
 

 
 

1 

 
ASSOCIACIÓ DIT I FET 
 

 

 
 
 
M E M Ò R I A    2015 
 
 
 
 
 



 

 
 

2 

 
ÍNDEX 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 
 
1.1. Línies d’actuació 2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 
1.2. Objectius generals .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3 
 
2. CONVIVÈNCIA I AUTOGESTIÓ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 
 
2.1. Persones residents de llarga estada al 2015 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 
2.2. Persones ateses als llits d’emergències .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    7 
2.3. Participació .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7 
2.4. Seguiment dels residents .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 
2.5. Valoració .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12 
 
3. SERVEI DE ROBER .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 
 
4. SERVEI DE MENJADOR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   14 

 
5. ASSOCIACIÓ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 

 
5.1. Pla de finançament .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 
5.2. Funcionament de la junta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 
5.3. Voluntariat .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15 

 
6. ANNEXOS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 

ANNEX 1. CARTA ALS SOCIS I AMICS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17 
ANNEX 2. AGRAÏMENTS .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 
ANNEX 3. ENTITATS COL·LABORADORES .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 

 
 



 

 
 

3 

1. INTRODUCCIÓ 
 
 
En tancar un any, és un moment important per una entitat: és  el moment de parar-se i mirar 
enrere, de pensar el què s’ha fet, com s’ha fet i perquè s’ha fet. És un moment de reflexió que 
busca enriquir i millorar les accions que portem a terme.  
 
Si l’any 2014 es va caracteritzar per poder fer millores a l’habitatge que dignifiquessin la vida 
dels residents, aquest any ha estat molt centrat en l’acompanyament de cada un dels persones 
residents en millorar la seva salut i cuidar-se més. Han estat moltes i molt variades les 
patologies que hem hagut d’afrontar.  
 
Un altra vessant molt important del nostre treball diari és la convivència que anem creant a la 
casa i solidaritat amb els que estan en pitjor situació. Des de la participació dels residents en 
accions vinculades amb el barri, fins l’apropament de grups de persones que volien conèixer-
nos i participar del nostre projecte.  
 
Cal destacar, també, les persones voluntàries que han pogut vincular-se a l’associació en 
diferents tasques i la tasca de coordinació del voluntariat que s’ha iniciat. Per últim, assenyalar 
el suport de molts amics i coneguts en aquest 2015. 
 
 

1.1. Línies d’actuació 2015 
 

A continuació exposem les línies d’actuació que es varen presentar a l’Assemblea 

ordinària de l’associació del passat mes de juny, i que varen er aprovades per 

unanimitat: 

 

- Estabilitzar la situació econòmica de l’entitat. 
- Ampliar la base social de l’entitat i fer-ne el seguiment.  
- Millorar el funcionament de la junta que afavoreixi l’agilitat i eficàcia en la gestió i 

valorar la necessitat de l’ampliació de la junta.  
- Elaborar protocols d’intervenció socio-educativa per a l’actuació del dia a dia.  
- Reforçar el voluntariat.  

 
 

1.2. Objectius generals 
 
Els objectius generals de la comunitat de Dit i Fet són els següents, tal i com es troben 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. 
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- Promoure processos personals d’inserció social dels residents, assegurant 
l’acompanyament de la persona a diferents nivells i segons les seves possibilitats. 

 
- Responsabilitzar a les persones com a subjectes actius del seu procés personal, 

afavorint al màxim la seva autonomia..  
 

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

 
- Crear consciència a l’entorn social de la problemàtica de la gent sense sostre i crear 

vies de participació perquè veïns i altres persones actuïn i s’hi responsabilitzin.  
 
 

2. CONVIVÈNCIA I AUTOGESTIÓ 
 
 

2.1. Persones residents de llarga estada al 2015 
 
Les característiques de les persones residents a Dit i Fet aquest any han estat: 
 
   Edat mitjana 61.3 anys 
     

Temps d’estada a Dit i Fet: aproximadament 5 anys 
 

Procedència: derivat d’una institució col·laboradora 
 

Situació econòmica: Cobra una PNC (prestació no contributiva) o una 
PIRMI (renda mínima d’inserció), no arriba als 400 euros mensuals 
Relacions: No tenen cap contacte amb la família biològica o amb amics 
anteriors a la seva arribada a Dit i Fet, tret de les persones de la casa o 
vinculades a ella. 

 

Edat 
 
Cal assenyalar que l’edat dels homes residents ha pujat des del 2013, on la mitjana d’edat era 
de 59,41. Aquesta any hem atès també vàries persones menors de 50 anys al nostre llit 
d’emergències, comptabilitzades en el següent apartat  
 

Temps d’estada 
 
El temps d’estada ha disminuït lleument des del 2013 degut a les noves incorporacions de 
residents que hi ha hagut en aquest darrer any. Hem pasat d’una mitjana de 62,2 mesos a 60,8 
mesos d’estada. 
 
