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Barcelona
El Projecte Sostre ofereix vincle i caliu
a persones que dormen al carrer

La porta verda del carrer Pescadors
CARME MUNTÉ MARGALEF
Barcelona

M. ANTONIA
BOGÓÑEZ
«Sostre és una petita
llar, és el moment en
què poden deixar
la cuirassa que han
de portar mentre
són al carrer»

La porta verda del carrer Pescadors, número 42, del barri de la Barceloneta, és per a les persones sense
sostre que hi són acollides el caliu
d’una llar on crear vincles i trobar una
oportunitat per a la reinserció. L’entitat que s’ocupa de l’acollida és el Projecte Sostre, una iniciativa nascuda a
redós de la parròquia de Santa Maria
de Cervelló - Sant Miquel del Port fa
trenta anys.
«És una entitat molt modesta que
va néixer a partir de la bona voluntat
de veïnes i veïns de la Barceloneta»,
recorda un dels seus voluntaris, Pere
Agustí Maragall. «Els anys de pandèmia han estat molt durs, però Sostre
no ha deixat mai d’aixoplugar persones sense llar els 365 dies de l’any.»
Una de les voluntàries des de l’inici
és M. Antonia Bogóñez, que diu que el
secret de Sostre són les persones sensibles a la realitat del barri: «El projecte va començar el desembre del 1992,
l’any dels Jocs Olímpics, quan els joves de la parròquia de Sant Miquel del
Port van detectar que hi havia veïns
que dormien en cotxes. Hi havia recursos per a persones drogodependents,
però no per a sense sostre, i és així com
vam començar aquest recurs humil.»

El centre té capacitat
per a sis persones.

Un recurs humil amb capacitat
per a 6 persones, però que està
obert els 365 dies de l’any, que ofereix un acompanyament personalitzat i que al llarg dels seus trenta
anys d’història ha acollit unes 80
persones.
Cada nit dues persones voluntàries obren el centre a les vuit, acompanyen les persones ateses durant
el sopar, l’estona abans i després
per conversar i relacionar-se tots
plegats. També s’hi queden a dormir i als matins ofereixen esmorzar.
El projecte compta amb una educadora social que atén els usuaris
i fa acompanyament individual de
dilluns a divendres de 7 a 11 h.
«Cada vespre la porta verda del
carrer dels Pescadors s’obre per
acollir aquestes persones de forma temporal, mentre es gestiona
un recurs més a llarg termini», explica M. Antonia Bogóñez. «Sostre
és una petita llar —afegeix—, és el
moment en què poden deixar la cuirassa que han de portar mentre són
al carrer, és l’espai on poden crear
els seus vincles.»
Els voluntaris de Sostre, que
van ser entrevistats al programa
Camins de Ràdio Estel, expliquen
la importància de visibilitzar la
gent que dorm al carrer. «Hem
d’intentar visibilitzar-les des del
nostre ésser voluntaris, creients i
ciutadans», comenta M. Antonia
Bogóñez. «És un viatge que fas no
per veure una altra realitat, sinó per
sortir de la teva ficció i entrar en la
realitat de la fragilitat humana»,
afegeix Pere Agustí Maragall.
Però perquè la porta verda del
carrer de Pescadors pugui obrir cada dia, cal assegurar-se sempre la
presència de dos voluntaris, i d’aquí
la crida a sumar noves persones al
projecte.
Més informació: voluntariat@
projectesostre.org / www.projectesostre.org

