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L’any 2015 el vàrem ﬁnalitzar amb una molt bona no cia.
L’Ajuntament de Barcelona ens va concedir a Caliu-espai d’acolliment el XXIX
Premi del Districte Horta-Guinardó 2015, a la millora de les condicions de vida de
les persones amb risc d’exclusió.

A banda de l’Ajuntament considerem que hem de donar les gràcies a:
 Mn Ignasi Corominas per haver-nos animat a posar en marxa aquest projecte solidari.
 Tots els voluntaris que, cada dia des de fa cinc anys, obren les portes del
nostre centre i el seu cor per donar acollida a les persones que ho necessiten. Sense aquesta voluntat de servei a l’altre, sense aquest esperit d’entrega no hagués estat possible arribar ﬁns avui.
 Els veïns i les en tats del barri, solidaris amb els que menys tenen, que han
fet seu Caliu entenent que, a vegades, la necessitat no és només d’aliments
sinó de companyia, de recolzament, d’un cop de mà, en poques paraules:
“de no sen r-se sols”.
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 Mn. Josep Mª Prats (nou Rector de la Parròquia de Sant Joan d’Horta), pel
suport i implicació en el treball social que es duu a terme i per les noves
idees que vol aportar al projecte.
 Les persones que cada dia venen a esmorzar: son la raó de la nostra tasca,
deixen a la porta les seves motxilles plenes de històries, entren a l’espai que
ja han fet seu i, allà, els seus somriures, les seves mirades o les seves paraules, sovint plenes d’agraïment donen sen t a tot el que fem.

AQUEST PREMI PORTA EL NOM DE TOTS ELS QUI, DIA A DIA, ENS AJUDEN
A FER CALIU!
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Introducció
CALIU–Espai d’acolliment, és una inicia va de les cinc parròquies de l’Arxiprestat
d’Horta:






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

Aquest servei, que funciona des de l’octubre del 2010, 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, dinars, 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 crí ques(subministraments de la
llar), serveis a la salut (medicaments, ulleres, den stes i d’altres), pis d’acollida,
sostre en situacions puntuals i un espai on poden romandre en un clima càlid i
d’acompanyament.
L’objec u 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 crí ques 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 par cipa u i en xarxa amb tots els
actors que hi intervenen.
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Dades generals
Lloc
CALIU–Espai d’acolliment, es troba a:
C/. Campoamor, 4
08031 – Barcelona
centrecaliu@gmail.com
www.caliu.org

En tat organitzadora
Per bé que és un projecte que aplega les cinc parròquies esmentades, l’en tat que
dona cobertura legal és la parròquia de Sant Joan d’Horta, que també cedeix les
instal·lacions on es duu a terme l’ac vitat diària de CALIU-Espai d’acolliment.
CALIU forma part de la XAPSLL (Xarxa d’Atenció a Persones Sense Llar).

Iden ﬁcació i jus ﬁcació de la necessitat social del
projecte
La creixent situació de pobresa que està vivint la nostra societat ha generat un
“nou perﬁl de la pobresa”, és a dir, famílies o persones que viuen soles i que ara
tenen diﬁcultats per obtenir els recursos bàsics suﬁcients, aquest fet ha portat a
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que CALIU-Espai d’acolliment es plantegés, a mesura de les seves possibilitats,
complementar la tasca realitzada pels Serveis Socials de la zona, les diferents Ongs,
en tats que treballen amb el Tercer Sector i Ins tucións religioses existents al
territori.
La tasca es realitza promovent els valors de la solidaritat, la inclusió, el civisme, la
diferència com valor enriquidor, el voluntariat com referent posi u i amb desig de
permanència indeﬁnida en el temps.

Població a la que va des nat el projecte
De forma directa les més de 5.000 persones que ja han passat pel Centre i les 800
que hi assisteixen de manera permanent amb una presència diària d’unes 100/120
persones entre setmana, amb puntes de ﬁns a 160/240 dissabte i diumenge. (Persones sense sostre, immigrants, famílies amb nens, gent gran, dones/homes sols,
joves, qualsevol persona en situació de necessitat).