Aquest any hem incrementat el número de persones residents a Dit i Fet. L’any 2014 es van 
realitzar una sèrie de millores a la sala Lledó i la zona del rebost, que va provocar un 
estancament del nombre de residents atès que calia reubicar els residents a d’altres espais de 
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la casa. Aquest 2015 s’ha començat a ampliar el nombre de residents fins arribar a 15 i s’ha 
mantingut ocupat el llit d’emergències de la casa. Amb tot, en cap moment s’ha arribat a la 
plena ocupació de les disset persones residents que tenim establerta. S’ha canviat dues 
llieteres per llits individuals, la qual cosa fa que sigui precís adequar algun espai més de la casa 
per tal de poder arribar a acollir els disset residents que estableix el projecte de Dit i fet.  

 

Situació econòmica 
 
En quant a la situació econòmica dels residents al llarg del 2015, podem comentar que, si algú 
incorpora a Dit i fet i no disposa de cap ingrés s’intenta, en coordinació amb els serveis socials, 
gestionar alguna ajuda perquè pugui tenir un mínim d’autonomia. 
 
Pel que fa a la tipologia dels subsidis, la 
gran majoria dels residents han pogut 
accedir a les prestacions no contributives 
sigui per la seva edat o pel seu grau de 
discapacitat; ja que en tots els casos no 
tenien cotització suficient per accedir a 
una pensió contributiva. D’altra banda, 
els serveis socials han tramitat una renda 
mínima d’inserció per als més joves, en 
edat laboral, però amb molt poques 
possibilitats d’incorporar-se a una feina. 
La mitjana de cobrament dels homes 
residents a Dit i Fet és de 318.36€ 
mensuals.  
 

Relacions socials 
 
Com a última consideració del perfil dels 
homes residents, comentem el tipus de 
relacions personals i socials que tenen. En 
la seva gran majoria no mantenen cap 
tipus de relació amb persones externes a 
Dit i fet (família o amics). Els voluntaris i 
els mateixos residents són la seva xarxa 
relacional actual. Amb tot, però, hi ha una 
petita franja que ha refet tímidament les 
relacions amb la seva família biològica, un 
gran pas per a persones que han estat 
anys sense tenir-hi cap contacte. També 
hi ha aquells que no han perdut tota la 
seva xarxa d’amistats fóra de la casa i que 
la mantenen un cop instal·lats a Dit i Fet. 
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Procedència 
 
La procedència dels homes de la casa ha variat en els darrers anys. Si bé en un principi de la 
nostra història la totalitat eren homes que provenien directament del carrer, actualment la 
coordinació i la col·laboració amb entitats i institucions privades fa que la majoria siguin 
persones provinents d’aquestes. Així, les persones procedents d’institucions com OS Marillac, 
Fundació Benito Meni o Sant Joan de Déu, sortien de processos de malaltia. Estaven al carrer 
quan varen ser hospitalitzats i des de l’hospital els derivaren a aquestes institucions i un cop 
recuperats varen ser derivats a Dit i fet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’altra banda, les persones que han arribat via Serveis Socials Municipals eren persones que 
no havien viscut al carrer, sinó que estaven en pensions o rellogades i no tenien recursos per a 
poder fer front al pagament, de forma que si no haguessin entrat a Dit i fet, tenien una alta 
probabilitat d’estar al carrer. 
 

Salut 
 
El quadre següent mostra el fet que han estat moltes i molt diferents les patologies al llarg 
d’aquest exercici amb els homes de Dit i Fet. A més, l’edat cada cop més avançada dels 
residents de Dit i Fet fa que vagin apareixent malalties pròpies de l’edat i també derivades del 
seu estil de vida anterior. 
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En aquest sentit, la coordinació amb els centres de salut de Gòtic, Drassanes i Arc de triomf és 
molt destacable i important per poder mantenir a les persones controlades i estabilitzades. 
Així mateix, amb l’Hospital del Mar. 
 
 

2.2. Persones ateses als llits d’emergències 
 
Els llits d’emergència han estat ocupats pràcticament tot l’any. Han estat dues les persones 
ateses, però la seva estada s’ha allargat alguns mesos per tal de poder garantir una sortida 
digna de Dit i fet. 
 
El primer cas va ser una derivació procedent de l’església de Santa Maria del Pi. Es tractava 
d’un home,que encara no tenia els cinquanta anys, que es trobava al carrer i sense cap mena 
de recurs. Atès la complexitat burocràtica de diferents institucions no es va poder trobar un 
recurs adient per la seva situació fins passats més de quatre mesos. Finalment, va poder sortir i 
iniciar un procés d’incorporació sociolaboral a l’Hort de la Vila de Sant Joan de Déu. 
 
