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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Arrels Fundació 

  

Breu descripció: Acompanyem i orientem les persones sense llar que viuen als carrers de Barcelona, 
prioritzant l’atenció a aquelles que fa anys que estan al carrer i es troben en una 
situació més vulnerable. 

- Orientem les persones que estan al carrer sobre què poden fer per millorar la 
seva situació i els expliquem els recursos que existeixen a la ciutat. 

- Proporcionem serveis útils, allotjament i atenció social i sanitària per cobrir 
les necessitats bàsiques de les persones més vulnerables. 

- Acompanyem les persones en el seu itinerari personal cap a una situació el 
més autònoma possible. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Carrer Riereta 24, baixos, 08001 Barcelona 

 
 935514834 

 
 reco@arrelsfundacio.org 

 
 

https://www.arrelsfundacio.org/ 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

dimarts, 30 / juny / 2020 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

Des d’Arrels Fundació hem analitzat els objectius del Compromís per poder valorar quins ja tenim 
implementats a l’entitat i quins estem treballant per poder assolir-los  a curt/mitjà termini.  

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 19 / maig / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 1 any 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 
Primer pla d’acció 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Des d’Arrels Fundació valorem molt positivament caminar cap a la sostenibilitat, intentant mantenir els 
objectius sostenibles que ja es duen a terme i obrint-nos pas a nous objectius que portin a  l’entitat a 
treballar i promoure una manera de fer més sostenible per tots. Creiem imprescindible la conscienciació no 
només de l’entitat com a ens sinó de totes les persones que en formen part. 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Fins ara podríem destacar les accions de la pròpia essència de l’entitat, l’acompanyament i orientació de les 
persones sense sostre de la ciutat de Barcelona, juntament amb la sensibilització de la ciutadania. 

- Acompanyament i atenció social a les persones sense llar 
- Orientació als recursos més propers a la seva localització 
- Serveis de necessitat bàsica 
- Sensibilització de la situació del sensellarisme a la ciutadania 

 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propòsit principal de l’entitat és mantenir els objectius que ja es duen a terme i millorar la reducció del 
consum en les pròpies activitats diàries i centres de l’entitat. Com a objectius principals durant aquest any: 

- Benestar de la ciutadania que viu en situació de sensellarisme 
- Sensibilització de la ciutadania sobre la situació del sensellarisme a la ciutat de Barcelona 
- Reducció del consum de materials (com l’ús de plàstics) i reutilització de materials per donar-los 

una segona vida 
 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Benestar de la ciutadania en situació de 

sensellarisme 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’Objectiu d’aquesta actuació és el 
benestar de la ciutadania que es troba 
en situació de sensellarisme a la ciutat 
de Barcelona 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: - Acompanyament, atenció social i orientació de les persones en situació de 
sensellarisme 

- Proporció de serveis de necessitat bàsica: com dutxes, consigna, rober, 
missatgeria, podologia, perruqueria, i d’altres 

- Allotjament de caràcter continu en pisos o a la residència 
- Allotjament temporal i de baixa exigència 

 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.arrelsfundacio.org/que-fem/ 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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7.1/7.2/7.3/7.6/7.8/7.10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Atenció Directa 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

- Nombre de serveis de necessitat bàsica oferts 
- Nombre de persones allotjades en pisos 
- Nombre de persones allotjades a la residència 
- Nombre de persones allotjades en recursos de baixa exigència 
- Nombre de persones en seguiment social 
- Nombre de nits en els allotjaments 
- Nombre d’àpat servits 
- Nombre de derivacions a recursos 
- Nombre d’orientacions 
- Nombre de visites fetes a carrer 
- Nombre de persones visitades a carrer 

 
 

 

2. Nom de l’actuació: 
Sensibilització de la ciutadania sobre la 
situació del sensellarisme a la ciutat de 

Barcelona 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu d’aquesta actuació és 
sensibilitzar la ciutadania sobre la 
situació del sensellarisme a la ciutat de 
Barcelona, la conscienciació social. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Informar, orientar i sensibilitzar sobre la problemàtica del sensellarisme, la tasca 
d’Arrels i com implicar-se per fer possible #ningúdormintalcarrer. També es treballa 
per fer propostes, revisar i millorar les polítiques socials actuals 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.arrelsfundacio.org/persones-sense-llar/ 
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Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

