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PRESENTACIÓ
El passat 12 d’octubre celebràvem amb goig el vuitè
aniversari de CALIU-espai d’acolliment. Donem
gràcies a Déu pel do d’haver pogut servir un altre
any als més necessitats de la nostra societat. De fet,
mantenir obert el nostre menjador social suposa
cada any un repte, una aventura, que assumim
confiant en la providència de Déu.
Enguany la situació s’ha fet més difícil degut a
un increment notable de les despeses (20%)
provocat, sobre tot, per l’atenció al col·lectiu de
joves marroquins, que ha augmentat moltíssim. Els ingressos, en canvi, han minvat
lleugerament. Això ha suposat haver de renunciar als marges destinats a la tan
necessària renovació i adequació de les infraestructures.
En aquest sentit us haig d’informar que el projecte del nou Centre Social Parroquial
roman aturat degut a que encara continua la suspensió de llicències per un any
que l’Ajuntament va decretar el 29 de juny de 2017 per elaborar un Pla Urbanístic
Especial que afecta al Casc Antic d’Horta, als carrers Campoamor i Salses i a d’altres
zones del barri. El ple de l’Ajuntament del Districte d’Horta-Guinardó va aprovar
aquest Pla Especial el passat 12 de juliol, però des d’ençà es va iniciar un període
de pròrroga de suspensió de llicències que durarà fins que l’Ajuntament hagi donat
resposta a les al·legacions presentades. Tant de bo aquesta situació es desbloquegi
ben aviat i puguem començar d’una vegada les obres, tan necessàries pel futur de
Caliu.
Com a fet que aquest any ha marcat la vida de CALIU cal destacar el traspàs del Xavi
Martínez, que va ser usuari i després voluntari profundament implicat i compromès
amb el nostre menjador. CALIU ha estat per a ell una referència fonamental en els
darrers anys de la seva vida. Es va fer estimar per tothom i el recordarem sempre.
Com no pot ser d’altra manera, vull acabar aquesta presentació agraint de tot cor
als voluntaris, benefactors, institucions, entitats, comerços, persones anònimes...
que amb la seva ajuda entusiasta i desinteressada fan possible que CALIU-espai
d’acolliment pugui seguir servint amb alegria i dedicació als més necessitats de la
nostra societat.
Mn. Josep Maria Prats Rocavert
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I. DADES D’IDENTIFICACIÓ
1. Entitat
CALIU-espai d’acolliment, és un projecte que, des del 2010 desenvolupa la parròquia
de Sant Joan d’Horta, acompanyada de les altres quatre parròquies de l’Arxiprestat
d’Horta:
•
•
•
•

Mare de Déu del Mont Carmel
Sant Antoni de Pàdua
Sant Marcel
Santa Teresa de Jesús

2. Responsables
El màxim responsable és el rector de la parròquia de
St. Joan d’Horta, Mn Josep Mª Prats Rocavert, el qual,
amb els rectors de les altres parròquies conformen
l’equip directiu, acompanyats de quatre voluntaris
que fan la coordinació i es reparteixen les diferents
tasques organitzatives.

3. Descripció del projecte
CALIU-espai d’acolliment és un projecte que es planteja complementar la tasca
realitzada pels Serveis Socials de la zona, les diferents Ongs, entitats que treballen
amb el Tercer Sector i Institucions religioses existents al territori, tot promovent els
valors de la solidaritat, la inclusió, el civisme, la diferència com quelcom enriquidor,
el voluntariat com referent positiu i amb desig de permanència indefinida en el
temps.
Aquest servei, permet que, persones sense sostre o en situació de pobresa
alimentària o màxima vulnerabilitat, siguin ateses de dilluns a diumenge, tots els
dies de l’any, gaudint d’una atenció individualitzada per part dels voluntaris que,
en nombre superior a 100, col·laboren en el projecte. La realització d’aquesta tasca
comporta un treball en xarxa amb tots els actors que ho poden fer possible, en
aquest sentit, CALIU-espai d’acolliment forma part de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a
les Persones Sense Llar).
L’objectiu inicial, va ser donar esmorzars calents; actualment aquesta activitat ha
passat a formar part d’un pla més ampli que pretén respondre, de manera integral,
a les necessitats que es deriven de les situacions crítiques i de risc d’exclusió social
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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 és que “l’aliment i la cobertura de les necessitats més
elementals són el vehicle que ens permet arribar a la “persona”, que és la veritable
raó del nostre projecte”.