El segon cas va ser derivat de la Comissió d’Ajuda al Refugiat (CEAR). Era un jove de Guinea 
Conakry que va entrar a l’Estat per la via d’atenció a la infància, però les proves mèdiques el 
van catalogar com a major d’edat i va ser expulsat del circuït. Des de CEAR, aprofitant el 
conveni verbal que mantenim des de fa tres anys, ens varen demanar que l’acollíssim fins que 
tingués la targeta vermella (sol·licitud de refugiaiat) Aquesta va ser una experiència molt 
enriquidora pels residents, els quals es varen convertir en els seus mestres (li ensenyaven 
castellà) i també protectors (no deixant-lo sortir per les nits). Avui encara els ve a veure de tant 
en tant. 
 
En aquest apartat d’emergències volem afegir que al mes de setembre Dit i Fet es va oferir a 
l’Ajuntament de Barcelona per ajudar en el tema de refugiats, que en aquell moment es 
preveia massiu i imminent. La nostra ajuda anava des de poder facilitar aliments, menjador i 
roba. 
 
La resposta ha estat que des de Creu Roja i Càritas ens han enviat a una dotzena de persones 
per a proveir-los de roba i des de CEAR han intentat enviar a més joves, però estaven les places 
cobertes. Els hi hem facilitat també roba i productes d’higiene. 
 
 

2.3. Participació 
 
Aquest és un dels eixos fonamentals del projecte. Els residents de Dit i Fet incorporen el 
concepte de participació com un dret i no como una obligació i això els fa més presents en les 
activitats proposades de la casa.  
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Assemblea de residents 
 
De forma ordinària, cada quinze dies es celebra una Assemblea de tots els residents. Aquest 
any 2015 se n’han fet 24 d’ordinàries (al mes d’agost no es realitzen) i 3 d’extraordinàries per 
tractar temes urgents. 
 
L’Assemblea té com a objectiu fer efectiva la participació i l’autogestió dels residents. És on 
s’informa, es planifica, s’opina i es decideix el que cal fer al llarg dels propers quinze dies. 
 
Acostuma a tenir un guió on en primer lloc s’informa de situacions passades i futures, a 
continuació els tems que afecten a la casa, amb veu i vot per a tothom i per últim aquells 
temes que els homes volen desenvolupar, opinar i discutir.  La durada és aproximament de 90 
minuts i és en dijous.  
 
El tema més tractat en les assemblees és el que fa referència a la casa amb el 19% dels casos, 
el segueixen les donacions amb el 14% i la participació amb el 12%. Parlar de les vistes a rebre i 
de tenir la casa oberta és el 7%. Pel que fa ales incorporacions al llarg de 2015 se n’ha parlat un 
5% a les assemblees mentre que les sortides únicament un 2%. 
 

 

Gestió de recursos 
 
A més a més de les aportacions dels residents, la nostra supervivència compta de manera 
molt important amb les donacions que se’ns fan des de la Fundació Banc dels Aliments, en 
fruita i verdura (aquest any han deixat de donar-nos productes frescos làctics i congelats).  
 
Així mateix, destaquem l’aportació que fa l’Associació La Nau, la qual ens facilita productes de 
neteja com sabó de màquina, suavitzant o algun producte d’higene pels homes, el que suposa 
un estalvi d’un 10% aproximat en aquest apartat. 
 
També cal destacar les donacions que ens fan sistemàticament el Projecte Benallar de 
proteïnes, especialment, tot i que sempre cal comprar-ne més, i també el projecte Itaca que 
diàriament ens dóna el menjar que no han pogut consumir. 
 
El pa diàriament ens el faciita des de fa molts i molts anys el Forn d’Avinyó i pràcticament 
sempre en tenim suficient. Aquest any, de tant en tant, l’escola de Forners i Pastissers de 
Catalunya ens porta la producció d’aquell dia. 
 
A més a més, cada any, per les festes nadalenques escoles de primària, catequesi o 
universitaries fa un recollida d’aliments a favor de Dit i fet, el que suposa omplir d’algunes 
llaminudares el rebost a banda de rebre aliments bàsics. 
 
Des de fa un parell d’anys portem a terme una activitat per evitar el malbaratament de menjar. 
Nosaltres en molts casos som receptors d’aliments que no donem l’abas a consumir i per això 
hem estat fent una xarxa amb entitats que reparteixen a famílies. Així, uns tres cops l’any els hi 
portem aquests esxcedents i el menjar s’utilitza i fa servei. 
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Aquestes entitats són: l’Hora de Déu del Raval, Obra Social Marillac de la Barceloneta, Projecte 
Compartir (Associació Gabella) del Gòtic, l’Associació Ajuda (Caputxins) de la Ribera i les Mares 
de Calcuta del Raval. 
 
També en coordinació amb els Serveis Socials del barri hi ha situacions que ens venen 
derivades per tal de poder-los ajudar amb algun lot de menjar, especialment arrós, pasta, 
tomàquet fregit, sabó , llegums i galetes. 
 

