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INTRODUCCIÓ 

 

Felicitem-nos tenim vint-i-cinc anys. 

  

Fa 25 anys els veïns de la Barceloneta van proposar-se anar més enllà en la seva cura i relació amb les 4 o 5                        

persones que des de feia anys dormien pels carrers del barri. Fruit d’aquest propòsit i en col·laboració amb el                   

rector de la Parròquia de Sant Miquel del Port, van acomodar un local cedit pel Bisbat perquè poguessin                  

dormir-hi i els veïns es van comprometre a preparar sopar calent cada nit. Així va néixer Sostre, i ara que                    

celebrem els 25 anys del seu naixement, mantenim l’esperit dels veïns que el van fer possible i que, en la                    

seva majoria, encara hi col·laboren. 

  

Allò més important que els veïns van procurar amb la seva iniciativa és que la seva atenció permet a aquestes                    

persones recuperar la seva dignitat. 

  

25 anys més tard, la seva llavor s’ha convertit en un projecte consolidat format per més de 70 voluntaris, una                    

treballadora social i mecenes particulars que han sabut aflorar i sensibilitzar aquesta realitat davant la qual                

pasem moltes vegades sense fixar-nos. 

  

No és fàcil apropar-se a una persona que viu al carrer; quan t’hi apropes estàs entrant ‘a casa seva’, has de                     

respectar aquest espai. Tanca els ulls i pensa un moment com et veuries si perds la feina, la família, la casa,                     

els amics i fins i tot l’esperança i acabes al carrer. Com et veus a tu mateix? Per poder sobreviure al carrer                      

t’has de posar una cuirassa molt forta, et quedes al marge i comences a ser invisible. Davant d’aquesta                  

situació, com actuaries? Tot l’equip de voluntaris ens esforcem en trencar la distància, la incomunicació i els                 

tòpics respecte les persones que viuen al carrer; sabem que hi hem de posar molta paciència, molt d'afecte i                   

treballar a llarg termini, sovint sense cap resultat. 

  

Però tenim il·lusió perquè des de Sostre hem vist com moltes persones han estat capaces de recuperar                 

l’esperança, les ganes de viure, la xerradeta amb amics, tornar a escriure, pintar, dibuixar, fer música... En                 

definitiva tornen a sentir que són vives i visibles. És aquesta esperança la que ens ajuda als voluntaris a                   

seguir endavant amb el projecte. Els voluntaris de nit pensem que compartir la tertúlia, un joc de taula, el                   

sopar i la nit és un moment ideal per a ajudar a reconstruir aquesta esperança. Pel matí quan s’aixequen                   

després de dormir tenen l’acompanyament professional de la treballadora social perquè no perdin aquesta              

esperança. 

  

Felicitem-nos doncs els més de 70 voluntaris que ajudem de moltes maneres a tirar endavant el projecte 25                  

anys més tard del seu naixement: l’equip de sopars, els voluntaris de nit, d’acompanyaments en les gestions i                  

visites al metge, les comissions de gestió, els que miren de cercar recursos, etc… Tots els voluntaris volem                  

donar les gràcies a la professional que dedica part de la seva jornada a acompanyar-los allà on els voluntaris                   

no podem arribar. Sense l’ajuda de l’Ajuntament de Barcelona i de Càritas Diocesana aquest projecte no                

podria sobreviure. Agraïm els socis particulars i a les entitats associades el seu ajut econòmic que ens                 

permeten arribar a final de mes i, sobretot, podem obrir la porta de sostre cada dia a aquestes persones. 

  

Entre tots contribuïm a construir un món millor i més humà.  
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Dades del servei 

 

Nom del servei Projecte Sostre d’acollida de transeünts 

Número de Registre S05621 Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials 

Tipologia del servei Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d’exclusió 

Capacitat del servei 6 places 

Adreça C/ Pescadors,42  

Municipi Barcelona, Districte de Ciutat Vella 

Codi Postal 08003 

Comarca  Barcelonès 

Telèfon 932 212 091  

Correu electrònic administracio@projectesostre.org  

Web www.projectesostre.org 

Responsable Miquel Álvarez Rodríguez (Rector)  

 

 

PERSONES ATESES AL CENTRE 

 

Població atesa 

 

El centre té una capacitat de 6 places recurrents.  

 

Les persones ateses són:  

Homes sense llar majors de 50 anys i no acollits per altres serveis. 

 

Durant l’any 2018 hem atès en total  a 8 persones.  

 

Durant l’any 2018 hem fet el seguiment de 9 persones del carrer. 

 

Hem fet també el seguiment de 3 persones que havien estat antics usuaris 

 

Les sortides de l’any 2018 han estat 4. Dos dels senyors han fet sortida              

autònoma (un d’ells va retornar amb la família i l’altre es va buscar una habitació de re-lloguer), un altre ha                    

anat a una residència de gent gran on poden atendre millor les seves necessitats fruit dels seus problemes de                   

salut i la darrera persona va fer sortida a una Unitat de convivència de Càritas.  

 

Les dades que s’exposen a continuació es refereixen a les persones que dormen al Centre. 
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Edat de les persones ateses 

  

L’edat de les persones: 

 

Edat  Número 

50 - 60 2 

60 - 65 2 

> 65 4 

TOTAL  8 

  

  

L’edat mitjana ha estat de 66 anys. 

 

Procedència geogràfica de les persones ateses 

 

Procedència geogràfica  Número 

Espanya 6 

Bulgària 1 

Ukraïna 1 

TOTAL  8 

 

 

Temps que portaven vivint al carrer en el moment d’entrada 

 

 

Temps al carrer 
Número  

Indeterminat (+ de 20 anys) 2 

Indeterminat (+ de 10 anys) 1 

3 - 4 anys 2 

1 - 2 anys 2 

Menys d’un any 1 

TOTAL  8 

 

 

 

 

 

Per les característiques del Projecte és       

habitual que abans de formar part del       

recurs els homes hagin passat un llarg       

període vivint al carrer 
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Mitjana d’estada de les persones ateses al Sostre 

 

El Projecte Sostre és un recurs que no fixa límit d’estada, tot i que és un servei de caràcter temporal. El temps                      

d’estada que es presenta és en relació al 31 de desembre o en la data de baixa del servei. 

