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PROJECTE DE SOSTRE I DIGNITAT PER LA TERCERA EDICIÓ DE DINERS AL CARRER
ORGANITZADA PER LA CUP BLANES

Nom del projecte: Furgo Dignitat
La Furgo Dignitat és una solució basada en l'autonomia de les persones que viuen als carrers
del nostre municipi, en infrahabitatges, en garatges, en caixers automàtics, en barraques o en
cotxes. Aquestes persones haurien poder accedir a un habitatge però, tristament, són
ignorades per Ajuntament i les Administracions Públiques.
Ens agradaria que l'Assemblea de la CUP valorés la importància d'aquest projecte, ja que
representa una novetat i perquè pensem que pot fer-se extensible a altres poblacions. Blanes
seria una vila pionera en aquesta iniciativa d'ajuda directa.

Explicació del projecte
La Furgo Dignitat és un nou model de menjador itinerant, centrat en les necessitats de les
persones més enllà de posar un plat a taula, ja que també és una excusa per crear una relació
estreta de confiança entre el col.lectiu al qual ens dirigim i les voluntàries i activistes de Sostre i
Dignitat.
En aquest temps de treball amb les persones sense llar, creiem haver detectat quines són les
causes per les quals altres projectes de menjador social no s'han consolidat o no han funcionat
a Blanes. Hi ha hagut diversos intents però cap ha pogut realment connectar amb el col·lectiu
de persones sense sostre.
Un problema que veiem, és que les persones en exclusió social es neguen a menjar en locals
oberts al públic on, per molt bona voluntat que hi hagi d'ajudar-les, se les estigmatitza, se les
assenyala o simplement no s entén la seva situació social per part d'algunes persones.
Un altre entrebanc que observem, és la dificultat que té una part del col.lectiu sense sostre en
adaptar-se a horaris de menjador rígids, a causa de les seves dificultats per organitzar-se, per
problemes de mobilitat, d addiccions o per falta de recursos per desplaçar-se, ja que no reben
ajudes de l Administració per transport públic.

Com ho farem?
El treball de la Furgo Dignitat el faríem basant-nos en un nou cens actualitzat, que seria una
continuació del cens que es va començar a elaborar al febrer del 2017 i que va detectar unes
30 persones vivint en condicions d'extrema pobresa a Blanes.

La Furgo Dignitat recorreria els carrers conduït per activistes de la nostra Associació, que són
les actuals propietàries del vehicle, cedida pel temps que duri i es realitzi l activitat. La
furgoneta distribuiria de manera totalment gratuïta, menjar elaborat per les voluntàries; fruita i
verdura fresca; productes de neteja i higiene personal; medicaments; llibres i tot allò que ajudi a
dignificar la vida de les persones sense llar o en situació d'exclusió social i que, ara mateix,
tenen dificultats per accedir a tots aquests productes bàsics. Es faria arribar els productes allà
on visquin les persones amb necessitats o allà on estiguin ubicades en el moment.
En principi, faríem el recorregut solidari un cop al mes per després ampliar-lo, si la nostra
Assemblea valora positivament els resultats. Si la valoració és positiva es podria ampliar a un
recorregut setmanal amb l'objectiu final que sigui inclús diari, en els casos que fes falta i que
s'establís com a menjador itinerant.

Pressupost
A part del il·lusionant projecte de la Furgo Dignitat, volem des del col·lectiu Sostre i Dignitat
seguir amb el treball fet l'any anterior.
Volem continuar tenint una reserva econòmica i una reserva d'aliments per ajudar de manera
urgent i immediata en les dificultades de la vida de les persones en risc d'exclusió social i
residencial.
Volem estendre la nostra reserva d'aliments contactant amb els grans supermercats que veiem
que obtenen anualment grans beneficis econòmics i amb establiments locals que, encara tenint
més dificultats per tirar endavant la seva activitat, estan disposats a ajudar amb
subministraments d'aliments, establint amb ells convenis estables en el temps.
Les quantitats assignades són orientatives i una previsió del que més o menys pot costar el
projecte.
Des de l'Associació volem deixar clar que ens comprometem a tornar a la CUP els diners si,
després de fetes les valoracions oportunes per part de la nostra Assemblea, no es seguís amb
el projecte de la Furgo Dignitat.
Menjars, productes higiene i personals: 500
Ajuda pernoctacions i lloguer en casos d urgència: 500
Impremta, armilles i samarretes identificatives: 150
Benzina i despeses del vehicle i el seu recorregut: 100
Actualment Sostre i Dignitat té un saldo 355 .

Agraïm l oportunitat que ens doneu de participar en l edició d enguany de Diners al carrer i
restem a la vostra disposició per qualsevol pregunta o aclariment.

Blanes, 20 de juny de 2018
L Assemblea de Sostre i Dignitat