Activitats 
 
La casa participa en aquelles activitats que s’organitzen en el barri i celebracions de festes i 
esdeveniments obrint les portes a tothom qui vulgui compartir-les amb nosaltres a Dit i fet. 
Detallem algunes: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

La festa de Sant Jordi. Aquest any ens hem integrat a 
l’organització de la festa que es fa a la Plaça de la 
Mercè i on hi participen totes les Associacions del 
Barri. Hem repartit xocolata mentre hi havia jocs pels 
nens i nenes del barri (300 gots amb galetes i 
melindros) 

 
Hi varen passar grans i petits, de casa i forasters i 
tothom va gaudir tant repartint com rebem.  

Sant Jordi, Plaça de la Mercè 23 d’abril 

 
 
Festes del barri, Plaça Sant Just, 21, 22 i 23 de maig 
 
Aquest any es celebraven els 30 anys 
de la creació de l’Associació d’Amics 
del Barri de Sant Just i la festa major 
del barri va durar tres dies.  
 
El primer dia a les 17 hores, els 
homes de Dit i fet varen repartir 
xocolata i coca per a 350 persones, 
hi varen venir tot el barri: grans 
petits i algun estranger que passava 
per allà. El segon dia, al matí, a les 10 
hores, altre cop els homes de Dit i 
Fet estaven a la plaça de sant Just i 
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ho tenien tot apunt per donar esmorza al barri mentre esperaven a les bandes de timbals que 
de diferents parts de Barcelona s’havien de reunir allí a les 13 hores. Aquest cop eren xurros el 
que servia per mullar a la xocolata i varen ser 250 racions. 
 
També aquest any Dit i Fet va fer una olla per a 40 persones i varem anar, com uns veïns més, 
a menjar al darrer dia de la Festa major a la plaça i a compartir el que portarem amb la resta 
de veïns. Varem convidar a estar amb nosaltres a tots els voluntaris i voluntàries, i va ser una 
trobada molt festiva, fraternal i amigable entre tots i totes els que formem part del Gòtic. 
 
Mostra d’entitats, Plaça de la Mercè 23 de setembre 
 

Les entitats del barri Gòtic un cop l’any 
realitzen una parada a la plaça de la Mercè. 
 
Aquest any Dit i fet hi va ser convidat i amb 
totes les nostres ganes i voluntat varem estar 
en un estand des de les deu del matí fins a les 
set de la tarda. Donàvem informació sobre qui 
érem, que fèiem i deixàvem que la gent veies la 
nostra pàgina web i el facebook, aquesta 
connexió a internet gràcies a la Universitat 
Pompeu Fabra que ens la va facilitar. 
 

Varen passar moltes persones per la nostra parada, i nosaltres en varem visitar també d’altres. 
A partir d’aquesta jornada varen sortir col·laboracions i coneixences que en faciliten el dia a 
dia a casa. 
 
Pregària dels dimarts 
La pregària està oberta a tothom que hi vol assistir; de manera regular som unes quinze 
persones. 
 
La celebració de la vida del Padre Paco  
El 14 de novembre es va complir quatre anys de que el nostre 
fundador, el Padre Paco, Francesc García-Fillat, ens va deixar. 
 
Aquest any en caure el 14 de novembre en dissabte, des de la 
casa es va organitzar una jornada per a compatir el missatge 
del Padre Paco, entre tots els amics de Dit i fet. 
 
Així dons, a les 11 del matí va tenir lloc una celebració 
eucarística on hi participaren al voltant de setanta persones 
vingudes del barri i d’altres lloc, tots havien compartit grans 
moments amb el Paco. A la missa amb molts cants i molta 
participació es va recordar els seus ensenyaments i la seva 
obra. 
 
A continuació els homes de la casa varen convidar a tos els presents a un “pica-pica” i a dos 
quarts de dues varem fer un dinar de germanor on hi eren presents més de quaranta persones. 
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A la sobre taula, que es va allargar pràcticament fins a la sis de la tarda, es va departir 
amigablement i es varen recordar anècdotes i fets de la casa des de la seva inauguració al 88 
fins a l’actualitat. 
 
Les festes de Nadal: la Missa del Gall i Reis.  
A les vuit del vespre va començar la missa amb l’assistència de la gent del barri i d’amics de Dit 
i Fet. A la sala hi havia prop de seixanta persones de totes les edats i condicions. Acte seguit i 
amb una mica de torrons i neules es varen cantar nadales per anar fent temps pel sopar, que 
començava puntualment a les deu amb quaranta comensals. 

 
Com cada anys la nostra amiga Isabel 
de Sitges, havia cuinat per quaranta 
persones. 

 
Volem assenyalar que els residents de 
Dit i fet varen tenir un regal aquella nit,  
que consistia en una bossa amb 
productes d’higiene personal. Així 
mateix, els nens i nenes de la catequesi 
de l’església de Santa Maria del Pi 
varen portar per als homes de Dit i Fet 
un regal per cadascú que se’ls hi va 
lliurar la nit de cap d’any, junt amb una 
bossa amb els típics dotze grans de 
raïm.  

 
 
I finalment, per Reis, una de les voluntàries de Dit i Fet els hi va fer arribar unes bosses 
individuals per poder-hi posar el cobert i el tovalló. Varen ser unes festes lluïdes, generoses, 
solidaries i molt acompanyades. 