 

Temps d’estada  Número d’homes  Situació legal 

Menys d’1 any 3 REGULARS 

1 any 2 REGULAR/IRREGULAR 

2 anys 1 REGULAR 

3 anys 1 
des de mitjans d’any 

REGULAR 

8 anys 1 REGULAR 

Total homes 8  

Mitjana temps d’estada 2 anys 4 mesos  

 

 

Nombre d’altes i via d’accés 

 

Aquest any s’han realitzat 2 altes al Projecte. 

 

 

Via d’accés 
Número 

Equip de carrer 0 

Derivació Serveis Socials 
2 (una d’elles conjunta    

amb Càritas) 

Derivació Càritas 
1 (conjunta amb CSS    

Gòtic) 

  

Total altes 2 
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Nombre i motiu de les baixes 

 

Aquest any s’han produït 4 baixes per diferents motius:  

 

Motiu de la baixa 
Número  

Retorn família 1 

Autònoma (habitació re-lloguer) 1 

Residència Gent Gran 1 

Unitat Convivència Càritas 1 

Total baixes 4 

 

Pla de treball i implicació de les persones ateses 

 

S’ha elaborat un pla de treball per a cada persona. Es treballa a nivell dels diferents àmbits de cada persona:                    

Salut, Econòmic, Personal, Social. En tots els casos, en funció del seu moment emocional i predisposició, han                 

pogut treballar entre altres aspectes:  

 

- Col·laborar en les tasques de neteja i manteniment de l’espai del centre:  
▪ rentar els plats del sopar i l’esmorzar  

▪ canviar setmanalment els llençols del propi llit  

▪ treure la brossa als contenidors  

▪ parar i desparar la taula  

▪ netejar taula després de cada àpat 

 

- Assumir responsabilitats:  
▪ fer-se el llit, posar la roba pròpia a rentar i plegar-la un cop està neta 

▪ mantenir el seu espai endreçat 

▪ controlar la seva medicació 

 

- Seguir les normes generals:  
▪ arribar al centre abans de les 22h i no sortir abans de les 7h.  

▪ no fumar dins l'habitació,  

▪ no portar alcohol al centre,  

▪ sopar en les hores establertes,  

▪ respectar els companys. 

 

- Millorar en l’àrea de salut:  
▪ tenir seguiment mèdic 

▪ anar a les visites programades i a les proves que se’n deriven 

▪ prendre la medicació pautada pels metges 

▪ mirar de realitzar un procés de desintoxicació. 
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- Treballar la seva autonomia:  
▪ anant sols (o en ocasions acompanyats) a demanar programacions de visites amb            

metges, especialistes o agents de Serveis Socials 

▪ tramitant documentació 

▪ fent gestions burocràtiques i aquelles necessàries per millorar la seva situació           

econòmica 

▪ organitzant l’activitat pròpia pel dia i la setmana 

▪ fent plans d’estalvi en el propi centre per tal de poder fer sortida del mateix 
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PERSONES ATESES AL CARRER 

 

Número de persones sense llar detectades per l’Equip de carrer 

 

Durant el 2018 s’ha fet seguiment de 9 persones en situació de carrer. 

Una part del seguiment es fa de forma conjunta amb Vincles ja que hi ha voluntaris que ho són de les dues                      

entitats.  

L’altra part és la que es fa també al carrer però que es tracta de persones que han estat derivades de                     

diferents serveis. L’educadora rep les derivacions i les passa a l’equip de carrer que van a conèixer a la                   

persona allà on ens especifiquen que dorm. D’aquesta forma es continua creant el vincle des de carrer que és                   

una de les característiques fonamentals del Sostre.  

 

Acceptació de propostes de vinculació al Projecte Sostre 

 

D’aquestes 9 persones dues d’elles han acceptat el recurs de Sostre i han fet entrada al 2018.  

 

Vinculació i seguiment de les persones que han estat participat plenament del Projecte 

 

Al llarg del 2018 s’ha continuat el contacte amb 5 antics usuaris del Sostre. Se’ls ha anat a visitar a les                     

residències o s’ha quedat amb ells per fer un cafè i passar una estona. 

 

A tots els antics residents se'ls ha convidat a participar en l'excursió anual de Sostre. 

 

Es valora molt positivament l’experiència ja que la continuïtat del vincle fa que aquestes persones sentin que                 

són importants per algú i això els ajuda en el seu estat d’ànim en el seu dia a dia. 

 

 

COMUNICACIÓ 

 

- Comunicació interna 

A nivell intern, s’ha emprat una llista distribució E-mail pels voluntaris/es, de manera que l’acta de la reunió                  

setmanal s'ha rebut per correu electrònic permetent una informació immediata de les novetats de la setmana. 

 

També s'ha creat un llistat de difusió en la xarxa de WhatsApp, amb la finalitat de poder arribar als voluntaris                    

de nit amb  immediatesa per totes aquelles notícies que necessitin la màxima urgència.  

 

Aquest any s’han afegit també dos nous grups de whatsapp, un pels voluntaris de sopars i l’altre per tots els                    

voluntaris que vulguin participar-hi. Són dues eines més de comunicació i coordinació entre els voluntaris que                

així poden coordinar-se millor per les pròpies tasques i també proposar i debatre idees noves. 

