleí 2018 30è aniversari

30è aniversari
Un cop acabada la celebració del 30è
aniversari de la casa, comentem a
l’assemblea dels residents el balanç
d’aquest 2018. Compartim algunes
impressions:
- “ens queden
interessants”

records

bonics,

- “ens cal agrair a la gent del barri que
ens ajuda per poder tirar
- “som afortunats! De fet, ens estem
beneficiant d’aquests 30 anys, de tot el
que hem aconseguit de mica en mica, de
tot el que hem millorat...”
- “estem a punt per complir-ne molts
més”
Recordem detalls que ens han comunicat
proximitat, suport... com quan el bisbe Sergi
es va apropar a la cuina per acomiadar-se
dels homes que estaven acabant de
preparar el sopar. O bé de la bona acollida
de totes les entitats amb les quals ens hem
volgut fotografiar per celebrar aquest
aniversari... Només cal veure la cara de tots
al calendari!
Pocs dies després, tornem a plantejar la
pregunta a la junta de l’entitat. Què ens
queda d’aquest aniversari? Comentem que
aquest 30è aniversari l’hem celebrat amb
els veïns i veïnes, amb les persones i entitats
que col•laboren amb l’associació i que això
ho valorem molt positivament
No hem fet grans actes, però sí alguns a
escala petita que ha permès aquesta
participació i escalf que ens anima a seguit

teixint xarxa de barri que afavoreixi la
convivència i la solidaritat. Passem ara a
recordar els diferents actes i a donar la
paraula als que hi ha participat.
Moltes gràcies a tot i a totes!

Exposició de fotografia al Pati
Llimona
Al març del 2018 es va presentar el taller de
fotografia participativa al Centre Cívic Pati
Llimona, al barri Gòtic de Barcelona. Amb
aquest acte vam iniciar la celebració del 30è
aniversari de l’entitat.
El taller de fotografia es va realitzar en el
transcurs de l’any 2017. Van participar sis
homes de la casa, els quals van mostrar molt
d’interès per fer aquesta activitat. Es
tractava que ells fotografiessin el seu dia a
dia, llocs que evoquessin el passat,
situacions de la casa, etc. Tot allò que
volguessin mostrar a través de les càmeres.

El dia de la presentació van estar presents
amics del barri; es va fer una petita
presentació parlant del que havia significat
haver realitzat aquesta activitat.
Manuel Goris, que es un dels membres que
va participar en el taller, va dedicar unes
paraules del que va ser la seva experiència:
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que dije, Se pusieron a reñir y nos
invitaron a irnos a dormir.
- Otro recuerdo muy bonito es la
Fuente, que fue donde volví a ver a mis
hermanos después de ocho años.
Estábamos dando chocolate por las
fiestas del barrio.

Sentimos una gran emoción muy grande por
poder describir estas experiencias al ver las
fotografías. Hay recuerdos muy notables y
muy bonitos.
Así hoy mi vida cambió en dirección recta y
juntos lo conseguimos.

- Por último la ducha de la playa. Allí
me duchaba todos los días. A las fuerzas
del orden los traía fritos. Al final ya
pasaban de mi.
Eso solo es una muestra de nuestras vides.
Cada día es una historia y ahora son
compartidas. Gracias.

Cuando Judit nos propuso hacer este
trabajo, yo mismo pensé, “esta chica tiene
talento”, pues bueno, nos dio las cámaras.
Yo hice fotos de los recuerdos, de la calle.
Sobre esas fotos, elegimos 3, como pueden
ver. Cada una narra mi historia. Hoy estoy
muy contento de estar donde estoy.
Estas fotografías me dieron mucha fuerza y
ánimo. Y con la ayuda de la casa soy otro.
Cada fotografía tiene su recuerdo:
- La de las Tres Chimeneas, una noche
loca me fui de casa y me vinieron a
buscar. Ahí valoras a la gente que te
quiere. Juanito me dijo, ya está bien, a la
casa, y cogido a su hombro empezamos
a andar por el Paral·lel hacia Dit i Fet.
- En la otra, la que aparece un ancla, en
otra noche loca unos amigos y yo
quisimos llevárnosla. En ese momento
llegaron las fuerzas del orden. Nos
dijeron, “¿necesitáis ayuda?” Y yo les
contesté: “Pues no nos vendría mal”. Lo

Celebrem el 30è aniversari al
voltant de la taula
El passat 11 d’abril vam celebrar els 30 anys
tal i com, de ben segur, ho hauria fet el P.
Paco: al voltant de taula, amb l’eucaristia.
Ens hi acompanyava el bisbe Sergi, els amics
i veïns del barri, els voluntaris de la casa.
Abans de començar la celebració vam donar
la benvinguda a tots i els homes de la casa
van acompanyar el bisbe a conèixer la casa i
el projecte. Els homes el van percebre molt
interessat i proper.
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En començar la celebració, el bisbe Sergi va
subratllar com “Dit i fet” apuntava a la
coherència entre el dir i el fer, i va recordar
com el P. Paco havia viscut des d’aquesta
exigència el seu seguiment a Jesús. Les
lectures de l’eucaristia ens recordaven com
el Senyor Ressuscitat es fa present entre
nosaltres i com el voler del Pare és que
tothom tingui vida a desdir. Això ens
empeny a seguir endavant amb el nostre dia
a dia, treballant per generar plegats espais
de vida per a tothom.
La celebració dels 30 anys va ser una bona
expressió del que volem viure. Estem
convençuts que només el reconeixement
mutu i la reciprocitat pot trencar l’aïllament
i deshumanització de l’exclusió social. La
celebració de l’eucaristia ens anima i ens
empeny a treballar, des de l’autogestió i la
participació, per a una societat més
inclusiva.