 
 

2.4. Seguiment dels residents 
 
Trimestralment s’han realitzat trobades individuals d’ una hora per poder anar fent un 

seguiment i avaluació de cadascú dels residents de Dit i fet. En aquestes trobades, amb un 
guió prèviament elaborat de tres preguntes que serveixen de guia, es va analitzant la 
situació del resident, les seves relacions amb els companys i la casa, les propostes de 
millorar i el que vol fer en un futur immediat. A partir d’aquí s’estableixen objectius 
específics a anar treballant. 
 
S’ha fet el seguiment quotidià dels residents a través d’un registre de cada un dels 
homes que viuen a Dit i Fet que es valora a nivell de la coordinació setmanalment. En 
aquesta revisió es va veient quines intervencions específiques dur a terme per tal 
d’anar avançant en els objectius marcats per a cada resident, així com vetllar per la 
dinàmica que es viu a la casa a diversos nivells: relacions, accions a dur a terme...  
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Finalment, s’ha elaborat un document que recull el protocol d’intervenció socio-
educativa respecte als processos d’acollida, d’estada i de sortida del servei. Aquesta 
tasca ha implicat una revisió de la praxi quotidiana a la llum dels criteris d’intervenció 
del projecte. Hem demanat l’assessorament d’una persona experta per tal que ens 
pugui fer el retorn i incorporar aquells mecanismes que resultin més eficients, eficaços 
i coherents amb l’estil de Dit i fet. La darrera fase d’aquest treball consistirà en 
presentar a la Junta de l’associació aquest treball per tal de dialogar-lo plegats. 
 
 

2.5. Valoració 
 
En aquest 2015, un cop finalitzades les obres de millora de la casa, s’ha pogut ampliar 
el nombre de residents, amb el que suposa d’incorporació de noves persones, de 
reajustaments en les dinàmiques relacionals i d’organització de la casa.  el fet d’haver-
les dut a terme progressivament ha facilitat el procés d’entrada a la casa. 
 

Com ja apuntàvem al començament i també com ja s’ha vist en el perfil, la situació dels 
residents ha esta marcada pel seu estat de salut. El fet de fer un seguiment 
individualitzat ha suposat que s’hagi produït una evolució i favorable.  
 
Precisament aquesta situació de salut-malatia ha portat que haguem aconseguit un 
grau de convivència i solidaritat molt important, donat que els propis residents poc a 
poc s’han anat fet càrrec de la situació i, tret dels moments d’anar al metge, ells eren 
els cuidadors dels seus companys tenint cura dels àpats i del que es podia menjar o no. 
Aquesta situació ha portat a una major participació dels residents en el 
desenvolupament del dia a dia, ja que en forces casos ells mateixos gestionaven les 
substitucions respecte a les responsabilitats de cadascú. 

 
D’altra banda, valorem ben positivament l’ampliació de donació de recursos que ha 
suposat l’increment de fruita i verdura del Banc d’aliments i també les aportacions que 
hem rebut de persones i entitats de proximitat, com la cuina d’Arrels, la roba dels veïns 
i de botigues que han tancat i també algunes donacions dineràries puntuals però 
significatives. Això ha fet que puguem dur a terme repartiments més importants a 
l’Hora de Déu, OS Marillach, l’Ajuda i famílies concretes, de forma que s’incrementa la 
interrelació amb el barri.  
 
Pel que fa a les activitats realitzades, enguany ens hem incorporat a la mostra 
d’entitats de la Mercè. Pensem que és una possibilitat bona per fer contactes i enfortir 
els lligams entre les entitats del barri. Es tracta d’una primera experiència per nosaltres 
i cal veure com es pot seguir col·laborant en properes edicions. 
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3. ROBER 

 
En el quadre posterior es pot veure el volum de persones que han gaudit del servei de 
rober, per gèneres i horari. 

 
En relació a l’origen de les persones usuàries 
podem destacar en relació als homes que el 
perfil seria d’un home entre 25-40 anys 
d’origen europeu, que va des d’Itàlia a 
Romania, passant per França i Bulgària, i que 
no té domicili.  
 
En el cas de les dones, són totes mares de 
família, entre dos i tres fills/filles, que viuen 
al barri, en la seva gran majoria d’origen 
marroquí i amb recursos molt escassos o 
sense. 
 

 
La demanda de roba es majoritària de roba masculina. La manca de roba per home ha fet que 
en diverses ocasions haguem fet crides via xarxes socials per poder obtenir recursos. En aquest 
sentit la resposta dels veïns del barri sempre ha estat important, i també hem obtingut 
material provinent de l’església de la Trinitat Vella, de l’església del Pi  i d’algunes botigues del 
barri que han tancat. 
 