 

- Comunicació externa 

A nivell extern, s’ha continuat amb la divulgació a partir de la pàgina web pròpia del projecte:                 

www.projectesostre.org, la qual es va transformar l’any passat i durant aquest s’ha seguit treballant per tal que                 

tingui un format més atractiu i dinàmic.  

 

S’ha fet difusió del Projecte Sostre també a partir dels nous tríptics que durant aquest any s’han distribuït a                   

través dels diferents voluntaris. 
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I s’ha continuat informant a les persones interessades a partir del butlletí “Al Sostre i al Carrer”, des de l’any                    

passat en format Newsletter amb la plataforma de Mailchimp. 

 

Hem seguit també amb la pàgina Facebook del projecte, per tenir més visibilitat en les xarxes socials i poder                   

sensibilitzar amb notícies relacionades al tema del sensellarisme, i, a més a més, promocionar les nostres                

activitats. 

 

També s’han realitzat diferents actes per tal de donar a conèixer el centre, la seva funció i sobretot la població                    

atesa, per tal d’aproximar-la a la societat que encara no els coneixia, fent una tasca de conscienciació i a la                    

vegada aconseguir captar nous socis i voluntaris. 

 

A la festa major de la Barceloneta vàrem fer unes jornades de Portes Obertes per apropar-nos més al barri,                   

que hem anat repetint durant els següents mesos. 

 

Amb motiu de la celebració del 25 aniversari, el mes de gener vàrem concloure les celebracions amb una                  

festa, un concert i un sopar amb els veïns i veïnes del barri. També hi varen assistir antics voluntaris i                    

residents. 

 

 

- Augmentar activitats de projecció pública del projecte. 

Nombre d’activitats de projecció pública. Fita: augmentar les activitats en relació a l’any 2017. 

 

Resultat: Durant el 2018 s’han augmentat les activitats de projecció. Sobretot tenint en compte que al gener                 

continuaven les celebracions pels 25 anys de Sostre i s’ha fet molta difusió en aquest sentit. Algunes de les                   

activitats realitzades han estat: Jornades de Portes Obertes, taula rodona sobre el sensellarisme, publicacions              

al diari de la Barceloneta i un reportatge a l’Arquebisbat de Barcelona. També s’han augmentat les activitats                 

de presència en xarxes i sectors més institucionals: hem participat al les IV Jornades d'habitatge organitzades                

pel Consell Insular de Menorca i començat a participar activament a les reunions de la XAPSLL. 

 

-  Mantenir les aportacions rebudes tant per entitats públiques com privades. 

Comparació entre les aportacions rebudes d’un any vers l’anterior.  

Fita: Mantenir la mateixa quantitat. 

Es manté la mateixa quantitat de l’Ajuntament i la de Càritas rebudes l’any anterior. 
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OBJECTIUS I INDICADORS 

 

Percentatge de nits passades al Sostre sobre el total de nits de l’any.  

Fita: 90% 
Resultat: El 2018 el percentatge de pernoctes realitzades en relació a les ofertes ha estat del 87 %. Durant 6                    

mesos el centre ha estat ocupat al 100%. Dels altres 6 mesos restants coincideixen amb els moviments del                  

Sostre de processos de sortida i entrades. La persona que va fer retorn amb la família ho va fer de forma força                      

sobtada, així doncs fins a l’Abril no es va tornar a ocupar la plaça ja que abans de fer l’entrada de la nova                       

persona es va deixar un temps per veure com li anava al resident que havia fet sortida. El mateix va passar                     

amb la persona que va marxar al Maig ja que a més abans d’entrar a la residència havia de fer un procés de                       

desintoxicació de l’alcohol i no es tenia tan clar que anés bé tot plegat. Així doncs es va deixar un marge de                      

dos mesos (procés desintoxicació i adaptació residència) abans d’omplir la plaça. A finals d’any també hi va                 

haver moviments però sempre es prefereix esperar a passades les festes de Nadal per fer incorporacions per                 

tal que no coincideixi amb vacances de l’educadora i perquè el Nadal és una època complicada de per si pels                    

residents i s’intenta fer els mínims canvis possibles.  

 

Mitjana de Núm. de dutxes realitzades per cada usuari.  
Fita: 1/ setmana 

Resultat: S'ha assolit l'indicador  d'1 o més dutxes realitzades per cada home atès a la setmana. Dels 8 homes 

atesos aquest any: 1 d’ells es dutxava diàriament de forma autònoma. 3 d’ells es dutxaven de dos a tres cops 

per setmana de forma autònoma i 4 d’ells només realitzaven una dutxa setmanal. Aquesta s’ha realitzat de 

forma obligada per l’educadora la qual en alguns casos fins i tot l’havia de supervisar. Després de molts anys 

al carrer l'hàbit d’higiene és difícil de recuperar i requereix de molta insistència per part de tots els que formem 

el Sostre 

 

Mitjana de Núm. de sopars i esmorzars realitzats al Sostre 

Fita: 90% 

Resultat: Durant el 2018 el resultat ha estat del 90% arribant a l’objectiu plantejat. Només hi havia el senyor 

que va marxar al Maig que quan arribava molt begut no sopava i també hi ha un altre que li costa molt menjar 

per les nits. Amb aquest darrer, però s’ha treballat molt per part dels voluntaris de nit de forma que s’ha anat 

garantint un sopar de mínims. La resta esmorzen i sopen sense problemes.  

 

Mitjana de canvis de roba setmanal dels usuaris.  
Fita: 3 

Resultat: Igual que passava l’any passat, com a mitjana sí que s’ha acomplert però mirant detalladament les                 

pautes d’observació on es calculen quantitativament aquests ítems veiem que en realitat el que sí que s’ha                 

garantit és que tots ells es canviïn del tot mínim un cop per setmana i coincidint amb el dia que s’han dutxat.                      

