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Introducció
CALIU – Espai d'acolliment, és una iniciativa de les cinc parròquies de l'Arxiprestat d'Horta:






Mare de Deu de Mont Carmel
Sant Antoni de Pàdua
Sant Joan d’Horta
Sant Marcel
Santa Teresa de Jesús

Aquest servei, que funciona des de fa més de tres anys, fa que, persones sense sostre o en
situació de pobresa alimentària, siguin ateses de dilluns a diumenge, tots els dies de l'any.
Els usuaris gaudeixen d'una atenció personalitzada per part dels voluntaris que, en nombre
superior a 120, col·laboren en el projecte.
En aquest espai comparteixen esmorzars calents, entrepans, servei de rebost, rober per casos
d'emergència, atenció d'una treballadora social, seguiment per part de professionals del tema,
assessorament jurídic per tràmits, recolzament econòmic en situacions critiques, un pis
d'acollida, sostre en situacions puntuals i un espai on poden romandre en un clima càlid i
d’acompanyament
L'objectiu inicial del Centre, donar esmorzars calents, ha passat a forma part d’un pla més
ampli que pretén respondre, de manera més integral, a les necessitats que es deriven de les
situacions crítiques i de risc d’exclusió social per les que passa un nombre molt elevat de
persones de la zona d’influència de les Parròquies generadores d’aquest projecte.
La filosofia del projecte comporta un treball participatiu i en xarxa amb tots els actors que
intervenen en les possibilitats de solució de la problemàtica que s’està abordant.
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Dades generals
Lloc
CALIU – espai d’acolliment, es troba a:
C/. Campoamor, nº 4
08031 – Barcelona
Entitat Organitzadora
Per bé que és un projecte que aplega les cinc Parròquies mencionades, l’entitat que dona
cobertura legal és la Parròquia de Sant Joan d’Horta, que també cedeix les instal·lacions on es
du a terme l’activitat diària de CALIU-espai d’acolliment.
Des d'aquest any, CALIU ha entrat a formar part de la XAPSLL (Xarxa d'Atenció a Persones
Sense Llar)
Dates de realització
Aquesta "Memòria de funcionament" recull les activitats realitzades dins el període comprés
des de l'1 de gener al 31 de desembre del 2013.
Objectiu General del Projecte


Oferir un servei i generar recursos d’atenció a les persones en situació de risc
d'exclusió social, que va nèixer amb l’objectiu de recolzar, fent treball en xarxa, les
accions solidàries que, amb la mateixa finalitat, realitzin a la zona Serveis Socials o les
diferents Ongs o institucions religioses existents al territori.