En el sentit contrari, és a dir, la roba que ja no té sortida hem comptat amb la col·laboració de 
Càritas i d’un grup de persones que tenen una Associació per l’ajuda als saharauís, que dos 
cops l’any prenen la roba, especialment de menor, cap al Sàhara. Amb aquest xarxa de 
col·laboradors (donats i receptors), podem dir que hem arribat al punt de que tota la roba que 
arriba a Dit i Fet s’aprofita. 

 
Fent una valoració del que ha estat el rober al llarg de 2015, cal esmentar, segons els 
residents responsables d’aquest servei, que entre les persones que s’han beneficiat hi 
han anat, és a dir, hi ha més exigència i menys correcció en el tracte. 
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4. MENJADOR 
 
El menjador ha estat obert tot els dijous de l’any. Al 2015 s’han comptabilitzat 
aproximadament unes 1100 racions, malgrat estar obert a tothom major de 18 anys, la gran 
majoria dels usuaris han estat homes 91%.. 
 
Respecte a l’any passat hem tingut una forta davallada d’usuaris. La XPASLL afirma que s’ha 
diversificat l’oferta i són moltes les persones a títol personal o des d’una organització que 
ofereixen menjar pels carrers i places, tant de dia com de nit a la Rambla o bé davant del 
Govern Civil... per exemple. 
 
En relació a la procedència del usuaris del servei de menjador assenyalem que tres quartes 
parts són d’origen estranger: romanesos, àrabs, senegalesos, filipins, bulgars, hongaresos, 
italians i francesos. (75%) 
 
Els autòctons són persones en la gran majoria dels casos que ja no dormen alcarrer, però per la 
seva manca de recursos van als menjadors socials i populars per poder fer un àpat calent al 
dia. Són persones que coneixen des de fa molt temps el servei de Dit i fet i venen ja com si fos 
casa seva. (25%) 
 

 
 
 

5. ASSOCIACIÓ 
 
 

5.1. Pla de finançament 
 
S’ha dut a terme un estudi comparatiu del balanç econòmic del 2011 al 2014 en vistes a 

constatar quina ha estat l’evolució del compte de despeses ordinàries de la casa, el de 

l’estructura de l’associació i el de les inversions. Constatem que s’han ajustat les despeses de la 
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casa, però que també ha baixat l’aportació dels homes en aquest període. D’altra banda, 

també veiem que les aportacions dels socis han anat baixant.  

 

A partir d’aquestes consideracions, s’ha fet un estudi per veure quina ha estat l’aportació dels 

homes i com és que ha davallat per tal de tenir més elements per poder valorar si s’havia 

d’incrementar l’aportació dels homes. Hem dut a terme la valoració de l’aportació que 

actualment fan els homes tot debatent diverses formes d’ampliar-la.  

 

També es va constatar que cal ampliar la base social de l’entitat.  En aquest sentit es va decidir, 

com a primera acció, elaborar una carta als amics i socis per tal de demanar la seva 

col·laboració i que ens ajudessin en aquest tema que, finalment, es va poder enviar iniciat l’any 

2016. D’altra banda, creiem que vetllar per mantenir les subvencions que ens van arribant i 

iniciar alguna una campanya de Crowdfounding, per cobrir alguna despesa concreta.  De fet, 

s’ha dut a terme la signatura del Conveni de l’Ajuntament per al 2015-2016 i s’han mantingut 

la resta de subvencions que hem demanat.  

 

Per tal d’afavorir un major seguiment de les despeses de l’entitat, acordem que la coordinació 

passi a la tresoreria els comptes de la casa un cop al mes i que la junta faci el seguiment 

econòmic semestralment dels comptes de l’entitat.  Això s’ha pogut dir a terme a partir de 

després de l’estiu del 2015. 

 

 

5.2. Funcionament de la Junta 
 

La Junta ha anat mantenint el ritme de reunions mensuals, però ja fa un temps que constatem 
que no hi ha una suficient agilitat en la resolució dels temes que tenim a sobre la taula. Es va 
dur a terme una sèrie d’entrevistes a tots els membres de la junta el 2014 per tal de poder fer 
propostes de funcionament de la junta. Arran d’aquestes entrevistes es va elaborar un 
document el gener de 2015 en què es recollien les inquietuds de tots.  
 
A partir d’aquestes gestions es va dedicar un temps a fer-ne la valoració i es va decidir, d’una 
banda, establir responsabilitats més clares respecte les diverses àrees d’actuació i també es va 
veure que era important poder incorporar més persones a la junta, així com crear un grup que 
ajudés a la captació de fons. Finalment, s’elabora i acorda un protocol de funcionament de les 
juntes molt senzill que ha d’ajudar a ser més efectius: establint un ordre del dia que s’envia per 
correu electrònic i vetllant per tal que les juntes siguin més estructurades de forma que es 
dediqui temps tant a la reflexió, a la decisió com a la determinació de com es duran a terme els 

acords presos.  
 