Al mateix temps aquest dia també és el que se’ls hi fa canviar els llençols. A partir d’aquí hi ha diferències molt                      

significatives entre les diferents persones que coincideixen amb el número de dutxes que es fan a la setmana.                  

Ja que quan es dutxen es canvien del tot la roba. També és cert que en els casos dels senyors que només es                       

dutxen un cop per setmana, l’educadora sovint els hi fa canviar-se la roba quan valora que és necessari.  

 

 

Compliment terapèutic dels tractaments mèdics prescrits a cada usuari.  

Fita : 100% 

Resultat: Pel que fa al fet que els usuaris prenguin la  medicació prescrita el percentatge assolit  és d'un 90%. 

Durant aquest any el tema de la medicació ha estat un aspecte a seguir i treballar de forma intensiva amb tres 

dels residents que en algun moment han posat dificultats. Amb la resta s’ha realitzat sense problemes. 

D’aquests tres un d’ells és el que va fer sortida als 5 mesos d’estar al Sostre ja que era una persona molt 
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autònoma i no deixava que se l’ajudés en relació al seguiment mèdic ni social que des del Sostre realitzem. 

En aquest sentit va costar molt amb ell aclarir la seva pauta de medicació i quan finalment va acceptar 

l’acompanyament al metge per tal de clarificar la situació tampoc va seguir les pautes que la seva doctora li 

marcava dificultant molt la feina del Sostre. Pel que fa les altres dues persones: un d’ells puntualment ha 

posat alguna pega per prendre la medicació coincidint en algun moment d’estat d’ànim molt baix ja que és una 

persona amb una malaltia que ha anat minvant la seva mobilitat i al no donar cap fruit les exploracions i 

seguiments mèdics s’ha anat desanimant en aquest sentit. La darrera és una persona que al principi va posar 

resistències pel que fa la medicació pautada pels metges però que a base de l’acompanyament i l’explicació 

de les seves necessitats pel que fa els aspectes de salut ha anat acceptant de prendre la medicació pautada. 

 

 

Grau de satisfacció manifestat pels usuaris.  

Fita: Alt 

Resultat: Durant aquest any tots els usuaris menys un s’han mostrat satisfets i a gust a Sostre. L’únic que no                    

s’ha acabat de sentir bé al Sostre ha estat un senyor que va fer sortida als 5 mesos. Les seves queixes                     

anaven en relació a estar-se tant de temps al carrer i en relació als horaris establerts pel Sostre. En aquest                    

sentit considerem que el Sostre no era el lloc per aquesta persona ja que ell estava acostumat a estar en                    

habitacions de relloguer i no venia de fer nits al carrer, així doncs per ell el Sostre era un pas enrere enlloc                      

d’un endavant com acostuma a ser per la resta. Aquesta experiència ens ha servit per aprendre que quan es                   

fa una entrada al Sostre s’ha de contrastar molt bé amb la persona que qui tingui l’entrada clara sigui ell i no                      

pas el TS que fa la derivació, així com contrastar bé les seves expectatives vers el projecte. De totes formes,                    

valorem que el temps que aquest senyor va estar al Sostre va ser un ajut per ell ja que li va permetre fer                       

estalvi i tenir millor situació en quant els seus problemes de salut en comparació a si hagués passat aquest                   

temps al carrer.  

 

 

Percentatge d’usuaris que realitzen activitats en altres recursos a part del Sostre. 

Fita: 75% 

Resultat: S'ha arribat a l'objectiu del 75% de les persones ateses que estan vinculats a activitats o a                  

equipaments a part del Sostre. Dels 8 homes que han estat a Sostre durant el 2018: 5 d’ells estan vinculats a                     

diferents entitats en les quals passen part del dia. 3 d’ells s’han vinculat arran de la seva estada a Sostre                    

mentre que els altres 2 ja estaven en part vinculats i s’ha reforçat des del Projecte aquesta vinculació a partir                    

de coordinacions i treball en xarxa. Pel que fa els altres 3 senyors un d’ells se l’ha vinculat en relació a                     

garantir-li un àpat al migdia al menjador del Café just, a un altre se l’ha vinculat al Casal de la Gent gran de la                        

Barceloneta també amb el mateix objectiu de garantir un espai on menjar i socialitzar-se i el darrer estava                  

vinculat a l'església de Santa Anna però desconeixem en quin grau d'assiduïtat ja que hem tingut moltes                 

dificultats per a coordinar-nos amb ells.  

A part en el dia a dia des de la mateixa activitat pròpia del Sostre es treballen les relacions socials a partir del                       

contacte diari amb voluntaris diferents cada nit. Aquestes noves relacions no queden només en l’estada al                

Sostre ja que un cop marxen del recurs si ells volen la relació amb el Sostre es manté a partir dels voluntaris                      

que fan seguiment als ex-residents.  

 

 

 

 

 

 

 

Persones ateses que compten amb un Pla d’Atenció Individualitzat.  

Fita: 100% 
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Resultat: Amb les 8 persones s’ha fet Pla de Treball. Però aquest any amb una d’elles (tot i que es va fer com                       

en la resta de forma consensuada) no s’ha aconseguit que complís cap dels compromisos adquirits i finalment                 

la persona va decidir buscar una habitació de relloguer per fer sortida del Sostre ja que no estava d’acord amb                    

els horaris i per part del Sostre no podíem ajudar-lo ja que ell no acceptava els oferiments i les propostes                    

plantejades.  

 

Nombre total de sortides al medi obert per part dels voluntaris:  

Fita: 1 cop per setmana 

Resultat: S’ha realitzat la fita proposada i setmanalment un voluntari del Sostre ha sortit per la zona de Ciutat                   

Vella per tal de conèixer i atendre a les persones sense llar que hi viuen. Aquestes sortides s’han realitzat de                    

forma conjunta amb Vincles de l’Obra social de les filles de la Caritat. A més, en els moments que ha estat                     

necessari l'equip de carrer ha anat a conèixer a diferents persones que els seus referents socials han                 

proposat per entrar al Projecte Sostre. Fruit d’aquest seguiment durant aquest any han entrar al Sostre una                 

persona i s’ha treballat de forma intensiva el vincle amb dues més que han estat entrada a principis del 2019.  

