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Carta de l’Equip directiuSumari

Amb la memòria volem compartir 
amb vosaltres l’activitat anual de 
l’entitat en relació a les persones que 
acompanyem i també sensibilitzar 
sobre l’exclusió social i els seus 
condicionants. 

Aquest cop incloem cinc històries 
de vida de persones que acompa-
nyem per explicar, amb les seves 
pròpies paraules, per què han arribat 
a Acollida i Esperança i per transme-
tre també els seus revolts i la seva 
lluita en el camí. Gràcies a totes elles 
per compartir-ho.

La intenció és fer palès que és una 
lluita contínua i complicada en la qual 
l’entitat dona suport fomentant 
l’autonomia. Fer protagonistes 
aquests testimonis, reflectir la seva 
veu. Són persones que formen part 
de la societat, no poden quedar al 
marge, i per això volem una societat 
més inclusiva.

L’any 2020, a causa de la crisi de la 
covid, s’ha posat encara més en 
evidència que condicionants com la 
manca de recursos econòmics, 
d’habitatge o de feina poden abocar a 
l’exclusió. També la soledat i la manca 
de relacions socials o el deteriora-
ment de la salut física i/o mental. 

Des d’Acollida i Esperança mirem 
de donar-hi resposta i ho hem 

continuat fent durant aquest difícil 2020. Després d’uns anys de relativa 
estabilitat i del creixement moderat d’alguns dels serveis per poder 
atendre més persones, la covid ha suposat tot un revolt com a entitat 
social.

El confinament als centres d’acollida va ser molt dur per als professio-
nals i per a les persones que hi viuen, que van col·laborar molt però que 
també van necessitar de molt suport emocional. A més la covid va suposar 
una aturada temporal de l’activitat del Centre Especial de Treball i del 
consultori odontològic SOPS. 

Totes hem treballat per mantenir l’atenció a les persones. Per cuidar i 
cuidar-nos, cosa que hem de continuar fent plegades: persones ateses, 
professionals, patronat, persones voluntàries... Remarcar que hem trobat 
molt a faltar l’aportació del voluntariat, que malauradament vam haver 
d’aturar en molts serveis.

La covid ens ha posat a prova però també ha fet evident que l’entitat és 
la suma de tots els esforços, de totes les aportacions i que totes elles són 
imprescindibles, així com el treball en xarxa. També ha fet que ens reivin-
diquem com a serveis essencials, una essencialitat que com a entitats 
socials hem de fer visible.

Gràcies de nou pel vostre suport i confiem en la vostra complicitat per 
poder continuar acompanyant, malgrat els revolts, a persones que ho 
necessiten.
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L’Emilia, el José, l’Óscar, la Marga-
rida i el Lluís han volgut compartir 
la seva història. En aquesta memò-
ria ens expliquen les seves vivèn-
cies i com encaren el seu camí i el 
seu procés de recuperació a 
Acollida i Esperança. 

Són només algunes de les 
persones que acompanyem cada 
any a través dels nostres serveis. 
Totes les històries són diferents i 
totes han passat i passen per 
diferents revolts i dificultats.

L’any 2020 hem acompanyat a 
870 persones. Més de 50 professio-
nals han treballat a l’entitat, la 
majoria d’atenció directa com 
educadores socials, infermeres i 
monitores. També hi ha cuineres, 
personal de manteniment, d’admi-
nistració, tècniques, responsables 
dels serveis...  

Testimonis: 
       fent camí 
           tot i els
               revolts

Creiem que tots i totes les 
professionals i també les persones 
voluntàries tenen un paper en el 
procés de recuperació de les 
persones ateses. Alhora des del 
Patronat, les persones que el 
formen vetllen pel compliment de 
la finalitat de la Fundació. 

Plegades, i amb el suport de 
col·laboradors/es i donants, fem 
possible la missió de l’entitat: 
promoure espais d’acollida per a 
persones en situació d’exclusió 
social amb la finalitat d’acompa-
nyar-les i donar oportunitats de 
canvi, tant pel que fa a la millora 
de la seva qualitat de vida com a la 
seva promoció com a persones. 

870 PERSONES 
ACOMPANYADES 
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“La meva mare va fer el que va 
poder. El meu pare era alcohòlic. 
Jo em posava al mig quan venia a 
pegar la meva mare i els meus 
germans. Vaig tenir una infància 
molt dura i em vaig refugiar en les 
drogues. Al final la meva mare va 

deixar el meu pare, però no va 
tenir gaire sort amb altres pare-
lles. N’hi va haver un que un dia 
se’n va anar i es va emportar tot el 
que teníem… Un altre era ludòpata 
i es gastava tots els diners...