4. Àrees d’actuació
En aquest espai es treballen diferents aspectes; es donen esmorzars calents,
entrepans, dinars, es fa servei de rebost, rober per casos d’emergència, atenció
d’una treballadora social, assessorament jurídic, ajuda en tràmits (DNI, passaport,
targeta seguretat social i d’altres), recolzament econòmic en situacions crítiques
(subministraments de la llar), serveis a la salut (medicaments, ulleres, dentistes i
d’altres), pis d’acollida, sostre en situacions puntuals, servei de perruqueria, atenció
individualitzada i un lloc on poden romandre en un clima càlid i d’acompanyament.

II. R
 ELACIÓ DE PROGRAMES QUE HA
DESENVOLUPAT L’ENTITAT AQUEST ANY
1. Servei d’esmorzar
2. Servei de dinar
3. Repartiment d’aliments
4. Servei de rober
5. Perruqueria
6. CALIU-llar
7. CALIU-sostre
8. Necessitats bàsiques
9. Acolliment al Centre o acolliment i derivació
10. Consultes jurídiques
11. Mesures penals substitutòries
12. Inserció laboral
13. Reis solidaris
14. Divulgació i sensibilització
15. Adequació i millora dels espais
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III. P
 ROGRAMES QUE HA DESENVOLUPAT
L’ENTITAT AL 2018 I RESULTATS
OBTINGUTS
1. Servei d’esmorzar
Tots els dies de l’any es serveixen esmorzars calents, en un nombre de 80-100 de
dilluns a divendres i 210-250 dissabtes i diumenges. A cada torn acostumen a treballar uns 15/20 voluntaris que realitzen les tasques de recepció, cuina, servei de
taules, neteja i el que en aquell moment sigui necessari.
L’esmorzar calent es serveix a la taula i consisteix en: cafè amb llet, o cafè, o llet
amb cacau o infusions, brou a l’hivern i gaspatxo a l’estiu; els diumenges xocolata
desfeta, tot acompanyat amb pa torrat, amb oli i all si en volen, mantega, melmelada, galetes i pastes; a voltes s’incorporen cereals o algun tipus de fruita. En marxar
se’ls dona un entrepà, que diàriament es varia, en opció de dieta musulmana, amb
un parell de peces de fruita o un làctic, en funció de les existències.
Aquest any la xifra dels esmorzars calents servits han estat 40.870 el que representa un 5% més que l’any 2017.

Pel que fa als entrepans i fruites o làctics que es donen com a complement i que
sovint són consumits per sopar, també s’han incrementat un 5% en relació a l’any
anterior, i han estat 48.763.

2. Servei de dinar
De dilluns a divendres es serveixen 50 menús. Cada dia, un equip de 5 voluntaris
serveix a taula aquests coberts, que són facilitats per 5 establiments hotelers de
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Barcelona, i que es reben gràcies a la gestió del Rotary Club i als voluntaris de “la
Caixa” que s’ocupen de la logística.
Durant el 2018 s’han servit 9.552 dinars.

3. Repartiment d’aliments
Malgrat que la majoria dels usuaris que venen al Centre són persones “sense llar”,
n’hi ha un nombre important als quals nosaltres anomenem “unitats familiars”,
que tenen la possibilitat de cuinar, o bé perquè viuen en un pis o perquè han llogat
una habitació, o senzillament perquè tenen la opció de fer servir una cuina.
Aquestes persones, prèvia entrevista amb la nostra treballadora social, reben, de
forma periòdica, lots de menjar en funció del nombre de persones que componen
aquesta “unitat familiar”.
Els aliments venen de diferents llocs: Banc d’aliments, Unió Europea, Creu Roja,
campanyes solidàries, donacions o compres efectuades pel propi Centre.
Ha augmentat lleugerament la demanda d’atenció alimentària d’aquestes “unitats
familiars”, havent-se repartit un total de 394 lots de menjar de diferents productes.