 

Coordinació amb altres entitats  

 

Nombre d’entitats amb qui ha existit una coordinació efectiva.  
Fita: 22 

Resultat: Durant l’any 2018 hem estat en coordinació amb 24 entitats/serveis. 

 

Nombre d’usuaris derivats d’altres entitats 

Resultat: Ens han fet arribar 8 derivacions, podent donar resposta a 2 d’elles 

durant el 2018. 

 

Nombre d’usuaris derivats cap a altres entitats 

Resultat: El 2018 s’ha fet una derivació a una de les Unitats de convivència 

de Càritas. 

 

Assistència a les reunions de coordinació de la XAPSLL. Fita: 100% 

Resultat: L’assistència a les reunions plenàries de la XAPSLL ha estat del 

100% 

 

 

FUNCIONAMENT DEL PROJECTE SOSTRE 

 

Equip de voluntaris/es 

 

Un dels valors afegits de Sostre és el paper de les persones voluntàries, sense les que no es podria sostenir                    

el Projecte. El compromís i afecte dels voluntaris cap a les persones ateses al projecte són bàsics en el lent                    

procés de recuperació i millora: ser visibles, tenir nom, ser escoltats... és quelcom que tota persona necessita                 

a la vida. 

 

Acompanyar una persona que ho ha perdut tot és difícil. És per això que es considera molt important la                   

formació que permet millorar la qualitat de la tasca, així com promoure activitats que faciliten el coneixement                 

entre els propis voluntaris/es i aquests amb els residents, buscant una relació propera i amistosa, que                

beneficia tant els uns com els altres. 
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El fet que cada nit una parella diferent de voluntaris obre el Sostre fa que la diversitat de caràcters, habilitats,                    

trajectòries personals, etc. sigui una riquesa en les relacions tu a tu que es donen entre usuaris i voluntaris. 

 

Aquest gran equip humà està conformat per unes 70 persones:  

 

VOLUNTARIS/ES NÚMERO DE PERSONES IMPLICADES 

Voluntaris de nit 45 - 50 persones  

Voluntaris de rober 1 persona 

Voluntaris de carrer 2 persones 

Voluntaris de sopars 9 famílies i/o comunitats 

Voluntaris d'Administració 3 persones 

Voluntaris de Residents 4 persones 

Voluntaris d'acollida 1 persona 

 

Voluntaris de nit 

 

L’equip de voluntaris/es de nit fluctua al voltant de les 50 persones. Sempre per parelles, la seva tasca                  

comença a les 20 hores i finalitza, els dies entre setmana, quan arriba l'educadora a les 7h. El cap de setmana                     

l'horari de sortida s'allarga (no hi ha educadora) i són els voluntaris qui s'encarreguen de llevar-los, donar-los                 

l'esmorzar i la medicació, abans de la sortida dels usuaris del Sostre. 

 

 

Voluntaris de sopars 

 

L’equip de voluntaris de sopar consta d’unes 9 persones o famílies que diàriament -segons un calendari                

establert-, el porten al Centre per a les persones acollides. També porten iogurt, llet o fruita, per completar els                   

esmorzars i sopars. 

 

Voluntaris de rober 

 

Una persona té cura de la roba de la llar i de la que porten les persones ateses. 

 

Garantir un nivell adequat de formació i coordinació dels voluntaris del projecte: 

 

Els voluntaris compten amb les eines per poder dur a terme la seva tasca d’acompanyament i intervenció                 

social: 

 

- Sessions de formació realitzades al personal voluntari per any. Fita: 1 
Es va realitzar la sessió anual formativa a la Parròquia de Sant Miquel del Port. La xerrada va tractar sobre                    

l’acompanyament i l’escolta i idees per a fer millor el voluntariat. 22/04/18  

 

- Funcionament efectiu dels mecanismes de coordinació del projecte. 

Reunions de coordinació del projecte. Fita: 1/ setmana 

14 

 

 



 

 

Resultat: S’han realitzat cada setmana menys el mes d'Agost que no s'han fet per vacances, tot i que                  

igualment l'educadora ha fet una circular informant de la situació dels usuaris del Sostre, els aspectes a                 

tenir en compte i les pautes a seguir.  

 

MODEL DE GESTIÓ 

 

Durant el 2017 es va portat a terme una reflexió sobre el funcionament de Sostre, donat que amb el recanvi                    

generacional dels voluntaris que poc a poc es va succeint algunes de les tasques no quedaven assegurades.                 

Després de valorar diferents possibilitats (primer en vàries sessions de petit grup i després en assemblea                

extraordinària) es va decidir apostar per un nou model de gestió a través de comissions, que s’ha consolidat                  

al llarg del 2018: 

 

● Administració i organització 

● Carrer 

● Usuaris 

● Voluntariat 

● Comunicació 

● 25 anys (celebracions desembre 2017 i gener 2018)  
 

Es fa una trobada de Coordinació bimensual, on un membre de cada comissió ha d'estar present. Durant                  

l'Assemblea Extraordinària de principi de curs els voluntaris s'apunten a les diferents comissions i              

s'estableixen els equips de Comissió. Així mateix, es defineixen les tasques i responsabilitats de cada una. 

 

 

Educador/a social 

 

 TITULACIÓ NÚMERO HORES DE CONTRACTE 

Educador/a 

Social 

Diplomatura Educació Social o Col·legiat /da      

(habilitat per l’exercici professional pel CEESC) 

20 hores setmanals de dilluns a divendres 

 

Els horaris que ha realitzat han estat de 7 a 11h de dilluns a divendres, flexibilitzant en cas de necessitat                    

d’acompanyament per gestions dels homes i per participar a les assemblees setmanals d’equip, de forma               

quinzenal. 