Destinataris
Al projecte inicial es definien els destinataris sota aquests paràmetres
 Entrarien a formar part del projecte de forma directa totes les persones que es troben
dins la zona d’influència de les Parròquies esmentades, que estiguin en situació de
risc d'exclusió social i que el/la treballador/a social consideri oportú la seva inclusió
en el programa CALIU – Espai d’acolliment.
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 Qualsevol persona que essent de la parròquia o no sol·liciti a través de l’assistenta
social ser inclosa en el programa CALIU - Espai d’acolliment.
 I també, qualsevol persona que de manera puntual i per necessitat immediata
requereixi d’aquesta atenció a les instal·lacions de CALIU – Espai d’acolliment , per bé
que en aquest cas l’atenció vindrà acompanyada d’una derivació cap al treballador/a
social corresponent, en cas que la persona vulgui seguir de manera continuada dintre
del programa.
Des de l'inici del projecte han passat per Centre més 5.000 persones diferents, d'aquestes 850
tenen atenció reiterada, 450 es mantenen des de l’inici del projecte i diàriament assisteixen
entre 110/120 usuaris, arribant a 220/230 els diumenges.
Es segueixen rebent persones de tot Barcelona i també de les rodalies (Badalona, St. Adrià,
Santa Coloma, L’Hospitalet, ..)
Algunes venen derivades de la treballadora social de la Parròquia de St. Joan d’Horta, en casos
puntuals dels Serveis Socials del Districte i la majoria han conegut CALIU per la informació
d’altres usuaris.
Es manté, com a voluntària, una treballadora social que, de manera regular, atén als usuaris i
fa una breu valoració de les necessitats urgents i de la possibilitat de resoldre algunes d'elles.
Aquest servei només funciona un matí un cop per setmana. S'ha incorporat un sociòleg que fa
el seguiment i el treball personalitzat amb els usuaris que romanen al pis d'acollida.
Perfil dels usuaris
El perfil dels usuaris no ha variat substancialment.
Llocs de procedència
Aquest any es manté la tònica que es va iniciar el darrer any en la composició dels usuaris per
lloc de procedència, amb anterioritat el nombre més elevat d'usuaris, fins un 60% eren
persones estrangeres, actualment el 60% dels que assisteixen a CALIU són espanyols i en
nombre important persones que viuen al propi barri.
Sexes
Segueix mantenint-se la proporció d'un 10% de dones i un 90% d'homes.
Domicil·liació
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Es manté el percentatge de les persones sense sostre, essent, a l'actualitat d'un 85% dels
assistents al Centre.
Edats
La franja d'edat més nombrosa es manté entre els 36-46 anys, per bé que s'aprecia un
augment del segment més jove de la població 18-30 anys
Temps permanència situació actual
El temps de permanència en situació crítica va de 2 a 4 anys en la majoria dels casos.
Feina desenvolupada
El sector serveis és el més afectat, junt amb la construcció, malgrat podem trobar persones en
situació de vulnerabiitat a qualsevol segment laborar i amb diferents graus de preparació i
formació.
Assistència a serveis socials
Un 50% dels usuaris rep algun tipus d'atenció per part dels diferents Serveis Socials.
Pateixen malalties
Un 80% de les persones que venen a CALIU reconeix patir algun tipus de malaltia i un 55%
d'aquests manifesta que no pren la medicació que necessita.