4. Servei de rober
El fet de que el major nombre de persones que assisteixen al nostre Centre visquin
al carrer, comporta que, en molts casos, tinguin problemes pel que fa a la roba de
vestir, a les sabates o a les flassades, tovalloles, etc.. (dificultat per rentar-la, robatoris, canvis de temps, fred, pluja, entrevista de feina...).
Existeix un servei de rober d’emergència que funciona tots els dies de l’any i atès
per voluntaris, que permet cobrir les necessitats més urgents.
El servei de rober ha atès 342 persones; el període de més demandes es concentra
als mesos de més fred, on junt amb la roba de vestir es reparteixen flassades i
sacs de dormir; s’han repartit en total 1.151 peces de roba.

5. Perruqueria
Tots els dimarts de 8 a 10h. hi ha servei de perruqueria; bàsicament tall de cabell.
Aquest any s’han atès un total de 174 persones.
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6. CALIU-llar
Compartim la idea de que un “sostre no és una llar”, malgrat que considerem un
dret inalienable que tothom pugui gaudir com a mínim, d’un sostre digne.
Treballem des d’aquesta premissa en un pis d’acollida que tenim llogat i en el que
es valora, pel damunt d’altres aspectes, la convivència, el respecte, el treball i el
sentit de pertinença al grup que l’habita.
Aquest pis es manté amb fons propis i amb l’aportació de les persones que integren
la “família” que hi viu, com a mesura de coresponsabilitat, quan disposen d’ingressos
El seguiment es fa a través d’un sociòleg, en funcions d’educador social, que treballa i vetlla els aspectes de relació, adaptació i inserció laboral.
Aquest any s’han mantingut les 4 persones que estan fent un procés d’integració i
de recerca de feina, que ha permès que, de manera intermitent en algun dels casos
i de forma més continuada en algun altre, es puguin incorporar, poc a poc, al món
laboral.

7. CALIU-sostre
Hi ha situacions que per les seves característiques, han de ser resoltes de manera
immediata, encara que, posteriorment, a través de la treballadora social es busquin els canals que puguin regularitzar-les.

8

Memòria del projecte del 2018

En aquests casos i de manera provisional ens fem càrrec de trobar i finançar “sostres”, de manera total o parcial, que puguin pal·liar una necessitat urgent.
Durant el 2018, en diferents moments, hem donat ajudes econòmiques, per import de 3.180 € per finançar, en alguns casos parcialment i en altres en la seva
totalitat, el lloguer d’habitacions. Aquest servei a atès a 6 persones.

8. Necessitats bàsiques
Es financen necessitats bàsiques com: rebuts de serveis imprescindibles; subministraments, medicines, ulleres, pròtesis dentals, regularització de documents, i
d’altres.
Aquest programa, al 2018 ha fet la següent cobertura econòmica:
Farmàcia: un import de 2.241,25 €.
Òptica: atenció a 6 persones per un import de 689,20 €.
Dentista: atenció a 7 persones per un import de 3.086,66 €.

Subministraments i transports: atenció a 24 persones per un import de
2.458 €.
 
Documentació i gestions: atenció a 47 persones per un import de 1.447,70 €.
 Altres ajudes per valor de 5.281,97 €.





9. Acolliment al Centre o acolliment i derivació
Totes les persones que assisteixen de manera regular al Centre tenen el seguiment
de la treballadora social, que s’encarrega de la primera presa de contacte, el posterior seguiment i la possible derivació, en cas que així ho aconselli la valoració que
es fa de la situació que els ha portat a CALIU.
La treballadora social del Centre ha mantingut 163 entrevistes d’acolliment i/o seguiment d’usuaris, que han comportat un nombre important de gestions posteriors.

10. Consultes jurídiques
Moltes de les persones que utilitzen els nostres serveis, tenen dificultats en la seva
renovació de papers, en gestions de multes, en denúncies per robatoris, en aprofitament per part de tercers; un advocat voluntari els assessora i ajuda en la tramitació.
Aquest anys s’ha orientat i acompanyat a 25 persones
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11. Mesures penals substitutòries
CALIU s’ha incorporat a la xarxa de Centres que treballen amb el departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya, com a receptors de persones que han
de realitzar treballs en benefici de la comunitat (TBC) com a mesures penals
substitutòries.
Aquest any han col·laborat a la dinàmica diària de CALIU 28 persones, que han
realitzat un total de 2.124 hores de servei a la comunitat, en companyia dels
voluntaris del Centre, aprofitant en molts casos la facilitat de poder-ho fer en dies
festius i caps de setmana si tenien un treball els dies laborables.