 

En períodes de vacances l’educadora ha estat substituïda, i també s’ha tingut el suport de personal remunerat                 

per poder substituir la manca de voluntaris en algun moment puntual, especialment en el període de vacances                 

d’estiu. 

 

Professional neteja 

 

El servei de neteja ha estat contractat amb la cooperativa Feines de casa, de qui depèn la persona que ha fet                     

la neteja diària i a fons del Sostre. 

 

 NÚMERO HORES DE CONTRACTE 

Netejador/a 6 hores setmanals de dilluns a divendres 
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Suport tècnic  

 

S’ha comptat amb una professional de la Cooperativa Suara, especialitzada en temes socials, que ha               

assessorat i acompanyat en la definició i valoració de diferents elements tècnics del Projecte Sostre. 

 

També un antic voluntari de nits s’ha encarregat de donar suport tècnic a l’hora de demanar ajuts a les                   

administracions públiques i en la redacció de la memòria, donada la seva formació 

 

Comunicació i coordinació  

 

S’ha realitzat el traspàs d’informació en el quadern diari entre els voluntaris/es i l’educadora social. En aquest,                 

s’han recollit els aspectes més rellevants de la dinàmica diària de la nit i de les situacions individuals de les                    

persones ateses. 

 

L’educadora social ha deixat indicacions de les tasques a realitzar en relació a l’atenció de grup i l’atenció                  

individual, així com les tasques quotidianes del projecte: bugaderia, àpats, serveis, administració de             

medicació.  

 

S’ha confeccionat una acta setmanal on s’ha recollit l’evolució setmanal de cada persona atesa i les                

orientacions a seguir durant la setmana; aquesta acta s'ha fet arribar a tot l'equip de voluntaris per a la bona                    

coordinació en les actuacions. 

 

La coordinació presencial s’ha garantit en l’espai d’assemblea setmanal, que s’ha complementat amb correus              

electrònics i trucades si ha estat necessari.  

 

S’ha realitzat l’assemblea anual de voluntaris/es i la de persones ateses. 

 

RECURSOS INTERNS 

 

Activitats desenvolupades 

El Projecte Sostre ha funcionat els 365 dies de l’any, realitzant cada dia les mateixes activitats de vida                  

quotidiana. També s’han realitzat activitats extraordinàries (sortides amb els usuaris). Les activitats s’han             

desenvolupat correctament i amb la implicació tant de voluntaris/es, professional i usuaris. 

 

Activitats de la vida quotidiana 

L’activitat diària que s’ha realitzat de dilluns a divendres ha estat: 

 

Acollida i allotjament 

Els usuaris han arribat tots els vespres entre les 20h. I les 20:55h. Si han arribat més tard han hagut de                     

presentar una causa justificada a les persones voluntàries. 

Si algun usuari arriba més tard de les 22h sense causa justificada no pot entrar aquella nit al Sostre i el                     

següent dia laborable ha de presentar-se pel matí a parlar amb l’educador/a. 

 

 

 

Estona de relació 

De 20 a 21 h s’ha ofert un espai per conversar, jugar al jocs de taula que tenim, o relacionar-se a través de                       

veure la TV conjuntament o escoltar la ràdio...  
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Cada nit hi hagut dos voluntaris/es. Un acostuma a estar més pendent de la dinàmica del joc i l’altre de fer                     

l'acollida quan arriben i posar en marxa el sopar. S'ha potenciat que els usuaris prenguessin iniciativa per                 

jugar una estona a alguna cosa; els voluntaris/es han estat atents a facilitar el material i que la forma de jugar                     

fos correcta, generant un clima adequat i evitant possibles conflictes. S’han proposat jocs que permetessin la                

socialització evitant aquells que creen addicció com, per exemple, els daus.  

En períodes de vacances, quan ha estat necessari, les nits s'han reforçat amb professionals contractats.  

 

Sopar 

El sopar s’ha dut a terme cada nit a les 21:00h. S’ha implicat als usuaris en la preparació prèvia i en els                      

serveis posteriors. Abans de sopar, els usuaris han recollit els jocs i han parat taula segons el torn establert.  

 

Tots els homes han sopat respectant el mínim d’un parell de cullerades, excepte en casos de malaltia.  

 

Un cop acabat el sopar, s’ha desparat taula entre tots i ha rentat els plats l’usuari que correspongués. Els                   

altres podien veure la TV o continuar parlant  fins l’hora d’anar a dormir. 

 

Una voluntària s’ha encarregat de coordinar als voluntaris/es que s’ocupen dels sopars. Hi ha una graella on                 

queda reflectit quins dies es porta sopar i qui ho fa, que ha estat útil com a eina organitzativa. L’educadora                    

social ha coordinat els voluntaris, indicant si es portava menjar i qui el portava. El sopar ha arribat al centre                    

abans de les 20:30h.  

 

Televisió 

Després de sopar s’ha decidit entre tots quin canal es veia, en cas de conflicte els voluntaris han donat suport                    

en la resolució, si ha calgut.  

 

S’han mantingut els horaris de televisió. A les 22:30h s’apaga la TV excepte les nits de divendres i dissabte                   

que es pot allargar per ser cap de setmana.  

 

Dormir 

S’ha garantit el descans. Abans de dormir s’han recollit els espais, tant de menjador com de cuina. L’hora de                   

silenci ha estat entre les 22.30 i les 22.45h.  

Per la nit acompanyen als homes atesos 2 persones voluntàries. 

 

Llevar-se i esmorzar 

Cada dia es desperta als usuaris a les 8.00h. Fan la seva higiene personal, es fan els llits i es recull el                      

dormitori. S’ofereix esmorzar per aquells qui ho volen. N’hi ha que esmorzen en altres recursos on assisteixen. 