Van passar els anys i cada cop 
el meu consum era més gran. 
Trobava feina, la perdia… I així 
anava fent tombs a totes bandes. 
Les meves germanes van marxar 
de casa i jo em vaig quedar amb 
ma mare. Després es va posar 
malalta i quan va morir em van fer 

fora del pis per no pagar. 
Vaig estar vivint al carrer. Vaig 

fer dos intents de suïcidi. Entrava 
en psiquiàtrics i sortia millor, però 
les ganes de consumir continuaven.

Va haver-hi un moment en què 
se’m va encendre un llum al cap. 
Perquè o desapareixia o li donava 
una volta a tot. Vaig anar a un 
alberg i després a CECAS i allà van 
començar a ajudar-me. Jo volia 
recuperar les meves germanes i 
quan vaig estar millor em vaig plan-
tar a casa seva i els vaig dir que 
portava mesos sense consumir. Es 
van posar a plorar i em van dir que 
m’acollien amb els braços oberts si 
era veritat que havia canviat. 

El 2020, estant ja al pis Itaca, 
vaig fer una altra baixada molt 
forta. Vaig intentar treure’m la 
vida… Vaig estar ingressat a 
Psiquiatria a l’Hospital del Mar. 
Després de proves i tractament 
crec que alguna cosa va canviar en 
la meva actitud, en la meva mane-
ra de ser. Abans estava sempre 
capficat, ara els meus companys 
de pis i les meves germanes em 
diuen que em veuen millor, que 
dono més conversa. 

Estic més actiu. A Itaca m’han 
posat en contacte amb un club 

JOSÉ MEMBRADO
ITACA

“VA HAVER-HI UN 
MOMENT EN QUÈ O 
DESAPAREIXIA O LI 
DONAVA UNA VOLTA 
A TOT: SE’M VA 
ENCENDRE UN LLUM 
AL CAP” 

social i hi vaig tres dies a la setma-
na. Fem activitats, expressem 
vivències i com superar mo-
ments… He conegut gent que 
també ha sortit d’addiccions i això 
també t’ajuda.

Estic aquí gràcies a l’ajuda de 
l’alberg, de CECAS, d’Itaca, de les 
meves germanes… I d’una força de 
voluntat molt gran perquè per 
molta ajuda que tinguis, al final 
ets tu qui has de prendre el timó. 

Perdono la meva mare, el meu 
pare… I m’he tret la ira que portava 
a sobre. Estic en pau”. 



9

8

“Vaig fer l’entrevista per entrar al 
Convent l’11 de març i va sortir tot 
bé, però el cap de setmana va ser 
el confinament i ja no podien fer 
ingressos nous. Al final em vaig 
trobar al carrer. A través de 
treballadors socials em van enviar 
a una pensió. Estava molt sol, 
lluny dels meus fills… Un moment 
de soledat, de no tenir ningú i això 
va ser un desencadenant per 
començar a consumir una altra 
vegada… Em vaig posar malalt i 
vaig estar a l’UCI, vaig passar dos 
mesos a l’hospital. Vaig perdre 
molt de pes… En sortir no em volia 

veure una altra vegada al carrer, 
el carrer és un pou sense fons. 
Al final vaig poder entrar al 
Convent. M’he recuperat en tema 
salut i això també et fa guanyar 
confiança i seguretat i et va 
motivant. Sé les meves responsa-
bilitats i em faig càrrec d’elles.

Des de molt jove, des dels 11 
anyets estic consumint drogues. 
Tenia problemes a l’escola, no 
m’adaptava, i em van expulsar 
d’una i de l’altra. M’escapava, 
robava… Aquella vida em va 
començar a enganxar. Al final vaig 
acabar en un centre de menors, hi 

havia molts nens amb famílies 
desestructurades i era difícil. Amb 
alguns vaig tornar a coincidir més 
tard a la presó.

Sempre tens presents les 
coses que t’has perdut. Jo m’he 
perdut moltes coses, gaudir dels 
plaers de la vida… Coses dels 
meus pares, Nadals, aniversaris, 
coses dels meus fills… No he 
pogut estar amb ells… També he 
perdut salut. Però encara em 
queda alguna cosa bona. 

Continuem lluitant. He canviat 
actituds, actituds de carrer. Crec 
que has d’aprendre a gestionar-te 
emocionalment. Tens les emoci-
ons tapades. No et deixes sentir, 
no et deixes conèixer, et muntes 
una cuirassa. Si et sents trist vols 
buscar alternativa per no sentir 
allò que et fa mal.