 

5.3. Voluntariat 
 
Respecte al tema del voluntariat s’ha dut a terme un treball en dues direccions. Per una banda, 
s’ha creat la figura d’encarregada de voluntariat amb l’ànim de potenciar tant l’acollida i 
acompanyament de nous voluntaris com d’afavorir la coordinació del voluntariat de la casa. Ha 
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dut a terme l’acollida de vàries persones que s’han atansat a la casa i també s’ha creat un nou 
espai de trobada i coordinació del voluntariat. En concret, ens hem anat aplegant per dinar 
cada segon dimarts de mes amb aquest objectiu. Valorem positivament aquest espai de 
trobada que facilita el coneixement entre els voluntaris i amb els homes de la casa. Tot i que 
constatem que la disponibilitat dels voluntaris és limitada i a voltes no poden assistir als dinars. 
 
Per una altra banda, hem fet una prospectiva dels tipus d’accions que poden dur a terme els 
voluntaris a partir de les necessitats que la dinàmica de la casa suposa, per tal de tenir-les ben 
identificades i, a partir d’aquí, poder ser més concrets a l’hora de plantejar com pot ser la 
possible incorporació de persones voluntàries al servei i també de donar a conèixer les 
necessitats que tenim per poder dur a terme una campanya de captació de socis. 
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ANNEXOS 
 
ANNEX 1. CARTA ALS SOCIS 

 

Barcelona, 30 de març de 2016 
 

Benvolguts  amics i amigues, 

Fa un temps celebràvem amb molts de vosaltres el 4t aniversari de la mort del Padre Paco. 
Ara, al començament del nou any, volem fer-vos arribar el moment que vivim a Dit i Fet, tot 
compartint amb vosaltres algunes preocupacions que tenim i que estem treballant aquest curs. 

Sabeu que des que hem hagut de continuar sense la presència del Pare Paco, hem treballat 
tots fort i amb urgència per intentar suplir mínima i adequadament el suport als homes en primer 
lloc; també hem posat bastides d’obra per a la casa, bastides legals per a la associació... En tot 
moment hem comptat amb la vostra imprescindible ajuda i sempre és un bon moment per tornar a 
agrair-vos el vostre suport.  

 
La tasca del Pare Paco era intensa i complexa. Ara us volem comentar una faceta més a 

reomplir del seu polièdric treball. En aquests darrers anys sense el Pare Paco, hem vist minvar la 
nostra base social: tenim menys voluntaris vinculats al dia a dia de la casa i han baixat les aportacions 
econòmiques que rebíem.  
 

Amb això veiem que trontolla tot el que Dit i Fet intenta: ser una iniciativa des de la mateixa 
societat que s’organitza per crear possibilitats d’inclusió d’homes sense llar. 
 

- Perquè és necessari el reconeixement de persona a persona dels homes que viuen a Dit i 
Fet, cercant un espai capaç de garantir la seva dignitat i  respecte. Aquest 
reconeixement es duu a terme a través del voluntariat, la relació amb els veïns, amb els 
amics de la casa i les seves visites... 

 
- Perquè la societat necessita llocs com Dit i Fet on estem convidats a fer una societat 

millor, sense exclusions, una ajuda per tal d’entendre el nostre paper i les nostres 
possibilitats de canviar el món des del nostre entorn. 

 
Necessitem ara reforçar aquesta XARXA VITAL de relacions amb entitats i persones que ja té 

Dit i Fet. Per això rebeu aquesta carta on us proposem alguns camins i us expliquem les necessitats 
de tasques concretes de voluntariat, les possibilitats de fer-se soci de Dit i Fet o quines altres vies 
tenim per fer aportacions econòmiques. Us demanem que continueu amb el vostre suport i 
vinculació a la casa i que ens ajudeu a fer difusió i explicar al vostre entorn aquesta necessitat . 

 
La Junta Directiva 
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Treballs de voluntariat              

     

 
 
      

           

1 Treballs amb el banc d’aliments            
 Dedicació mínima: 3h al mes: 1 viatge al Banc d'Aliments al mes     

 Dirigit a : Conductors de furgo, amb o sense vehicle     

 Tasques: Ajuda als homes a portar aliments del Banc a casa    

           

2 Manteniment a la casa              
 Dedicació mínima: 2h al mes        

 Dirigit a : Treballadors del sector o aficionats, joves, jubilats, veïns…    

 Tasques: Ajuda als homes a desenvolupar tasques de manteniment a la casa   

           

3 Relacions i Comunicació exterior          
 Dedicació mínima: 2h al mes        

 Dirigit a : Dissenyadors, informàtics, estudiants, veïns…     

 Tasques: Pujada de dades i informació a la web i xarxes socials, facebook.   

  
Documentar l’activitat a la casa per poder compartir-la, i ajudar a 
compartir-la.  

  Responsabilitat de mostrar realitats del 4t món.     