Equip de treball
El grup de treball del Centre està format per 120 voluntaris. Totes les persones treballen
sense rebre cap remuneració per les seves tasques.
S'han incorporat a l'equip una treballadora social i un sociòleg.
L’equip de coordinació el formen 4 voluntaris que, entre altres, es reparteixen les feines de:
organització general, logística alimentària, economia, contacte amb institucions publiques i
projectes i comunicació.
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Els voluntaris, equip de coordinació inclòs, realitzen diversos treballs:
 Recepció
 Recollida de dades
 Elaboració d’aliments
 Servei de menjador
 Organització del magatzem d’aliments
 Organització del rober
 Atenció sanitària
 Organització biblioteca
 Acompanyament
 Atenció personalitzada
 Recollida sistemàtica d’aliments
 Manteniment
 Participació a jornades o activitats en representació del Centre
Perfil dels voluntaris
Segons sexe
Un 70% dels voluntaris són dones, per bé que els darrers mesos s’han incorporat més homes.
Hi ha diversos voluntaris que tenen parentius familiars (matrimonis, pares i fills, oncles i
nebots).
Segons periodicitat d’assistència
El major nombre de voluntaris, un 80%, assisteix setmanalment (1 a 3 sessions), però també hi
ha persones que assisteixen d’una manera no tant sovintejada, però amb periodicitat regular.
Edats dels voluntaris
El grup més nombrós és el que correspon a les persones jubilades o pre-jubilades, durant el
període de vacances escolars o els caps de setmana, es reforça el voluntariat amb alguns
nois/noies dels Centres Educatius propers
Cada equip de voluntaris (diari i cap de setmana) ha adaptat la seva metodologia d’acció en
funció de les necessitats dels grups als que atén, però, sempre sota el mateix fil conductor del
projecte.
Objectius plantejats pel projecte per aquest periode
Objectiu general de desenvolupament
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 Manteniment i consolidació i ampliació dels serveis del projecte CALIU- Espai
d'acolliment.
 Indicadors
 Manteniment del nombre d'usuaris
 Manteniment del tipus de servei bàsic (esmorzars calents i entrepans)
 Ampliació dels serveis
Resultat dels indicadors
 Manteniment del nombre d'usuaris
Aquests objectiu s’acompleix amb el manteniment i augment del nombre d'usuaris
atesos.
 Manteniment del tipus de servei bàsic (esmorzars calents i entrepans)
Aquest objectiu s'acompleix amb el manteniment del servei bàsic i és millora,
incorporant altres elements nutricionals (brou, cereals, iogourts, sucs de fruita,..)
 Ampliació dels serveis
Aquest objectiu s'acompleix, s'ha afegit atenció alimentària a famílies, servei
setmanal de rober, ajuda en tràmit legals, compra de medicaments, d'ulleres,
finançament de servei de dentista, un hort urbà i el disseny d'un servei de menjador
que s'iniciarà el proper any.
Desenvolupament del projecte
Es planteja el desenvolupament del projecte en dos apartats.
Primera apartat
Objectiu
 Manteniment i consolidació i millora del projecte bàsic de CALIU-espai dacolliment ,
oferir esmorzars (120) i un lloc d’estada reduïda (matins de 8h-12h) per a persones
que es trobin en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social.
Indicadors del grau de consecució de dels Objectius
Es donaran per aconseguits aquests objectius quan:
 Indicador 1
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Es mantingui diàriament l’atenció alimentaria i personal a 120 persones que es trobin
en situació de pobresa alimentària i l’acció pugui ser mantinguda, en el temps, amb el
mateix nivell de qualitat.
Resultat indicador 1
Durant el període de temps que va del 01.01.2013 al 31.12.2013, el Centre ha atès
diàriament un nombre d’usuaris que va dels 100/120 diàriament i 220/230 els
diumenges
Comentari
El nombre de persones ateses ha estat superior al previst de manera inicial, ja que els
dissabtes s'arriba a 150 persones i els diumenges 220/230.
 Indicador 2
Les instal·lacions han d'estar obertes de dilluns a divendres de 7.30h a 12 h., amb
personal suficient per atendre les necessitats diàries..
Resultat indicador 2
Durant el període de temps que va del 01.01.2012 al 31.12.2012, el Centre ha estat
obert de dilluns a diumenge de 7,30h a 12 h.
Comentari
S’ha avançat l’horari d’obertura del Centre, afegint ½ hora més de servei.
 Indicador 3
Es faci el repartiment diari de 120 esmorzars complerts que puguin garantir el mínim
de necessitats alimentàries per àpat.
Resultat indicador 3
S’han repartit diàriament en nombre de 100/120 i 220/230 els diumenges esmorzars
calents complerts (brou, cafè/cafè amb llet/té/infusió/llet/llet amb cacau, torrades,
mantega, confitura, galetes, pastes variades), acompanyats de 100 a 160 entrepans
amb peces de fruita.
Comentari
Per les característiques de la població, els entrepans es donen de dues classes, de
dieta normal i de dieta musulmana. En aquest període s’han repartit més de 48.000
esmorzars.
Durant el mes d’agost, no s’han donat esmorzars calents i s’han preparat bosses de pic-nic, ja
que el Centre ha aprofitat aquest període realitzat millores a les instal·lacions.
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Segon apartat
Objectiu
 Incorporació de diferents serveis per atendre necessitats bàsiques de persones en
situació de risc de marginació social.
Aquest segon apartat ha consolidat serveis afegits al projecte inicial i n'ha incorporat de nous.
Aquests darrers han sorgit de la detecció de quines eren les necessitats reals que presentava
la població a la que s’atén i han intentat ajustar l’oferta a les possibilitats que ha anat tenint
el Centre.
Serveis consolidats
 S’ha generat un espai de rober propi: Les donacions de roba i sabates que es reben es
classifiquen i es van donant en funció de la demanda que es rep.
 S’ha habilitat un espai per atenció sanitària: Voluntaris amb titulació fan seguiment de
l’estat dels usuaris.
 S’ha ajudat en tràmits i de manera econòmica per l’obtenció de documentacions
imprescindibles.
 S’ha crear un “rebost” per usuaris en situacions crítiques.
 S’ha organitzar un espai de servei de lectura/biblioteca.
 S'ha consolidat el pis d'acolliment que ja ha atès a 6 persones i que fa el seguiment i la
inserció laboral de 4., amb ells es fa un treball de seguiment de la convivència a través
d'un professional i un pla de treball i de formació, així com una regularització de la
seva situació social, legal i de salut.
Accions complementàries
 S’ha fet compra de medicaments: Usuaris sense recursos amb recepta mèdica.
 S’ha finançat alguna habitació per situacions puntuals que ho requerien.
 S’ha preparat esmorzars per l’escola per a nens de famílies sense recursos.
 S'ha fet campanya de reis per usuaris i per nens
Accions d’acompanyament
 Atenció personalitzada i de recolzament.
 Treball de suport a usuaris
 Acompanyament en ingressos hospitalaris
 Gestions puntuals de situacions personals
Accions de sensibilització
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S'han realitzat xerrades de sensibilització a diferents centres escolars del barri.
S'han rebut diferents col·lectius que han compartit moments de servei diaris.