La vida és una lluita contínua, 
tota la vida. Has de buscar perso-
nes que et donin suport, que  
t’ensenyin altres camins. Jo lluito 
per la meva salut i per un apropa-
ment familiar. Sense aquestes 
coses perds la il·lusió. A mi 
m’agrada sortir amb la bici i fer 
senderisme i potser ho puc 
reprendre si aconsegueixo les 
coses que vull. Al Convent a 
vegades fem sortides amb bicis 
els caps de setmana”.

“SEMPRE TENS 
PRESENTS LES 
COSES QUE T’HAS 
PERDUT, PERÒ 
ENCARA EM QUEDA 
ALGUNA COSA 
BONA”

ÓSCAR LARRONDO CONVENT DELS FRAN CIS
CAN

S
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“Soc de Lisboa. Vaig tenir la meva primera filla 
amb 16 anys. Vaig marxar de Portugal i els 20 
anys els vaig fer a Barcelona. Arribar on soc 
ara ha estat un camí molt llarg i ple d’obsta-
cles. Ara penso que com és possible que hagi 
passat per tot això i no m’hagi quedat pel 
camí. Crec que has de lluitar i aferrar-te a 
alguna cosa. 

Ningú busca una vida com la que he tingut 
jo. La joventut, el mal cap, les males companyi-
es... És veritat que hi ha coses que et busques 
tu perquè tu tries a la teva vida, però són coses 
que passen per circumstàncies. T’hi vas ficant i 
ficant i quan te n’adones hi estàs tan ficat… I fas 
estupideses. 

Em vaig adonar que havia de canviar la 
meva vida per un accident de cotxe que vaig 
tenir. Em vaig gastar tota la indemnització de 
l’accident, tenia problemes de drogues. Llavors 
em vaig adonar que no podia estar així. Volia 
recuperar la relació amb les meves filles i vaig 
dir ‘Per això  lluitaré’. Ara tinc dues netes. 

El 2020 vaig entrar a viure en un pis de la 
Fundació a Badalona, amb el servei de SAVA. 

SAVA

DA SILVA
MARGARIDA
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Venia de deixar una relació llarga i 
m’han acompanyat i ajudat emoci-
onalment i amb temes de salut. 

Jo ho dono tot, però no he rebut 
el mateix a les meves relacions de 
parella, i a vegades abandó i 
maltractes. I ja m’he cansat. Em 
sentia culpable, però tu no pots 
portar la teva motxilla i la de 
l’altre. 

On havia d’anar jo amb la 
pensió que tinc? Em van posar en 
contacte amb Acollida i Esperança. 
Al principi em feia por viure en un 
pis amb estranys, però estic molt 
bé amb els meus dos companys. I 
ara anirem a viure els tres a un 
altre pis de Badalona de la Funda-

ció més definitiu que podem pagar 
i on ens podrem quedar. Tinc 
ganes de col·locar una cortineta 
aquí, un penjador allà… 

A veure si s’acaben les restric-
cions pel coronavirus perquè vull 
estar més amb les meves filles 
que ara quasi no les puc veure. 
Amb això, amb el meu racó de la 
casa i cuidant-me ja en tinc 
suficient. Tinc alts i baixos, però he 
après a detectar-ho i tinc més 
recursos. Tinc motius per ser 
feliç. M’he adonat que mereixo 
temps per a mi en quantitat i 
qualitat, temps que no m’han 
donat. Doncs aleshores me’l 
donaré jo”.
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“He viscut més de nou anys al 
carrer a Barcelona, jo soc de 
Barcelona. Part del confinament el 
vaig passar també al carrer, 
menjant llaunes... No menjava, no 
descansava... 

Menjar bé és el que estic fent 
ara: vaig entrar a Can Banús amb 
55 quilos i ara peso 73. Si torno al 
carrer em moro. El carrer mata. 
Quan veus a algú al carrer no saps 
com ha estat la seva vida ni saps 
com és de dur. Qui digui que no ha 
passat por vivint al carrer menteix. 

Ara m’han donat una nova 
oportunitat d’or o de platino i no la 
vull desaprofitar. Ja havia estat a 
Can Banús fa uns anys però als 

“EL CARRER MATA. QUAN VEUS A ALGÚ QUE 
VIU AL CARRER NO SAPS COM HA ESTAT LA 
SEVA VIDA NI COM ÉS DE DUR”

MIRÓ

LLUÍS

pocs dies vaig demanar l’alta per 
tornar a consumir. Em rebel·lava 
amb tot i amb tothom, amb tots 
els educadors. No em deixava 
ajudar i t’has de deixar ajudar, 
confiar, aprofitar els bons con-
sells.