12. Inserció laboral
En la mesura de les possibilitats del Centre, es facilita la possibilitat de recerca
de feina. Actualment existeix un acord amb Torre Jussana gestionat pel Consell
d’Associacions de Barcelona.
Durant l’any 4 persones han trobat feina a través de contactes amb organitzacions
de recolzament a la inserció laboral realitzats per personal del Centre.

13. Reis solidaris
Emmarcat en la filosofia d’acolliment que manté el Centre i amb l’anhel que les
persones que hi assisteixen sentin que el que es dona va molt més enllà de l’ali-
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ment, es fan “reis solidaris” per als usuaris, així
com per als seus fills, si així ho sol·liciten.
S’han fet 215 “regals de Reis” a tots els usuaris que el dia de Reis han assistit al Centre, i
també campanya de recollida, selecció, empaquetament i distribució de regals, repartits a
12 nens i nenes familiars dels usuaris. També
s’han repartit joguines a l’Escola Carrilet (nens
autistes), Lluïsos d’Horta i a la Parròquia Sant
Joan d’Horta.

14. Divulgació i sensibilització
El Centre rep durant tot l’any visites de Centres
escolars, de grups de joves universitaris, de
grups d’Escoltes, així com de persones que, en
moments puntuals, estan interessats en conèixer, de primera ma, la tasca que es fa en un
espai d’acolliment.
Es participa en jornades, taules rodones, programes de ràdio i televisió i a qualsevol espai
que fomenti el coneixement i sensibilització
amb el tema de les persones sense sostre.
Aquest any CALIU ha rebut la visita de 4 centres escolars, i de 5 agrupaments
d’escoltes. Dues escoles del barri han realitzat tasques de voluntariat amb alumnes
del seu centre. Col·lectius de voluntaris de diferents entitats (Caixa d’Enginyers,
Fundació Adsis, Femarec...)

15. Adequació i millora dels espais
La tasca principal de CALIU es realitza en uns espais que, antigament, havien estat
utilitzats com a guarderia infantil i que van ser adaptats per a la finalitat mes bàsica
del Centre i que, actualment, es mostren del tot insuficients i per tant requereixen
d’un estudi de necessitats bàsiques i d’una nova planificació de l’espai.
S’ha completat l’estudi de les necessitats reals d’espai que permetrien millorar el
servei que actualment es dóna i ja es disposa d’un projecte bàsic elaborat per un
despatx d’arquitectes, pendent de la moratòria d’un any que ha decretat l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a no concedir llicències d’obres en la zona d’Horta
en la qual es troba el nostre Centre, com s’ha dit a la presentació.
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16. Pla Buits
A través del Pla Buits de l’Ajuntament de Barcelona CALIU disposa d’un terreny de
320 m2 cedit per dur a terme un hort urbà dirigit per voluntaris experimentats i
fent les tasques de conreu els usuaris del nostre centre. Els productes obtinguts es
distribueixen entre els propis usuaris.
Aquest espai es utilitzat també per fer tallers de sensibilització vers el medi ambient i la vulnerabilitat, a Centres escolars i entitats de la zona.
L’hort urbà, ha estat dirigit fins mitjans d’any per CALIU però a partir de juny va
passar a mans de l’entitat Lluïsos d’Horta. Nosaltres hi seguim col·laborant en la
gestió i organització de l’hort.
Durant el curs lectiu l’espai ha rebut la visita de Centres escolars i entitats cíviques
de la zona.
L’escola especial “Carrilet” (de nens autistes), utilitza un espai dins l’hort per treballar amb els nens la sensibilització vers el medi ambient i la natura.
Per altra banda, grups reduïts d’interns del centre de Salut Mental “La Mercè” s’hi
desplacen 3 dies a la setmana per col·laborar en les diferents tasques de conreu.
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IV. MITJANS PERSONALS I MATERIALS
DELS QUALS DISPOSA L’ENTITAT PER
AL DESENVOLUPAMENT DELS SEUS
PROGRAMES
1. Mitjans personals
a. Personal propi de l’entitat
L’entitat com a tal, parròquia St. Joan d’Horta, té com a rector a Mn. Josep Maria
Prats que juntament amb els rectors de les altres quatre parròquies de l’Arxiprestat
d’Horta formen el Consell Assessor.
b. Personal contractat expressament pel projecte
• U
 na treballadora social a temps parcial, que es coordina amb els treballadors socials municipals i d’altres Ongs. que deriven usuaris al CALIU, dels
quals en fa la valoració i seguiment, si s’incorporen al Centre.
Fins el mes de juny aquest servei el realitzava la mateixa treballadora social de la Parròquia. A partir d’octubre aquest servei el porta a terme una
treballadora social facilitada per Càritas.
• U
 n sociòleg en funcions d’educador social, que fa el seguiment dels usuaris
que viuen al pis d’acolliment o en allotjaments temporals, treballant-ne la
convivència, la formació i la inserció laboral.
• Una administrativa que dona suport a les tasques de gestió de l’entitat.
c. Personal voluntari
La Direcció/Coordinació del projecte la duen a terme 4 voluntaris que es reparteixen les diferents tasques organitzatives.
•
•
•
•

