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Ja fa molt que varem començar amb el Projecte Sostre. Si, el pont de la Immaculada de l’any de les
Olimpíades, l’any 1992. Quan varem obrir les portes ningú tenia idea de res: No sabíem si vindrien els
homes que havíem convidat a venir malgrat feia molt que els coneixíem del carrer, no sabíem si seriem
prous voluntaris i dormíem gairebé una nit per setmana, però aquí ens teniu, any rere any, nit rere nit!
Per a mi parlar de Sostre és parlar de generositat, de compromís, de donació, de “bona gent” en el
sentit més ampli i profund del terme. Bona gent que ofereix temps i qualitats en favor dels
altres.
Sempre em sorprèn veure com hi ha qui, quan ja no pot fer nits, s’ofereix per anar a visitar
antics usuaris i ho fa amb dedicació, any rere any, i la persona se sent acollida, acompanyada,
estimada. Deixen de fer nit i s’apunten a portar l’economia. Deixen de fer nit però continuen
aportant econòmicament perquè el projecte continuï. Deixen de fer nits però senten el Sostre
com casa seva i demanen seguir rebent informació detallada.
Sempre em sorprèn el qui s’ofereix per omplir un forat al calendari i que no haguem de pagar
una nit extra malgrat ja fa una o més nits al mes. O algun voluntari fa un SOS perquè ha tingut
un imprevist i sempre hi ha algú que cobreix el forat. No podem tancar, és casa seva!
M’emociona les famílies que després de tant de temps encara continuen portantnos el sopar
una nit a la setmana o qui, amb tota l’estimació, a més de portar sopar s’encarrega de que no
els falti res per esmorzar o els cus els botons que cauen o els baixos del pantalons.

M’emociona la veïna que any rere any, per Nadal, ens porta dolços nadalencs als voluntaris i
ens demana què pot comprar com a regal de Reis per a cada un dels homes de dorm al Sostre.
Un mossèn que mai posa problemes, que sempre està atent perquè si manca alguna cosa,
respon el telèfon quan demanen informació i truquen a la Parròquia en lloc de trucar al Sostre,
que s’amaga a les reunions i dona la cara davant les institucions quan demanem ajuts i
subvencions.
Això és el Sostre un munt de bona gent disposada a oferir el que té perquè sis homes puguin
tenir una llar i poc a poc, dos passos endavant i un endarrere puguin anar avançant en el camí
de la vida amb dignitat.
Glòria Andrés

I AL CARRER
El segon semestre de l’any ha estat marcat per la tranquil·litat donat que fins ara al Desembre no hi ha
hagut ni sortides ni entrades.
Per tal d’omplir la plaça disponible alguns voluntaris estan fent seguiment al carrer i també estem fent
xarxa amb les diferents entitats de Sense Sostre de Ciutat Vella. De moment ens han fet diferents
propostes però s’han hagut de declinar ja que totes elles eren persones amb cadira de rodes i el centre
no està prou adaptat per donarlos cabuda.
A l’Agost es va incorporar la nova educadora, la Marina Quinto. La qual substitueix el Xavier Teixidor
que molt agraït per tot el que ha aprés a Sostre ja ha començat a treballar a Girona. La Marina ha
entomat amb molta il·lusió Sostre i amb ganes de quedarse per temps.

E.R al Juliol varem saber que li havien

aquí considerant que no són unes dates per

embargat els diners del compte. Hem estat

estar sol i començar una nova rutina... S’ha

durant molts mesos darrera del tema, fins que

treballat amb ell per tal que sàpiga controlar i

ara per fi ja sabem qui ha realitzat

prepararse la medicació i per tal que pugui dur

l’embargament i la Fundació que hi té la tutela

un bon control de metges i demés entrevistes

s’ha de posar en el tema per tal que no torni a

que té. S’ha pactat amb Marillac per tal que

passar. De moment no hi cap recurs residencial

després de la seva sortida de Sostre des d’allà

possible, ja que no s’obren convocatòria de

el continuïn acompanyant en aquest aspecte.

places fins el 2015. Des de Sostre seguim
vetllant per tal que el seu dia a dia sigui el millor
possible tot i les circumstàncies i a la vegada
estem molt a sobre de la Fundació tutelar per tal
que no s’adormi i que es trobi una sortida digna
el més aviat possible per a ell.

M.M després de diferents tràmits llargs
vam aconseguir empadronarlo a Sostre i
començar amb el tema metges. Tot i l’abús
continuat d’alcohol i l’edat les primeres revisions
mostraven que estava prou bé de salut. Però va

E.L A l’Agost va fer un ingrés per desintoxicació

començar a tenir problemes d’incontinència i el

i des de llavors continua sense consumir. Passa

seguiment mèdic i les proves realitzades han

el dia al Centre de Dia de Marillac on compleix

mostrat un tumor a l’estomac. Ara estem

bé els objectius marcats i va progressant. Així

pendent de més proves mèdiques que cal lligar

doncs ara de cara al primer trimestre del 2015

bé amb l’hospital, ja que per la seva volatilitat de

ens tornarem a plantejar la seva sortida de

caràcter costa molt que se les deixi fer, i

Sostre. Hem detectat que hi havia moments

segurament l’hauran d’intervenir. També s’ha

que semblava que alguna cosa no rutllava bé a

realitzat la derivació amb els serveis de salut

nivell neurològic i varem aconseguir visita a

mental de la zona, que l’estan començant a

l’Hospital del Mar on han determinat que pateix

veure i ens són de gran ajuda amb el tema

epil·lèpsia. Ara està en tractament i en

hospitalari. A Sostre s’han aconseguit

seguiment. Ja té data al Gener per la darrera

petites grans coses amb ell, com que es

operació que té pendent. Vam fer els tràmits per

canviï cada dia de pantalons i que ja no dormi

apel·lar la sentència de presó que té pendent i

calçat i vestit de carrer.

estem esperant a saber la resolució al respecte
del jutge.

T.B. a principis del semestre va deixar de
voler anar a Marillac, agreujantse així encara

M.R Porta sense consumir alcohol des del

més la seva situació ja que passava el dia al

Juliol, quan es va espantar molt amb el tema del

carrer. A partir de la coordinació amb Serveis

fetge i va prendre la decisió de deixarho ja que

Socials i els serveis de Salut mental de zona,

li anava la vida. Al Setembre va fer un ingrés a

s’ha pensat per ell amb una alternativa

l’Hospital del Mar per consolidar la

residencial fins que no hi hagi places de

desintoxicació i ara continua en seguiment. Ja té

residència de Salut Mental. Finalment ara al

tramitada la PNC que començarà a cobrar a

Desembre marxa al nou centre podent complir

partir del Gener. Durant aquest semestre ha

el seu desig de no passar el Nadal al carrer.

tingut diferents opcions per sortir de Sostre però

Aquests mesos s’ha treballat amb ell el tema

ha anat declinat totes. Finalment marxarà a un

salut i s’ha aconseguit que es fes proves

pis compartit d’amics seus.

pendents per tal de fer un bon seguiment de

La sortida estava prevista al Desembre, però

temes pendent que tenia en aquest aspecte.

des de Sostre se li ha ofert de passar al Nadal
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