Les meves companyies quan 
era un nen diguem que no eren les 
adequades. Amb 12 anys m’ajun-
tava amb gent de vint i pico i em 
vaig començar a drogar. Em sentia 
poderós llavors. Crec que haurien 
d’haver més mesures del govern 
respecte les drogues i que la gent 
jove sigui més conscient. Més xer-
rades d’extoxicòmans a l’escola, a 
primer d’ESO, perquè aviat poden 
començar a fumar porros i d’aquí 
a altres drogues hi ha un fil que és 
difícil no creuar. Jo estaria dispo-
sat a anar a fer xerrades.

He trobat un equilibri en mi 
mateix, pau, serenitat... Em trobo 
millor i tinc més ganes de fer 
coses. Més endavant si puc voldria 
anar a un pis, a una habitació”.

CAN BANÚS
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“La feina i tenir habitatge és el 
que m’ha ajudat molt. Vaig deixar 
la metadona quan feia un temps 
que treballava a Mansol. Ara fa 
més de quatre anys que vaig 
començar a treballar aquí.

Vaig entrar a la presó molt 
jove, el mateix any que va néixer el 
meu fill gran. El pare em va iniciar 
en la droga i em vaig acabar 
enganxant no sé per què... Totes 
les meves relacions eren dolentes i 
tòxiques i sempre tornava al 
mateix. Hagués necessitat algú de 
la meva família, és família deses-
tructurada… Una germana sí que 
m’ha ajudat. 

A la presó treballava als tallers 
i en l’office, sempre he sigut 
treballadora i m’ha agradat estar 
activa. Vaig entrar a treballar a la 
planta industrial de Mansol perquè 
l’assistent social de la presó va 
contactar amb ells. No m’esperava 
poder tenir una feina, una rutina. 
Mai havia pensat que seria capaç 
de pagar un lloguer, la meva llum, 
la meva aigua… A Mansol m’han 
donat suport en temes de feina i 
m’han ajudat també en altres 
temes d’organització meva, ajudes, 
temes del pis…

EMILIA LLOPIS PROJECTES

MANSOL

“HO EXPLICO TOT 
AIXÒ PERQUÈ 
POTSER POT 
AJUDAR ALTRES 
PERSONES. 
AMB TOTES 
LES FORCES I 
SUPORT ES POT 
ACONSEGUIR”

El 2020 vaig estar en ERTO a 
Mansol per la pandèmia, ho vaig 
passar malament, molta soledat. 
Quan em van trucar per tornar vaig 
sentir eufòria, plorava i tot, estava 
eufòrica. Treballar és tenir el cap 
ocupat i un sou a fi de mes. 

Quan era a la presó sortia i 
requeia, vaig recaure moltes 
vegades. He tocat el més fons del 
fons. Hi va haver un moment en 
què em vaig veure molt malament, 
vagabundejant i molt tocada de 
salut. Vaig pensar ‘O espaviles o et 
mors’. 

Ho explico perquè potser pot 
ajudar altres persones. Després 
d’estar enganxada, d’estar a presó 
tant temps, de moltes coses… Amb 
totes les teves forces i amb suport 
es pot aconseguir. També continuo 
amb el psiquiatra i el psicòleg i 
parlar amb ells m’ajuda.

Ningú donava un duro per mi, 
però ara tinc feina i pago el lloguer 
del pis. Poc a poc l’he anat arre-
glant. Tanco la porta i estic tran-
quil·la”.
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Voluntariat

La pandèmia de la covid va suposar l’aturada de l’activitat dels voluntaris 
i voluntàries als diferents serveis d’Acollida i Esperança. A partir del març 
va ser complicat continuar desplegant el pla de voluntariat. 

Als centres d’acollida per protocol no es permetien les visites ni la 
presència del voluntariat. A altres serveis de l’entitat també es va limitar 
molt el voluntariat per precaució.

Hem mirat de prioritzar la salut, però hem trobat molt a faltar la 
presència de les persones voluntàries. La seva contribució i el seu paper 
a l’hora d’aportar relacions diferents i complementàries a la de les 
professionals: el voluntariat és essencial i contribueix a la socialització de 
les persones ateses.

Durant el 2020 hem potenciat la relació amb les persones voluntàries 
per correu electrònic i telèfon i també ens han fet arribar missatges que 
hem transmès a les persones que acompanyem. En alguns casos algu-
nes voluntàries han ofert sessions i classes online.