Voluntari - Economia i atenció directa
Voluntària - Logística i contacte amb entitats
Voluntari - Assessorament jurídic i acompanyament legal
V
 oluntària - Acompanyament psicològic, atenció directa i redacció de projectes

Juntament amb aquest equip, treballen uns 100 voluntaris que atenen totes les
necessitats diàries del funcionament del Centre i realitzen diversos treballs:
•
•
•
•
•

Recepció
Recollida de dades (administració)
Seguiment de la tasca dels voluntaris
Organització del magatzem d’aliments
Recollida sistemàtica d’aliments
13
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Servei de menjador
Servei de rober
Servei de perruqueria
Atenció sanitària
Organització biblioteca
Acompanyament
Atenció personalitzada
Manteniment
Logística i Transport
Participació en jornades o activitats en representació del Centre

2. Mitjans materials
• C
 ALIU efectua la seva tasca diària directa als locals cedits per la Parròquia
Sant Joan d’Horta; disposa de menjador, cuina, cambra frigorífica, magatzem, rober, despatx i serveis.
• U
 n pis llogat de tres habitacions, menjador-sala, cuina i servei.
• Una furgoneta per fer recollida d’aliments.

3. Recursos
Ingressos 2018
Donatius
Subvencions
Quotes fixes
Altres

TOTAL

12.693,54€
63.000,00 €
16.390,00 €
6.925,00 €

99.008,54 €
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Despeses 2018
Queviures
Usuaris
Manteniment
Pis acollida
Funcionament
Personal i S.Social