Eucaristia en memòria del P.
Paco
Recordar el Pare Paco, per a tots aquells que
formen part de Dit i Fet, no un simple
exercici de memòria, és viure una presència,
ja que no es pot entendre el seu dia a dia si
no vivint i fent actual la seva obra. Dit i Fet
no és una institució, és una família, com
tantes vegades dieu tot aquells que en
formeu part. Una família oberta a tota una
colla de persones que aporten i reben com
en tota família, i oberta també al barri i a la
societat.
I cada família és irrepetible. Ho expressem
sovint, quan ens referim als membres de les
nostres famílies, dient allò de "tenen un aire
de família!". Doncs, si la família de Dit i Fet
té un aire ben propi i característic. El formen

uns homes a qui la vida no els ha estat gens
fàcil, però que lluny de plànyer-se'n el Pare
Paco els va ajudar a trobar un camí de
superació, i no solament això sinó que va
saber fer allò que no gaires saben fer, que
és donar a aquells que pateixen aquestes
contrarietats el saber-les viure com un títol
de grandesa. Ens ha varen fer present en
l'Eucaristia celebrada el 15 de novembre, en
memòria seva, quan ens recordaren allò
que vivia i expressava Juanito. Ell deia: "el
Padre Paco nos llama pobres, però lo dice
de una manera que nos lo hace sentir como
un título de nobleza".
En l'Eucaristia del 15 de novembre vàrem
viure realment, un any més, aquest "aire de
família" i de noblesa que ell va saber-hi
donar. Residents, voluntaris, amics... vàrem
sentir la seva presència i vàrem beure en la
mateixa font d'on ell va beure, que no és
altre que aquell Jesús que va venir a fer-nos
tots fills d'un mateix Pare.

30 anys fent barri. Presentació del
calendari de Dit i fet 2019
El 13 de desembre vam dur a terme la
presentació del calendari de Dit i fet per al
2019. Aquesta va ser la darrera activitat de
la celebració del 30è aniversari, però feia
temps que l’havíem començat a preparar.
Vam decidir demanar als veïns,
associacions, botigues, serveis i entitats
col·laboradores del barri si es volien fer una
fotografia amb nosaltres per il·lustrar el
calendari.
Aquesta era una forma de posar en valor
tota la xarxa de relacions que hem anat
bastint, d’agrair tot el suport que rebem i
també expressar el nostre desig de seguir
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caminant conjuntament. Un altre objectiu
del calendari era el de donar-nos a conèixer
una mica més entre els veïns i veïnes.

Ens va impressionar molt la bona acollida
que va tenir aquesta iniciativa. La Judit
Domingo ens va ajudar amb les fotos. De
fet, cada sessió va ser una ocasió de trobada
amb molts amics i amigues.

A meitats de desembre vam organitzar la
taula rodona de presentació del calendari a
la qual vam convidar a totes les entitats que
hi vam col·laborar i a tots els amics i
amigues de la casa.

A la taula rodona vam donar la paraula a
tothom i vam poder compartir el que
suposa la relació amb Dit i fet. La casa es va
omplir de records agraïts, de trossets de
vida que ens van humanitzant i apropant els
uns als altres en el nostre desig de fer un
barri més habitable.
Després, vam repartir els calendaris a totes
les entitats i serveis i en vam distribuir a
tothom que en va voler. A l’hora de fer el
butlletí, li vàrem demanar a l’Òscar Cano,
d’Arrels, que ens compartís les seves
impressions. Aquí les teniu!

Us vull explicar una historia del
dia a dia
Ja fa uns quants anys, uns 13 o 14, vaig
conèixer Dit i Fet per casualitat. Una
casualitat que va anar fent-se gran amb els
contactes que tenia al meu costat. Jo,
inquiet per naturalesa, vaig voler saber mes
i vaig adonar-me que aquell petit espai en
sí, és una teranyina amb moltes subjeccions,
on cada punt de subjecció és important i
ajuda a mantenir-se. Altres li diran xarxa,
xarxa d'ajuda als demès.
Jo, des d'Arrels, amb el volum i moviment
de material divers que arriba per donació,
per exemple, centrem-nos en la roba, un
amic nostre anomenat Josep Maria Gaja,
que era voluntari en varies Associacions, em
va parlar de Dit i Fet. Em va presentar el
projecte, la idea i sobretot el saber ser i
estar, que en el fons és el que mes ajuda a
la gent vulnerable. Em va agradar i des de
llavors us he seguit i he aportat un granet de
sorra.
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Al Juanito ja el coneixia, ja que ajudava a la
Mercè Piques al carrer Sotstinent Navarro...
però això és un altre historia i ens
allargaríem.

Llavors, amb la roba que arribava Arrels vam
decidir donar-la a Dit i Fet. La preparàvem i
feia cridar al Juanito, que venia amb el seu
carretó des de el carrer Lledó.

Està clar que la vida va passant, els homes
canvien, la gent que hi viu i que hi està a la
casa segueix mantenint el caliu i la forma de
fer del Padre Paco. Cadascú, ells, nosaltres,
el barri... tots, ajudem a que es mantingui
per ajudar en el que calgui.
Jo no deixaré de fer-ho.
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