Alhora hem proposat formacions online a les persones voluntàries 
que abans es feien presencialment. També hem participat en noves 
iniciatives online per donar a conèixer les entitats socials i la possibilitat 
de fer-hi voluntariat.

Finalment remarcar que diverses persones han mostrat interès per 
fer voluntariat a la Fundació durant el 2020, algunes d’elles molt joves. És 
una mostra de solidaritat i sensibilització que també ha aflorat durant la 
pandèmia, sensibilització que estem segures que les persones voluntàri-
es transmeten a tota la societat. 

voluntariat@acollida.org

Lorena Moya, 
voluntària

“Comparteixo coneixements a través de tallers 
d’educació en salut i les persones que viuen al pis 
Itaca m’aporten d’altres i molta riquesa humana. 
A més em motiva perquè són molt participatives. 
També motiva molt a l’alumnat d’infermeria que 
hi col·labora: és un gran aprenentatge acadèmic i 
personal. Posen a disposició els seus coneixements 
i habilitats i això permet un aprenentatge en 
salut. Alhora és una col·laboració recíproca ja que 
entren en contacte amb persones amb un recorre-
gut diferent. S’obren a un altre món.  

Fa més de tres anys que vam començar. 
Durant el 2020 vam haver d’aturar els 
tallers per la pandèmia, però els vam 
poder reprendre i hem fet alguns 
relacionats amb el tema de la covid. La 
gestió emocional de la por, les mesures 
de protecció, les fonts fiables d’infor-
mació, el dol… També hem tractat 
altres qüestions. Poder fer prevenció 
en salut i potenciar l’autocura és 
important.  

Un altre dels aprenentatges és 
com influeix la teva història perso-
nal en la teva salut i la teva salut en 
la teva història. La teva salut física, 
mental i emocional. Ser conscient 
que darrere del que veus, de cada 
persona, hi ha una història. També m’agra-
daria destacar que el grup de residents del 
pis ens acull sempre súper bé!”.

61 persones 
voluntàries

53 anys 
mitjana 
d’edat

37 dones 24 homes
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Serveis

Can Banús
(Centre d’acollida)

Servei d’acolliment residencial 
temporal amb suport professional 
per a persones que viuen amb 
VIH/sida en situació d’exclusió 
social. Ofereix una atenció integral 
i individualitzada orientada a 
millorar la qualitat de vida i un 
acompanyament socioeducatiu 
destinat a promoure processos 
d’inserció social.

Situat a Badalona, mixt i amb 
capacitat per a 27 residents. En 
funcionament des de 1996.

• 50 persones ateses i 9.115 
atencions persona/dia 
(estades) 

• 92% d’ocupació

Convent 
dels Franciscans
(Centre d’acollida)

Servei d’acolliment residencial 
temporal amb suport professional 
per a persones que viuen amb 
VIH/sida en situació d’exclusió 
social. Ofereix una atenció integral 
i individualitzada orientada a 
millorar la qualitat de vida i un 
acompanyament socioeducatiu 
destinat a promoure processos 
d’inserció social. 

Situat a la Bisbal d’Empordà, 
mixt i amb capacitat per a 27 
residents. En funcionament des de 
l’any 2003.

• 43 persones ateses i 8.985 
atencions persona/dia (estades) 

• 91% d’ocupació

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 05 12
canbanus@acollida.org 

C. del Convent, 55
17100 la Bisbal d’Empordà, Girona
972 640 139
convent@acollida.org

Itaca
(Pis d’inclusió)

Situat al districte de Ciutat Vella, 
el pis té capacitat per a 8 persones 
i l’atenció és continuada, com a 
mínim, durant 12 hores al dia amb 
professionals i voluntariat. Les 
persones que hi viuen, en situació 
d’exclusió, reben acompanyament 
socioeducatiu. Es va obrir l’any 
1990 de la mà de Sor Genoveva 
Masip i del Pare Josep Costa. 

• 20 persones ateses i 2.556 
atencions persona/dia (estades) 

• 87% d’ocupació

Barri Gòtic de Barcelona
93 315 17 57
itaca@acollida.org

SOPS
(Consultori odontològic)

Servei d’odontologia per a paci-
ents amb risc d’exclusió social i 
sense possibilitats econòmiques 
que són derivats pels serveis 
socials o per altres entitats. 
Proporciona atenció bucodental 
bàsica i està ubicat a la finca de 
Can Banús (Badalona).