TOTAL

26.602,74 €
21.964,61 €
15.844,17 €
13.613,56 €
10.937,50 €
9.573,12 €

98.535,70 €

V. R
 ELACIÓ DE PROGRAMES QUE ES PLANTEJA
REALITZAR L’ENTITAT EL 2019
L’objectiu que es planteja CALIU-espai d’acolliment, pel proper exercici del 2019
és el manteniment i millora dels serveis, amb un nivell similar de xifres, dels
programes de l’1 al 14.
El programa 15 (Adequació i millora dels espais), requereix d’un tractament
diferenciat, ja que el propòsit pel 2019 és el trasllat de tots els serveis que ara es
donen als locals actuals, a la nova ubicació dins el mateix recinte. Aquest trasllat
comporta la necessitat imperiosa de realitzar obres d’adaptació de la nova seu.
Aquestes reformes es faran per etapes, en funció de les possibilitats econòmiques
que, CALIU-espai d’acolliment, pugui disposar.
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VI. ALTRES DADES D’INTERÈS
Participació en les activitats “al carrer” promogudes per diferents entitats del barri
d’Horta, per seguir sensibilitzant a la població de les necessitats que té la població
que es troba en risc d’exclusió social.
Enllaços als diferents programes on ha sortit el CALIU
https://www.facebook.com/barcelonaesaigua/videos/1167405126675967/
(Hort)
http://www.tv3.cat/videos/3489790/Centre-dacollida-El-Caliu («ELS SIGNES DELS
TEMPS» - TV3, Setmana Santa de 2011)
http://www.8tv.cat/8aldia/videos/exit-del-gran-recapte-del-banc-dels-aliments/
(TV8 - «8 al dia” - 1 de desembre de 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=o4MIPYQ3ATg&feature=youtu.be (Hort)
http://www.btv.cat/alacarta/informatius/42961/
Aproximadament al minut 2:50 surt la notícia del premi al Caliu.
https://youtu.be/faahHwzr5mk (“XAVI o EL PLOR DEL MAR”)
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In memoriam
El dia 28 de desembre passat, vàrem enterrar a un
amic, o potser podríem
dir a un més de la gran família del Caliu; el “nostre
Xavi”, a Sant Cugat, entre
els seus i la gent que l’estimava i que els darrers anys
l’hem acompanyat.
En Xavi ens va deixar,
d’una manera ràpida, sense fer massa soroll i sense
donar-nos temps per veure’l patir, sabem que és la
millor manera, però, avui
encara ens costa pair el fet
de que no hi sigui.
Quan pensem en ell tenim
un regust agredolç, hi ha
un sentiment d’ambivalència, dolor per la pèrdua,
però alegria per haver-lo
tingut aquest darrers anys
al Caliu.
Diem agre perquè l’haguéssim volgut tenir molt més temps entre nosaltres per
poder gaudir de les seves ocurrències, del seu sentit de l’humor, del seu art, de
la seva sensibilitat extrema, d’aquells moments de debilitat en els que ploràvem
junts, d’aquelles alegries amb els seus èxits, de veure’l feliç amb tot el que ara
havia aconseguit, la desfilada al Poble Espanyol, les intervencions a televisió, els
curts...
Dolç per haver pogut contribuir al fet que aquests darrers anys fossin com ell
mereixia, tornant a recuperar la persona que era, algú que, en un moment de la
seva vida, es va trencar i que a poc a poc, amb l’ajuda de tots els companys del
Caliu va anar recomponent el seu món, peça a peça, boci a bocí. Va tornar a tenir
il·lusions, projectes, ganes de fer coses...
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Ell sempre deia com havia estat i com es sentia quan va arribar ara fa vuit anys,
i era feliç veient la seva evolució, ho recordava i ho agraïa, deia que havia trobat
una nova família que l’acollia i l’acceptava tal com era. Amb els seus companys va
crear un nou nucli familiar que el recolzava i estimava i que han estat amb ell fins
el darrer moment.
Hem de donar gràcies per l’amor que han demostrat cap a ell a tots els que d’una
manera o d’una altra l’han acompanyat en aquests moments difícils.
Xavi, estem segurs que, estiguis a on estiguis, vetllaràs per nosaltres i no deixaràs
que l tristor de la teva pèrdua malmeti l’alegria d’haver-te tingut tots aquests anys.
No t’oblidarem, t’estimem i sempre estaràs amb nosaltres.
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Ens ajuden a fer Caliu
Forn de pa
ARTPA

Supermercat
SUPAGRU

La Miga d’Or 13 S.L.
Canovas Cercos S.L.

Entitats
CASAL DE LA
GENT GRAN
D’HORTA

CASAL DE LA GENT
GRAN DE LA FONT
D’EN FARGUES

CASAL DE LA
GENT GRAN DE
TORRE LLOBETA

ESPLAI
DANTE

AGRUPAMENT
ESCOLTA SANT
FRANCESC XAVIER

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS I VEÏNES
D’HORTA

LA SALLE
HORTA

DOMINIQUES
d’HORTA

MARE
NOSTRUM

SAGRADA
FAMILIA
HORTA

ANGELS
GARRIGA

HEURA

SALESIANS
D’HORTA

CAN
CARBASSA

CENTRE
CATALÀ
COMERCIAL

INSTITUT
FERRAN
TALLADA

ESCOLA COR
DE MARIA

Escoles

Col·laboradors

Persones que regularment ens ajuden amb aportacions
econòmiques fixes-periòdiques
Persones que regularment ens aporten queviures.
Persones anònimes que puntualment ens ajuden econòmicament o
bé amb productes alimentaris.
A totes elles gràcies per ajudar-nos

a fer Caliu