De dilluns a divendres l’educadora social treballa de 7 a 11h i és qui garanteix l’atenció en aquest espai. 

 

Acompanyaments 

Pel matí un cop s’ha finalitzat l’horari d’atenció del servei, l’educadora social fa tots aquells acompanyaments                

individuals que són necessaris. Si per motius d’horari hi ha algun que no pot realitzar es coordina amb els                   

voluntaris per tal que algú el pugui fer, garantint la companyia i bona realització del mateix.  

 

 

L’activitat dels caps de setmana ha estat 

 

L’horari habitual de despertar-los ha estat les 8:00h i van a fer la seva higiene personal esglaonadament. 

A mida que estan arreglats, es preparen l’esmorzar, i després van marxant. 

L’hora de tancament del Sostre, els dies festius ha estat les 9,30h. 
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Activitats extraordinàries i assemblees 

 

Anualment té lloc l’ASSEMBLEA DE VOLUNTARIS on es debaten temes d’interès com és el funcionament del                

projecte. A més, ofereix un espai de trobada i fomenta la relació entre voluntaris/es. Aquest any l’assemblea la                   

vàrem fer amb l’objectiu de parlar dels tres eixos que vertebren el projecte: residents, voluntaris i l’espai -com                  

a tal- de Sostre. 

 

A l’abril es va portar a terme la FORMACIÓ, sempre important per a millorar en la nostra tasca com a                    

voluntaris. El Pere A, voluntari que es dedica a temes de comunicació, va preparar una dinàmica per a                  

confrontar-nos amb temes importants de la nostra tasca d’acollida a Sostre. 

 

Per últim, al juny vam fer la SORTIDA anual, gaudint voluntaris, residents i antics residents d’un dia ben maco                   

fent primer una visita al Museu del Barça i després compartint un dinar a un parc proper. 

 

La relació entre voluntaris i usuaris és propera i amistosa, suposant un benefici tant per als uns com els altres. 

 

RECURSOS EXTERNS 

 
El dia a dia en el Sostre en relació als Plans de treball dels nostres residents no es podria dur a terme sense                       

el treball en xarxa que es realitza tant amb altres entitats de la XAPSLL com amb recursos externs de tipus                    

mèdic, administratiu i legal.  

 

S’ha fet xarxa amb moltes entitats, però volem destacar la feina intensa que durant el 2018 hem realitzat a                   

nivell social, legal i formatiu amb: 

 

● Obra Social Santa Lluïsa de Marillac 

 

Realitzem treball de la mà ja que dos dels residents del Sostre son usuaris del centre de dia. Així doncs el Pla                      

de treball és conjunt i les coordinacions són quasi diàries. A més de passar el dia al centre obert i menjar allà,                      

un dels senyor també realitza classes de castellà amb voluntaris que hi van setmanalment.  

 

● Càritas Diocesana de Barcelona  

Constitueixen per nosaltres un suport fonamental amb molts àmbits:  

- A nivell legal ens han proporcionat assessorament i gestió tècnica en relació a la regularització de                

dos residents del Sostre. Un d’ells ha aconseguit el NIE gràcies a aquest tràmits i l’altre està en                  

procés. També ens han proporcionat assessorament legal en relació a multes que van arribant dels               

senyors 

- A nivell de necessitats bàsiques: un dels nostres residents anava a menjar al Café Just 

- A nivell d’assessorament social: el fet de tenir una treballadora social de referència per part de                

Càritas en el nostre projecte (Naima Aligua) fa que la tasca de l’educadora sigui més fàcil ja que                  

sempre té quelcom a qui recórrer per comentar els casos i els problemes que van sorgint. A més la                   

Naima fa molt seguiment del Projecte (llegint les actes setmanals...), el té molt present i aporta,                

sempre que pot, idees i recursos.  

- A nivell social: Un dels residents del 2018 la seva referent social és una de les TS de Càritas.  

- A nivell formatiu: un dels nostres residents està fent castellà a la seu de la Fundació Intermedia que                  

tenim a la Barceloneta 

- A nivell de derivacions per ambdues parts: des de Càritas els TS ens deriven casos a la vegada que                   

nosaltres també demanen plaça de sortida a Càritas en aquells casos que veiem que estan preparats                
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i que respondran de forma adequada. En aquest sentit un dels senyors de Sostre ha fet sortida a                  

finals del 2018 a una unitat de convivència de Càritas. 

 

● Centre de serveis socials bàsics. 

 

Durant el 2018 hem treballat amb CSS de Barceloneta, Gòtic i Raval sud.  

En aquest sentit destaquem la intensa i bona coordinació que hem pogut fer amb els professionals de la                  

Barceloneta que han portat 4 dels casos de Sostre. 

 

● Servei d’Inserció Social (SIS detecció de Barcelona) 

 

Un dels nostres residents té seguiment per part del SIS, com es tracta d’un cas amb una situació de fragilitat  

molt aguda les coordinacions ja sigui de forma telemètica o presencials han estat constants. S’ha estat                

treballant de forma intensiva per tal de trobar la millor sortida possible per aquest senyor ja que els seus                   

problemes de salut fan que la seva estada al Sostre no es vegi viable a llarg termini.  

 

 

● Centre Heura. 

 

Un dels nostres residents va a passar la tarda a Heura i tres matins a la setmana va fer un curs de pintura a                        

un Centre cívic a través dels tràmits i del conveni d’Heura amb ells. Per aquest motiu, durant el 2018 també                    

ens seguim de forma estreta la coordinació entre Sostre i ells.  

 

● Casal de la Gent Gran de la Barceloneta. 