• 246 persones ateses
• 255 tractaments
• 136 pròtesis entregades 

Durant el 2020 el nombre de persones 
ateses i de tractaments realitzats per SOPS 
ha estat inferior a altres anys a causa de 
l’aturada per la pandèmia de la covid. 

C. Nou Cases, s/n
08917 Badalona
93 497 05 15
sops@acollida.org
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Mansol Projectes
(Centre Especial de Treball)

Empresa de serveis, qualificada 
com a CET, que ofereix llocs de 
feina a persones en situació 
d’exclusió social i amb discapaci-
tat reconeguda per possibilitar-los 
la inclusió laboral i social. En 
marxa des de 1999.

• Projectes industrials: muntat-
ge industrial per a diversos 
sectors.

• Destrucció certificada de docu-
mentació confidencial.

• Servei de manteniment d’es-
pais i habitatges.

• Projecte agrosocial Horta de 
Santa Clara: elaboració de 
patés vegetals ecològics.

• Projecte avícola: gestió i 
explotació d’una granja.

• Serveis d’inserció laboral 
(Làbora i Incorpora: progra-
mes per fomentar l’ocupació 
de persones en situació de 
vulnerabilitat).

• 45 persones han treballat a 
Mansol Projectes de les quals 
33 tenien discapacitat

• 8 contractes nous
• Programa Làbora: 

- 216 persones ateses al Punt 
Làbora de Ciutat Vella 

- 104 persones derivades  
per fer formacions 

- 99 contractes
- 21 noves empreses  

contactades
• Programa Incorpora de la 

Fundació “la Caixa” al Baix 
Empordà:  
- 80 insercions aconseguides  
- 46 persones formades 
- 60 empreses visitades

C. Muntaner, s/n
08917 Badalona
93 497 03 50
www.mansol.cat

Servei d’Habitatge 
(Pisos d ’autonomia i pisos 
finalistes)

Servei que facilita l’accés al dret a 
l’habitatge a persones que estan 
realitzant un procés d’autonomia o 
que ja l’han assolit però no poden 
accedir a un habitatge digne ni a 
preus de mercat ni del sistema 
públic. 

Els habitatges acostumen a ser 
compartits i es comparteixen 
també les despeses. Poden ser de 
propietat de la Fundació, cedits 
per particulars o de lloguer. 

SAVA
(Servei d’Acompanyament 
a la Vida Autònoma)

Servei que dona suport als 
processos d’emancipació de 
persones per viure de manera 
més autònoma i que presta 
acompanyament socioeducatiu i 
emocional. Moltes d’aquestes 
persones han viscut en algun 
recurs residencial anteriorment. 

L’objectiu és aconseguir l’auto-
nomia en la vida diària (organitza-
ció i planificació de la llar, gestió 
econòmica, resolució de conflic-
tes de convivència...) i en la cura 
de la salut, així com afavorir la 
inserció social i laboral. També es 
dona suport en el procés de 
recerca d’habitatge.

• 62 persones acompanyades 

Província de Barcelona i província de 
Girona
680 484 215
sava@acollida.org

Badalona, Barcelona, Esparreguera, 
Figueres i la Bisbal d’Empordà
680 484 215
habitatge@acollida.org

• S’ha proporcionat habitatge a 51 
persones. 

• 14.513 atencions persona/dia 
(estades).

• 12 habitatges d’autonomia i 9 
habitatges finalistes. D’aquests:

• 90% d’ocupació

- Dos dels habitatges s’han               
comprat el 2020 pel dret de 
tanteig i retracte.

- Durant l’any 2020 s’han pogut 
posar en marxa tres pisos 
adquirits l’any 2019.
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Notícies
hem comunicat a mitjans de 
comunicació locals. El seguiment 
dels protocols, la intenció de 
minimitzar l’impacte negatiu del 
confinament en la vida de les 
persones que acompanyem i 
l’esforç de reorganització realitzat 
són alguns dels missatges 
destacats. També reflectim a alguns 
diaris opinions de les persones 
residents.

TREBALL EN XARXA: RELACIÓ 
AMB ELS CAP

Des que va començar el 
confinament a causa de la covid, i 
durant tot el temps de pandèmia, 
les professionals dels centres 
d’acollida i les dels Centres 
d’Atenció Primària de referència 
han estat en contínua comunicació i 
coordinació pel que fa a la cura de 
la salut de les persones residents. 

