SOSTRE i DIGNITAT

QUI SOM
Sostre i Dignitat som una entitat que neix a Blanes el febrer de 2017 arran d’una crida a
Facebook per ajudar a les persones que viuen al carrer o en situacions molt precàries. Aquesta
crida va tenir la resposta d’una vintena de veïns i veïnes que vàrem reunir-nos a l’Ateneu per
valorar la situació i decidir quines actuacions podíem dur a terme per aconseguir millorar la
situació del màxim número persones en situació d’exclusió.
Les finalitats principals de l’entitat són:
Donar atenció directa a les persones sense llar o en situació d’exclusió social cobrint les seves
necessitats bàsiques, acompanyar-los a realitzar els tràmits administratius i facilitar la seva
integració a la societat.
Denunciar totes aquestes situacions com la falta d’habitatge, de pobresa o d’exclusió social.
Aconseguir la integració a la societat d’aquest col·lectiu.

QUÈ FEM
El primer que vàrem fer és sortir al carrer per conèixer exactament la quantitat de persones
que es troben en aquestes situacions a Blanes. Vam decidir realitzar un cens per tenir
constància exactament de qui són i quines necessitats té cadascú.
A febrer de 2017 teníem detectades 23 persones vivint en situacions diverses, ja sigui al carrer,
en barraques, en construccions abandonades, etc.
Aquest hivern hem pogut subministrar mantes i roba d’abric, menjar calent i diferents tipus
d’ajuda a qui ho ha necessitat. Hem fet crides a les xarxes socials demanant tot allò que
podíem necessitar i gràcies a les aportacions solidàries de la gent ara disposem d’un banc de
roba i de menjar en col·laboració amb entitats com la PAHC i l’Ateneu.
Fem visites periòdiques a les persones que ja coneixem per crear un clima de confiança i
construir ponts que ens permetin trencar amb l’exclusió que pateixen. També utilitzem la
xarxa d’amistats i entitats amigues per detectar si hi ha algun nou cas de persones sense sostre
o en condicions extremes.
Hem comprovat que degut a les addiccions que pateixen o al seu aspecte, quan van a un
centre mèdic, Serveis Socials o qualsevol organisme oficial se’ls treuen de sobre sense ni tant
sols escoltar quin problema tenen, i això no fa altra cosa que condemnar-los a no sortir mai
d’aquesta situació. Nosaltres els acompanyem, si ells ho demanen, aconseguint així que, com a
mínim se’ls escolti i se’ls tracti com a qualsevol altre ciutadà.

En aquests mesos ens hem pogut fer una idea de les problemàtiques i necessitats reals
d’aquestes persones, que a part dels ja mencionats en són molts més. Hem pogut ajudar a
reparar les goteres que patien en una barraca on viuen des persones; els hi hem proporcionat
ulleres per llegir; hem pogut facilitar telèfons mòbils que fan que puguin estar localitzables
tant pel seu cercle com per poder rebre una cita amb el metge o l’assistenta social; en
definitiva, tenen un recolzament en nosaltres que no els posa condicions burocràtiques de cap
tipus.
Durant la feina feta aquests mesos hem detectat que moltes vegades aquestes persones son
ignorades i menyspreades per l’administració. Aquest menyspreu fa que optin per no tornarhi, fa que optin per viure al marge de la societat perquè es senten refusats per tothom. Hem
comprovat que quan nosaltres ens acostem i els oferim ajuda, en la gran majoria de casos
l’accepten i la reben amb agraïment.
Hem comprovat, també, que nosaltres podem fer d’enllaç entre ells o elles i les institucions,
perquè quan hi van acompanyats de nosaltres, com a mínim ens atenen.

EL PROJECTE
Els objectius principals d’aquest projecte són:
-Millorar la qualitat de vida de les persones que viuen sense sostre o en situació d’exclusió
social.
-Denunciar l’existència d’aquesta pobresa i la manca de solucions per part de les
administracions.
-Fer pedagogia, conscienciar a la població de Blanes sobre l’invisible problemàtica d’exclusió
social de moltes persones al nostre municipi.

COM HO FAREM
Dos vegades a l’any sortim al carrer i actualitzem el cens, normalment la població sense llar
canvia el seu lloc de residència amb freqüència i cal repetir-lo.
Periòdicament fem sortides per visitar-los, parlar amb ells, veure com estan i saber quines
necessitats tenen. Al visitar-los de tant en tant aconseguim que confiïn en nosaltres i d’aquesta
manera ens és més fàcil saber quines coses podem fer per ells.
Comptem amb la col·laboració d’entitats com la PAHC o el Banc de Temps per obtenir
voluntaris que vulguin col·laborar en aquestes activitats quan necessitem més mans.
Fem crides a les xarxes per tal que la gent aporti les coses que nosaltres no tenim o no podem
aconseguir, com ara roba o menjar però també voluntaris.
Moltes vegades, el primer pas per aconseguir que aquestes persones puguin integrar-se passa
per tenir documentació i un lloc on empadronar-se. Volem garantir que són tractats per les
diferents institucions com qualsevol altre ciutadà, de vegades se’ls treuen de sobre només pel
fet de no tenir padró, nosaltres els acompanyarem en tots els tràmits i els ajudarem a pagarlos si és necessari.

Tenim casos de gent que es troba per primera vegada en aquesta situació o bé han arribat a
Blanes d’altres indrets. És cert que en alguns casos poden rebre ajudes d’entitats públiques o
privades, però acostumen a passar dies fins que ho aconsegueixen. És aquí on el nostre suport
és important, nosaltres els hi podem resoldre algunes necessitats bàsiques mentre es resolen
els tràmits burocràtics.
Tindrem una reserva econòmica i d’aliments per evitar que en casos urgents algú hagi de
dormir al carrer i tingui possibilitat de menjar calent. També per atendre casos en que
necessiten comprar medicaments i no poden comprar-ne, tot i tenir la recepta.
Imprimirem un butlletí per conscienciar els blanencs i blanenques del problema que pateixen
algunes persones en el nostre municipi i explicant què volem fer com entitat formalitzada.
Amb aquest material volem aconseguir crear una xarxa més gran de persones i entitats
sensibilitzades amb aquest problema.
Ens registrarem com a entitat per tal de poder estar a la taula d’habitatge i ser un interlocutor
vàlid amb l’Ajuntament.

PRESSUPOST
Volem tenir una reserva per cobrir les necessitats diàries que puguin aparèixer. Basant-nos en
l’experiència que tenim fins ara, sabem quines coses no podem fer sense diners i hem dividit
aquesta reserva en diferents partides. És difícil preveure quina partida necessita més o menys
recursos, i per tant, les quantitats assignades a cadascuna no seran inamovibles, són
orientatives i estan distribuïdes així.

Documentació: 350€
Menjar i medicaments: 350€
Pernoctacions: 300€
Impremta: 250€
TOTAL PROJECTE: 1250€

Capital actual de Sostre i dignitat: 350€

El nostre projecte, econòmicament no pot ser més que una previsió donades les
característiques del mateix. Per aquest motiu ens comprometem a seguir amb el projecte, si al
finalitzar l’any 2018 no haguéssim gastat els diners rebuts. També ens comprometem a
retornar els diners no emprats per poder-lo destinar a altres projectes si des de la CUP BLANES
es creu més oportú.