Canals d’accés:
Existeixen diferents canals d’accés a CALIU:






Derivació dels Serveis Socials de la zona
Derivació dels Serveis Socials d’altres districtes o d’altres municipis
Treballadors socials de Càritas
Treballadors socials de les parròquies implicades
Accés directe en situacions puntuals que, amb posterioritat, es redirecciona
als treballadors socials propis per valoració.

Tots en coordinació amb la treballadora social de CALIU.
Algunes d’aquestes persones, usuàries dels serveis que oferim, col·laboren en el
funcionament diari del Centre, junt amb els més de 120 voluntaris que hi treballen.

Equip de treball
Personal propi de l’en tat
L’en tat 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.
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Personal contractat expressament pel projecte
S’ha contractat pel projecte:
Una treballadora social a temps parcial, que es coordina amb els treballadors
socials que deriven els usuaris al CALIU i fa la tasca de valoració i seguiment
de totes les incorporacions d’usuaris al Centre.
Un sociòleg que fa el seguiment de les persones que estan al pis d’acolliment o en allotjaments temporals, treballant la convivència, formació i inserció laboral.

Personal voluntari
La Direcció/Coordinació del projecte la duen a terme 4 voluntaris que es reparteixen
les diferents tasques organitza ves.
Voluntari/a - Economia i atenció directa
Voluntari/a - Logís ca i contacte amb en tats
Voluntari/a - Assessorament jurídic i acompanyament legal
Voluntari/a -Acompanyament psicològic, atenció directa i redacció de
projectes
Junt amb aquest equip, treballen 120 voluntaris que atenen totes les necessitats
diàries del funcionament del Centre realitzen diversos treballs:
Recepció

Recollida de dades (administració)
Elaboració d’aliments
Servei de menjador
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Organització del magatzem d’aliments
Organització del rober
Atenció sanitària
Organització biblioteca
Acompanyament
Atenció personalitzada
Recollida sistemà ca d’aliments
Manteniment
Par cipació en jornades o ac vitats en representació del Centre

OBJECTIU DEL PROJECTE
Objec u general
Complementar la tasca realitzada pels Serveis Socials de la zona, les diferents
Ongs, en tats que treballen amb el Tercer Sector i Ins tucións religioses existents
al territori garan nt atenció, bàsicament alimentària, a persones “sense sostre”
i en risc d’exclusió social per manca de recursos, tot promovent els valors de la
solidaritat, la inclusió, el civisme, la diferència com valor enriquidor, i el voluntariat
com referent posi u.