PROGRAMES D’INSERCIÓ 
LABORAL

Dins del Programa Làbora, 
s’incorpora a principis d’any com a 
prospectora d’empreses Susanna 
Saltó. La Susanna està amb la 
Natàlia Castán, que treballa com a 
orientadora al programa al Punt 
Làbora de Ciutat Vella. El treball 
conjunt entre els dos perfils fa que 
es puguin crear més sinergies i 
que la intervenció sigui més 
completa.

L’ATENCIÓ DURANT EL 
CONFINAMENT

Durant el confinament a causa del 
coronavirus, l’atenció a les 
persones que viuen als recursos 
de la Fundació no ha parat i així ho 

Mijail Acosta -a la dreta-, que 
després de 28 anys de treball a 
l’entitat promou el canvi “per 
propiciar nous lideratges i 
energies”. Josep Maria Lluch havia 
estat el director adjunt de la 
Fundació des de l’any 2011. Alhora 
s’hi incorpora Fernando Díaz com 
a adjunt a direcció. Pel que fa al 
Patronat, Eduard Sala deixa el 
càrrec de patró i Mijail Acosta 
entra a formar part del Patronat. 

MILLORES AL SERVEI DE SOPS

Després de realitzar-hi millores, la 
Fundació reobre al gener el Servei 
Odontològic per a Pacients Socials 
(SOPS) amb una ampliació de 
l’espai i incorporant-hi dues 
cadires de dentista noves. 

DATES ESPECIALS AMB LES 
PERSONES RESIDENTS

A la Fundació celebrem sempre 
les dates especials amb les 
persones residents. El dia de 
Reis és una d’aquestes dates i el 
2020 comptem amb la col·labora-
ció dels “Reyes Majos” de Mia-
portacion.org: persones voluntà-
ries fan arribar un regal i un 
missatge a les persones que 
acompanyem.
 
RELLEU EN LA DIRECCIÓ 
D’ACOLLIDA I ESPERANÇA

L’any 2020 Josep Maria Lluch -a 
l’esquerra de la foto- relleva en el 
càrrec de director general de la 
Fundació Acollida i Esperança a 
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El mes de maig la Fundació inicia 
la campanya de captació de fons 
“Les Mans de Mansol” per ajudar a 
donar continuïtat al Centre 
Especial de Treball Mansol 
Projectes davant de la crisi de la 
covid i la caiguda de l’activitat al 
CET. Diverses organitzacions i 
persones fan aportacions per fer 
possible aquest objectiu. Tots els 
donatius que rep l’entitat durant 
l’any 2020 es destinen a aquesta 
finalitat.

COMPRA DE DOS PISOS A 
BADALONA I LA BISBAL

La Fundació compra un nou pis a 
Badalona el mes de juliol, on hi 
poden viure quatre persones, i un 
altre habitatge a la Bisbal per a 
tres persones. La compra es 
realitza a través de l’exercici del 
dret de tanteig i retracte. Les 
necessitats socials d’habitatge no 
paren de créixer i tant des del 
Servei d’Acompanyament a la Vida 
Autònoma (SAVA) com des del 
Servei d’Habitatge l’entitat vol 
poder continuar donant-hi 
resposta.

MISSATGES DE FORÇA I 
ESPERANÇA  

Des de la Fundació fem una crida 
de cara a rebre missatges per a les 
persones ateses durant el 
confinament, especialment per a 
les residents als centres d’acollida 
i pisos. També per a les 
treballadores de l’entitat. Rebem 
missatges d’ànim i suport molt 
macos.

PERSONES SENSE LLAR

Des de la Taula Sense Llar de 
Badalona, encara que no vam 
poder fer el Recompte de 
Persones Sense Llar als carrers 

TALLER PER A DONES 

Les dones residents al centre 
d’acollida Convent dels 
Franciscans comencen al 
setembre un nou taller com a 
espai de trobada. L’activitat pretén 
que es coneguin més entre elles i 
que comparteixin experiències i 
opinions. 

FIRA UPF SOLIDÀRIA ONLINE

Per primer cop Acollida i 
Esperança participa a la Fira UPF 
Solidària amb un estand virtual, ja 
que la Fira es fa online a causa de 
la covid. Alhora la coordinadora de 
Voluntariat, Mònica Buliart, intervé 
en la taula rodona online “Com ha 
afectat i afectarà la covid-19 a les 
entitats solidàries?”.

de Badalona a causa de la covid, sí 
que vam comptabilitzar i 
comunicar que un total de 404 
persones dormien en centres 
d’acollida, pisos d’entitats, 
habitacions de relloguer i 
infrahabitatge la nit del 20 de 
maig.