 

Dos dels nostres residents s’han vinculat al Casal i hi van a menjar als migdies. També s’ha treballat amb el                    

Casal per tal que puguin participar en alguna altra activitat del centre.. Les coordinacions són molt constants                 

via mail i presencial ja que l’adaptació a un centre normalitzat a vegades genera certa problemàtica i hem                  

hagut d’anar treballant molt de forma conducta per anar solucionant tot allò que ha anat sorgint.  

 

A nivell de salut al prioritzar el vincle previ que tenen amb el seu metge de capcelera abans de l’entrada a                     

Sostre no tots els residents van al CAP de zona. Així doncs, hem estat fent seguiment mèdic durant el 2018 a                     

5 CAPs diferents.  

De totes formes volem destacar amb els recursos de l’àrea de salut que hem treballat de forma més intensiva i                    

coordinada durant aquest any: 

 

● Centre d’Atenció Primària de la Barceloneta 
 

Durant el 2018 han portat 4 dels nostres residents. La majoria els porta la mateixa doctora ja que és la que                     

demanem en els casos que fem canvi de CAP perquè no estaven vinculats el de la zona que abans els hi                     

pertocava. La relació amb el CAP de la Barceloneta és molt fluïda. Disposem del mail de la doctora i molt                    

sovint fem consultes internes per aquest mitjà. També des del CAP ens ajuden a solucionar els problemes                 

administratius vinculats a la salut (renovació targetes sanitàries i nova creació) que ens van sorgint. Ens                

coneixen i ens faciliten molt les coses. cada hivern ve una infermera del CAP al Sostre a oferir la vacuna de la                      

grip i a donar-los quatre petits consells de salut. Sempre ve la mateixa i això fa que els residents que porten                     

més temps ja li tinguin més confiança. A l’hora de fer analítiques sempre ens procuren que sigui aquesta                  

mateixa infermera qui els hi faci millorant així el procés ja que sovint els hi costa deixar-se fer aquesta prova  

 

● Centre d’Atenció Primària Gòtic 
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Ens hem coordinat de forma setmanal amb ells ja sigui fent visites com a través de trucades i mails, ja que                     

porten un dels nostres residents que té greus problemes de salut ja que està afectat d’una enfermetat que si                   

no es tracta (i ell no vol) serà terminal. A més el mateix senyor té diabetis i ens coordinem no només amb la                       

doctora, sinó també amb la infermera per fer el seguiment correcte del sucre i de l’administració de la insulina                   

que li posem nosaltres.  

 

 

● Centre Salut Mental d’Adults Ciutat Vella (CSMA) 
 

Durant el 2018 només han portat un dels nostres sneyors, però al tractar-se del mateix que té greus                  

problemes de salut les coordinacions han estat intenses. La doctora que el porta del CSMA té molt en compte                   

aquest cas i ens dóna la flexibilitat i la facilitat per contactar amb ells sempre que ens sigui necessari. També                    

ens donen facilitats en relació a les hores en que té atenció facilitant que l’educadora pugui fer aquests                  

acompanyaments que fan que el residents accepti fer aquest seguiment mèdic.  

 

● Hospital del Mar 

 

L’any 2018 s’ha treballat amb els especialistes de l’Hospital de l’àrea de: digestologia, neurologia i medicina                

general. El seguiment ha estat el correcte, però volem destacar les coordinacions amb les diferents               

secretaries d’aquestes àrees que han estat múltiples i ens han facilitat molt el correcte seguiment dels nostres                 

residents. Les secretàries d’especialitat ens han fet de pont amb els metges i ens g¡han facilitat els canvis                  

d’hores necessaris, canvis de proves, reprogramació i l’obtenció d’informes.  

 

 

 

 

●  Fundació Acollida i esperança 
 

Vam recórrer a ells durant aquest any per tal que un dels nostres residents pogués fer-se la dentadura de                   

forma que pogués assumir el cost. La Fundació ha respost de forma afirmativa i el tracte i el seguiment ha                    

estat excel·lent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Locals i manteniment 

 

L’entitat utilitza des dels inicis un local condicionat que pertany a la pròpia parròquia. Es composa d’una                 

sala-menjador equipada amb una taula i cadires, una cuina, un microones i una televisió; un dormitori pels                 

usuaris amb sis llits i un petit armari per cadascú; un bany amb una dutxa, un W.C., un urinari i dues piques;                      

un dormitori per a les persones voluntàries amb dos llits, una taula de treball i un ordinador; un bany amb una                     

dutxa, un WC i una pica; un distribuïdor on es troba la nevera; un rober amb dos armaris per guardar roba pels                      

usuaris. Una altra habitació on es troben la rentadora i l’assecadora; una altra habitació amb taula per a                  

reunions i armaris per deixar documentació i embalums. 
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En relació al manteniment, s’ha contractat el servei d’una empresa destinada a la prevenció i el tractament de                  

plagues per tal d’evitar l’aparició de paneroles típiques de la zona de la Barceloneta. 
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INGRESSOS I DESPESES 2018 

 

 

Despeses  

Subministres 2.238,41 

Manteniment 199,86 

Treballs externs 2.756,05 

Treballadora Social (Suara) 24.023,52 

Neteja (Garbet SCCL) 4.786,03 

TOTAL 34.003,87 

  

Ingressos  

Ajuntament Barcelona 8.600,00 

Càritas Diocesana 8.200,00 

Recursos propis 17.203,87 

TOTAL 34.003,87 
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PRESSUPOST PER L’ANY 2019 

 

 

Despeses  

  

Subministres 2.500 

Manteniment 300 

Material fungible 400 

Altres despeses 1.400 

Treballadora Social (SUARA) 21.000 

Neteja (Garbet sccl) 4.900 

TOTAL 30.500 

   

 Ingressos  

Ajuntament Barcelona 8.600 

Càritas diocesana 8.200 

Recursos propis 13.700 

TOTAL 30.500 
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