7.2; 9.1; 9.7 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departament de comunicació 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: 7 treballadors 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

- Campanyes comunicatives 
- Publicacions a les XXSS 
- Aparicions als medis de comunicació 
- Enviaments informatius 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: 
Reducció del consum de materials (com l’ús de 
plàstics) i reutilització de materials per donar-los 
una segona vida 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

L’objectiu d’aquesta actuació és acabar 
amb l’ús constant de materials com el 
plàstic i la reutilització de materials per 
poder-los donar una segona vida, i 
reutilitzar-los amb la seva pròpia funció 
o d’altres. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Des d’Arrels hem posat en marxa algunes pràctiques per intentar reduir el consum de 
plàstics, com la implementació de gots reutilitzables tant per l’entitat com per 
esdeveniments que realitzem des de l’entitat. A més, des del taller ocupacional de 
l’entitat es treballen manualitats i es manufacturen productes reciclats per poder 
donar-los una altra vida, com ara, càpsules de cafè, mobles, sabó, fusta etc. Aquest 
productes són manipulats per usuaris de l’entitat que busquen donar-los una segona 
oportunitat i transformar-los per què segueixin sent útils. 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.arrelsfundacio.org/que-fem/sentir-se-util/ 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

5.1/5.2/5.3/5.4/5.8/5.10 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Taller ocupacional i entitat 

  

Calendari d’execució previst: Tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: 2 treballadors del Taller més la resta de l’entitat 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

- Nombre de gots reutilitzats 
- Nombre de productes fets pel taller amb la reutilització d’altres recursos 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: 2020 
Valor esperat al 

cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: 

2021 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Benestar de la ciutadania en 
situació de sensellarisme 

-Nombre de serveis de necessitat 
bàsica oferts 
-Nombre de persones allotjades en 
pisos 
-Nombre de persones allotjades a la 
residència 
-Nombre de persones allotjades en 
recursos de baixa exigència 
-Nombre de persones en seguiment 
social 
-Nombre de nits en els allotjaments 
-Nombre d’àpat servits 
-Nombre de derivacions a recursos 
-Nombre d’orientacions 
-Nombre de visites fetes a carrer 
-Nombre de persones visitades a 
carrer 

Durant el 2020 
s’han atès 2.628 
persones 

Poder donar 
atenció vora les 
3.000 persones. 

 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Sensibilització de la ciutadania 
sobre la situació del 
sensellarisme a la ciutat de 
Barcelona 

-Campanyes comunicatives 
-Publicacions a les XXSS 
-Aparicions als medis de 
comunicació 
-Enviaments informatius 

Durant el 2020 
s’han augmentat el 
nombre de 
publicacions i 
aparicions als 
medis de 
comunicació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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Reducció del consum de 
materials (com l’ús de plàstics) i 
reutilització de materials per 
donar-los una segona vida 

-Nombre de gots reutilitzats 
-Nombre de productes fets pel taller 
amb la reutilització d’altres recursos 

Degut a l’estat 
d’alarma, el taller 
ocupacional va 
haver de tancar 
durant els mesos 
de març a 
setembre. 
Igualment, un cop 
represa l’activitat 
es va seguir amb la 
dinàmica de 
fabricar productes 
amb materials 
reciclats. 

Esperem poder 
reutilitzar més 
materials que ara 
per ara no estan en 
les nostres accions. 

      

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les 
actuació descrites abans. 

Copieu o escriviu l’indicador/s que 
heu proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les 
actuació descrites abans. 

Copieu o escriviu l’indicador/s que 
heu proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Des d’Arrels formem part de: 
- Xarxa de persones sense llar de la ciutat de Barcelona 
- Federació catalana del voluntariat social 
- Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social 
- Entitats Catalanes d’Acció Social 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