D’altra banda, Acollida i 
Esperança també participa com a 
entitat membre de la Taula en la 
commemoració del Dia Mundial 
de les Persones Sense Llar 
transmetent el missatge que la 
manca d’habitatge crea exclusió.

IMATGES D’UN DIA DE 
CONFINAMENT

A l’abril gravem imatges d’un dia 
de confinament al centre d’acollida 
Convent dels Franciscans. Podeu 
veure el vídeo al canal de Vimeo de 
la Fundació (vimeo.com/
acollidaiesperanca).

CAMPANYA LES MANS DE 
MANSOL
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Més notícies del 2020 a 
www.acollida.org/noticies

DIA MUNDIAL DE LA SIDA 

Les persones residents als centres 
d’acollida de la Fundació 
commemoren el Dia Mundial de la 
Lluita contra la Sida juntament 
amb els treballadors i les 
treballadores (1 de desembre). 
També es llegeix el Manifest 
conjunt “Compartim compromisos 
i respostes” al qual s’adhereix 
Acollida i Esperança amb motiu 
d’aquest Dia Mundial.

PREMI GUINEUETES DE TEATRE

El grup del taller de teatre del 
centre d’acollida Can Banús recull 
el 3 de desembre el premi 
Guineuetes atorgat pels Amics del 
Teatre Zorrilla de Badalona. 
Aquest taller, que realitzen 
persones residents de Can Banús, 
està impulsat pel projecte Teatre 
La Llavor.

ANIVERSARI: 30 ANYS DEL PIS 
ITACA

El 2020 fa 30 anys que es va posar 
en marxa el pis Itaca. Va ser la 
llavor a partir de la qual es va 
crear Acollida i Esperança. No 
hem pogut celebrar l’aniversari 
per la pandèmia però recordem 
els orígens: Sor Genoveva i el Pare 
Costa van obrir el pis Itaca per 
acompanyar a morir a persones 
amb el VIH/sida que vivien soles al 
carrer, en un moment en què no 
existia tractament i hi havia un 
gran estigma cap a la malaltia. 
Actualment Itaca és un pis on 
viuen persones en situació 
d’exclusió social.
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Partners i xarxes
Amb la col·laboració de: 

Formem part de:

Altres agraïments:

De CAN BANÚS
Escoles Minguella, Farmàcia Batllerià Clarós, Sedibac-Societat per l’Estudi i Difusió de la Teràpia del Dr. 
Bach de Catalunya, Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Hermandad Nuestra Señora del 
Rocío de Santa Coloma de Gramenet, “La casa de les fruites” del barri de la Morera a Badalona, Hospitalitat 
de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Grupo de los 12 Pasos, el Círcol, KFC, Associació de Veïns i 
Veïnes de Bufalà, Seglars Franciscans de Badalona, Parròquia de Sant Francesc de Badalona, Carmelites 
Missioneres de Badalona, Tanatori de Badalona.

Del CONVENT
Associació de Veïns i Veïnes del Barri del Convent, Associació Voltors de la Bisbal d’Empordà, Pastisseria 
Massot, SOMA fisioteràpia i osteopatia, SL, ACAS Girona, La Sirena, Ortopèdia Sancho, Farmàcia Gispert de 
Vulpellac, Ceràmiques Llensa, O2 Centre Wellness Parc del Migdia, La Pizzeria del Tasmània, Fundació 
Utopia-Bicicletas sin fronteras, L’armari, Di Paolo, Constructora Daró, Can Pauet de Jafre.

D’ITACA
Escola Sant Felip Neri

Amb el suport de:

Fundació 
Privada 
Mir Puig

Fundació 
Privada 
Visión

Fundació 
Miarnau

Germanes 
Clarisses 
de Reus

Promociones  
Carrencá

Fundació 
Cottet-Mor

Inmuebles 
y Fincas 
DOGA

Fincas 
IBIZA

Aitaren 
Patrimonial

Parròquia
Maria
Reina

Òptica Hispano



“La vida és una lluita contínua, tota la vida, i en el camí 
has de buscar persones que et donin suport”.

Óscar

Ens pots escriure per donar-nos 
la teva opinió de la Memòria a 
comunicacio@acollida.org 

Pots col·laborar amb nosaltres 
fent-ne difusió o implicant-te 
com a persona voluntària. 

També et deixem el nostre 
número de compte  
per si ens vols ajudar:
ES18 2100 3317 1222 0006 5609

Fundació Acollida i Esperança
Muntaner, s/n. 08917
Badalona
93 497 01 27
www.acollida.org

 Fund_acollida
@AcollidaiEsperanca
@acollidaiesperanca 