  Ajudar als homes amb el butlletí semestral     

           

4 COMISSIÓ DE CAPTACIÓ DE RECURSOS ECONOMICS    
 Dedicació mínima: 2h al mes        

 Dirigit a : Treballadors, Empresaris, Joves, jubilats…     

 Tasques: Portar comptabilitat, ajuda a les comtes que porten els homes    

  Taules de treball RECERCA DE RECURSOS     

           

5 Salut i Acompanyament              
 Dedicació mínima: 2h al mes / 2h a la setmana      

 Dirigit a : Tothom         

 Tasques: Diferents visites mèdiques o acompanyaments que calgui fer. 

  
Acompanyament a passejades periòdiques o altres activitats 
lúdiques al barri.  

 

Si pots ajudar-nos amb alguna d’aquestes tasques o vols oferir una altre, si us plau, 
truca a l’Anna, coordinadora del voluntariat: 688 90 50 47 
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___Suport econòmic____________________ 
 

 
Tal i com us comentàvem, aquests darrers anys han anat baixant les aportacions dels socis 

que ajuden al sosteniment del projecte. Aquesta disminució de recursos condiciona la continuïtat del 
projecte. 

 
 
D’altra banda, hem aconseguit algunes ajudes puntuals per a dur a terme un sèrie de millores 

a la casa que han estat d’allò més positives per a la qualitat de  la vida dels homes, i que son ajudes 
especifiques per aquest objectiu.  

 
Amb independència d’aquestes ajudes d’inversió, necessitem ampliar la nostra base social i 

aportacions de cara a poder assegurar la viabilitat econòmica del projecte i la seva fortalesa. 
  
Us proposem: 
1. Ampliar l’Associació amb persones que participin dels nostres principis. Per això us 

convidem a fer-vos socis de Dit i fet. Podeu enviar un correu a ditifet.lledo@gmail.com 
en què manifesteu el vostre desig de participar-hi com a socis.  
L’aportació econòmica d’un soci es voluntària. 
 

2. Dur a terme una aportació econòmica puntual al nostre núm. de compte. 
 

3. Realitzar un ingrés periòdic que es pot fer o bé a través d’una domiciliació bancària amb 
el seu rebut corresponent o bé amb una transferència periòdica on-line que podeu 
gestionar des del vostre compte. 
Per a la domiciliació bancària ens heu d’enviar la butlleta adjunta complimentada al 
nostre correu electrònic. 

 
El nostre número de compte: 

ES52 2100 3000 1421 0298 0354 

mailto:ditifet.lledo@gmail.com
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ANNEX 2. AGRAÏMENTS 
 

 Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella 

 Ajuntament de Barcelona: Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

  Arrels Fundació 

 Associació de Veïns Amics del Barri de Sant Just 

 Basílica de Santa maria del Pi 

 Caixabank  Oficina de Correus 

 Comunitat de la Companyia de Maria de Ciutat Vella 

 Comunitat de les Germanetes de l’Anyell 

 Comunitat de maristes de Ciutat Vella 

 Diputació de Barcelona 

 EAE, Businees Scholl 

 FIRMA, Agència debranding global 

 Forn Avinyó  

 Fundació Banc dels Aliments  

 Fundació Escó  

 Projecte Benallar (Fundació Cintra) 

 Projecte Compartir (Associació Gabella, Maristes de Ciutat Vella) 

 Projecte Ítaca (Fundació Acollida i Esperança) 

 Restaurant paquistaní,  Comerç 36 

 Xarxa d’Atenció a Persones sense llar (XAPSLL) 

 Xarxa d’habitatges Socials de Catalunya. Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya 
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ANNEX 3. ENTITATS COL·LABORADORES  
 
 

1. ACAT, 
2. Associació de Veïns de Sant Just 
3. Ateneu Popular de Sant Roc (Badalona) 
4. Botiga de roba, c/ Lledó 8. Tot a 10 
5.  CAD Creu Roja, 
6. Càritas, 
7. Centre Català de Solidaritat (CECAS), 
8. Centre Cívic Pati Llimona, 
9. Centre d’Atenció Primària del Gòtic, 
10. Colmado Canals 
11. Comunitat de propietaris de c/ Lledó, 15 
12. Comunitat en Diàspora, 
13. Cristians del segle XXI, 
14. Cristians pel Socialisme, 
15. Drapaires d’Emaús rural 
16. Drapaires d’Emaús Sabadell, 
17. Escola de l’Esperança, del barri Baró de 

Viver 

18. Església de la Trinitat Vella 
19. Farmàcia Eduard Cuyàs 
20. Forn d’ Avinyó, 
21. Fundació Lluis Artigues, 
22. Fundació Pare Manel 
23. Hotel Barcelona Comtal 
24. Hotel Meridien 
25. La Salle Comtal 
26. La Salle de Gràcia, 
27. Obra Social Santa Lluïsa de Marillac, 
28. Parròquia de la Trinitat de Barcelona, 
29. Parròquia de Sant Rafael (Barcelona), 
30. Perfumeries Yves Rochard 
31. Projecte Sostres de la Barceloneta, 
32. Restaurant Comerç, 36 
33. Restaurant Racó del Bocoi 
34. Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 
 
Amb el suport de:  

 
 

 
 

 