Serveis incorporats de nou




Un hort urbà, dins el projecte de l'Ajuntament de Barcelona "Pla Buits", aquest
projecte treballa diferents aspectes del usuaris del CALIU, motivació, formació,
recuperació d' hàbits, disciplina, etc.
Durant aquest període i de cara a inicis del 2014, s'ha preparat la posada en marxa
d'un menjador que oferirà 50 dinars diaris de dilluns a divendres.

Recursos materials i econòmics
Recursos materials
El Centre compta amb l’equipament imprescindible per dur a terme la seva tasca.
Durant l’any s’han realitzat petites obres de manteniment, tals com la pintura del Centre,
l'adequació de la part del rebost i del rober i l'equipament de la sala per atendre, en privat, els
usuaris, espais que estaven en procés de reformes.
Recursos econòmics
Durant aquest any s'han rebut ajudes econòmiques puntuals d’entitats i organismes oficials:
 Obra Social de La Caixa
 Ajuntament de Barcelona
 Diputació de Barcelona
 Fundació Creatia
 AAVV Font d'en Fargues
 D’associats que aporten una quota mensual.
 Donacions anònimes
Que aporten aliments:
 Art Pa
 Embotits Antonijoan
 Forn l’Avinguda
 Cafeteria Caracas
 Pastisseria Mayol
 Banc d'aliments
 Creu Roja
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S’ha participat recollint aliments a:
 La Fira d’Entitats (mes de juny)
 S’ha col·laborat a “La gran recapta del Banc d’Aliments”.
 Junt amb la Unió Esportiva Horta, s'ha fet recollida i entrega de joguines pels nens dels
barri i pes fills dels usuaris de CALIU.
Conclusions
El resultat de l'any ha estat positiu, s'han pogut acomplir les fites proposades, mantenint,
consolidant i iniciant serveis que han permès atendre a un major nombre de les persones
previstes en un inici, sense que això afectés a la qualitat dels servei que s’ha donat.
Cal segui millorant la captació de quotes fixes que permetin assegurar el projecte, ja que la
despesa que representa és considerable.
S'ha seguit fent un treball de recolzament als usuaris que ha facilitat la incorporació d’alguns
d’ells al grup de voluntaris, fet que enforteix la participació i la implicació de totes les persones
que formen CALIU (usuaris/voluntaris).
Les fites que es proposen per aquest any són seguir mantenint el nivell de qualitat dels serveis
que s'ofereixen, posar en funcionament l'hort urbà, iniciar el servei de dinars i estudiar la
possibilitat d'obrir un altre pis d'acollida.
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