Objec us especíﬁcs
Repar r diàriament de 100/120 esmorzars i de 160/240 dissabte i diumenge amb
el mateix nivell de qualitat del servei. Sent un total de 39.872 esmorzars servits.
Lloc d’estada reduïda, ma ns de 8h. a 11h. de dilluns a diumenge tots els dies de
l’any i migdies laborals de 13 a 15h de dilluns a divendres .
Manteniment, consolidació i augment dels diferents serveis d’atenció integral a la
persona, que inclouen:
Atenció de la treballadora social a 320 usuaris
Pis d’acollida per a 4 persones.
Allotjament puntual per a 2 persones
Repar ment de lots menjar a 40 persones cada quinze dies
Dinars calents per a 50 persones de dilluns a divendres
Compra de medicaments amb recepta per a unes 210 persones
Ajudes puntuals per compra d’ulleres, den sta, rebuts de subministraments, per un valor de 12.800 €
Repar ment de roba per a 190 persones
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Hort Urbà a través del Pla Buits de l’Ajuntament de Barcelona disposem 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
ob nguts se’ls reparteixen entre ells.
Equip de voluntaris format per 120 persones
Sensibilització a la població davant una problemà ca de les persones sense sostre
i en risc d’exclusió social, fent un esment important en el perﬁl de la “nova probresa”.
Xerrades a escoles (6), par cipació a “mostra d’en tats del barri” organitzada per
la Federació de Comerciants d’Horta.
Treball en comú amb la Xarxa de d’Atenció a Persones Sense Llar
Recursos que hem ob ngut per dur a terme la nostra tasca
Econòmics
Subvencions de:
Obra Social de la Caixa
Ajuntament de Barcelona
Fundació Crea a
Diputació de Barcelona
Dona us i quotes de col·laboradors.
Contacte amb diferents en tats, organitzacions, ins tucions del barri per
l’obtenció d’aliments.
Banc d’Aliments
Unió Europea
Bo gues del barri
Escoles i en tats
Par culars
Manteniment local
Manteniment i millora de les instal·lacions de l’espai
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ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL
PROJECTE
Una de les ﬁtes del projecte és sensibilitzar a la població de la problemà ca del
col·lec u que s’atén des de CALIU, i això és fa de diferents maneres:
A través de la pàgina web del Centre
Mitjançant un tríp c explica u.
Par cipant en els actes organitzats per les en tats de la zona.
Fent xerrades i ac vitats als centres educa us.
Donant a conèixer l’experiència a través dels mitjans de comunicació.
Par cipant en taules rodones d’agents implicats en l’atenció a aquesta problemà ca.
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ALTRES ASPECTES DEL PROJECTE
La ﬂexibilitat i adaptabilitat de les formes de treballar l’acompanyament permet
que es pugui complementar la tasca de qualsevol en tat que es gui dins del mateix
sector.
CALIU-Espai d’acolliment, prima pel damunt de qualsevol aspecte la proximitat a
l’usuari i l’acompanyament personalitzat; això fa que es reforcin els compromisos
dels usuaris amb els objec us del Centre.
Per altra banda, en moltes de les situacions complementa amb recursos propis
les prestacions que reben els usuaris, que després de ser valorades, es consideren
insuﬁcients.
Per bé que de forma inicial el projecte estava enfocat a un públic local, la realitat
ha portat a ampliar el radi d’acció, atenent, en aquest moment a persones de
pràc cament tota l’Àrea Metropolitana.
Es col·labora amb diferents actors, Càritas, Banc d’aliments, Creu Roja, Obra social
de La Caixa, Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Mossos d’Esquadra, i
d’altres en tats i organismes que treballen el tema del Tercer Sector.
El projecte es vincula amb la tasca que duu a terme la XAPSLL, de la qual en forma
part CALIU-Espai d’acolliment.
Com elements d’innovació social tenim, per una banda, el treball de reforç personal
que es realitza amb la majoria dels usuaris, per ajudar a millorar l’autoes ma, i per
altra el treball que es fa amb la comunitat per fer passar als usuaris d’una imatge
de “receptacle que s’omple de recursos aliens” a “generadors del seu propi canvi
i elements ac us de la societat”. També cal incloure la incorporació al Pla Buits de
l’Ajuntament de Barcelona, creant un Hort Urbà on es formen i treballen usuaris,
voluntaris i veïns de la zona.

12

Memòria del projecte del 2015

MOVIMENTS ECONÒMICS
PROCEDÈNCIA INGRESOS
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DISTRIBUCIÓ DESPESES
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MOVIMENT ASSISTÈNCIA USUARIS
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Aquest any hem commemorat el cinquè aniversari de CALIU-Espai d’Acolliment. Ja
fa 5 anys es va fer realitat el somni de mossèn Ignasi Coromines (Rector anterior
de Sant Joan d’Horta), que era donar resposta a moltes persones que trucaven a
la porta de la rectoria demanant quelcom per menjar, perquè tenien gana; roba
d’abric perquè tenien fred ja que dormien al carrer. Aquesta és la raó de ser de Caliu
i aquest és el llegat que ens deixa mossèn Ignasi, que esperem seguir mantenint,
si Déu ho vol.
També volem donar la benvinguda a mossèn Josep Maria Prats, que com a nou
Rector de la Parròquia, des d’ara es farà càrrec de Caliu.
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Ens ajuden a fer Caliu
Forn de pa

Forn de pa

ARTPA

L’AVINGUDA

Pas sseria

Supermercat

MAYOL

SUPAGRU

La Miga d’Or 13 S.L.

En tats
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

Escoles

ESCOLA COR
DE MARIA

Altres

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

a fer Caliu

