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hola! 
som ASSÍS
Des de l’any 2001 treballem per ser un agent facilitador i 

motivador de processos d'inclusió social integral per a 

persones en situació de sense llar. Fomentem la promoció 

de la persona i la sensibilització ciutadana amb relació a la 

situació que pateixen aquestes persones. 

Atenem a aquelles persones que no poden accedir o 

conservar un allotjament adequat, adaptat a la seva 

situació personal, permanent i que proporcioni un marc 

estable de convivència, sigui per raons econòmiques o altres 

barreres socials o bé perquè presenten dificultats personals 

per dur una vida autònoma.
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Davant de la nova situació esdevinguda per la COVID19, 

l’entitat es troba amb l’arribada de persones que mai abans 

havien necessitat els serveis socials: famílies, persones que 

han perdut la feina, que no poden pagar-se l’habitatge ni 

l’alimentació. Aquestes persones se sumen a les que ja es 

trobaven en situació de vulnerabilitat abans de la pandèmia, 

fet que desencadena una demanda d’ajuda molt superior a 

la que habitualment reben. 

Alhora, part del voluntariat de l’entitat no pot 

desenvolupar la seva tasca presencialment, ja que per edat, 

formen part dels col·lectius de risc. Així doncs, l’entitat es 

troba en un moment complicat a nivell de recursos 

econòmics i humans. 

la situació
COVID19
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Amb l’objectiu de donar resposta a la nova situació, l’entitat engega la 

creació de kits d'emergència per a les 1.200 persones que dormen al 

carrer a la ciutat de Barcelona. Els kits es distribueixen a partir del 

dimecres 1 d’abril del 2020 a persones ateses pel centre ASSÍS i algunes 

entitats socials que donen servei a persones sense llar durant els dies de 

confinament.  Cada kit incloïa el material indispensable per a una higiene i 

protecció bàsica per evitar contagis (mascareta, hidrogel desinfectant, 

guants, sabó...), allò essencial per poder seguir la majoria de les 

recomanacions sanitàries. D’aquests, 200 kits van ser destinats per a 

dones en situació de sense llar, també amb productes d’higiene 

femenina. En total finalment es van fer i repartir 1.800 kits. 

D’aquesta acció neix l’#AmbTuSeguimEnMarxa, per agrair i donar 

resposta a la crida a la solidaritat de les persones. 

Kits de 
Prevenció COVID19
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#AmbTu
SeguimEnMarxa
Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta nova situació, l’entitat llança

la campanya “Amb tu, seguim en marxa”, una crida a la col·laboració 

per seguir desenvolupant la seva tasca al costat de les persones més 

vulnerables. 

La campanya persegueix tres objectius: 

• Mobilitzar a les persones properes a l’entitat i agrair tot el suport 

rebut durant aquesta crisi per part de persones voluntàries, persones 

ateses, empreses i fundacions, donants particulars i altres entitats. 

• Aconseguir els fons necessaris per seguir al costat de les persones 

que han vist vulnerats els seus drets humans, especialment per la 

crisi derivada de la COVID19.

• Sensibilitzar a la ciutadania sobre la situació de les persones en 

situació de sense llar i la importància d’implementar polítiques que 

vagin més enllà de l’emergència social.
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#AmbTu
SeguimEnMarxa
PÚBLIC

CIUTADANIA

Persones residents a 
Barcelona o rodalia que 
vulguin col·laborar en la 
iniciativa o bé ser 
coneixedores de la 
realitat del 
sensellarisme. 

EMPRESES

Companyies que 
puguin estar 
interessades a 
col·laborar amb la 
tasca de l’entitat. 

PERSONES PROPERES

Voluntariat, 
persones ateses, 
equip tècnic i 
simpatitzants 
propers a l’entitat. 

7



#AmbTu
SeguimEnMarxa

• Llançament del vídeo a xxss
• Llançament del web
• Nota de premsa
• Canvi imatge als perfils socials

• Enviament 
newsletter

• Enviament directe voluntaris 
(Whatsapp)

• Inici acció ‘Esmorzars per a les 
persones més vulnerables’.

• Acció amb influencers

• Acció Essential
Workers

• Inauguració 
Llar Impuls

CALENDARI DE CAMPANYA

• Acció Kits d’Emergència COVID19
• Crida voluntariat, persones ateses, equip tècnic 

i simpatitzants a participar en la campanya.

#AmbTuSeguimEnMarxa segueix activa, però el cor de la campanya es comprèn 

entre l’1 de maig i el 15 de juliol del 2020. 
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#AmbTu
SeguimEnMarxa
VÍDEO

A través d’un emotiu vídeo acompanyat de la cançó dels Amics de les Arts “El 

senyal que esperaves” i de la mà d’artistes com Tortell Poltrona i Ada Parellada, una 

representació de totes les persones que formen part d’ASSÍS, envien un missatge 

d’esperança i al mateix temps una crida a col·laborar perquè l’entitat pugui seguir 

desenvolupant la seva missió: garantir els drets bàsics a l’alimentació, a la higiene, 

a la salut, el dret a un habitatge i a un treball digne. Es tracta d’una iniciativa en 

favor de totes aquelles persones que ja estaven en situació de vulnerabilitat 

prèviament a la pandèmia i aquelles que arran de la crisi sanitària, econòmica i social, 

han vist agreujada la seva situació.

Amb aquest vídeo s’ha fomentat la participació de les persones voluntàries, ateses 

i persones properes a l’entitat per tal de seguir implicant-les durant els mesos que 

no es van poder veure presencialment. 

VEURE VÍDEO

7.343
VISUALITZACIONS

+200
PARTICIPANTS
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https://youtu.be/na7e98gq2c8


#AmbTu
SeguimEnMarxa
WEB

Una crisi global necessita respostes globals i de l’ajuda de 

cadascú de nosaltres. La interdependència de les nostres relacions 

és la que ha permès que aquest virus es propagués i aturés la 

nostra normalitat, però aquesta crisi també ens ha deixat una 

societat molt més cohesionada, preocupada per les dificultats de 

l’altre i enormement solidària. 

Amb l’objectiu de centralitzar tota aquesta ajuda, l’entitat activa el 

web ambtuseguim.org, un espai que permet a l’entitat sensibilitzar 

sobre la situació d’emergència del moment i materialitzar les 

donacions. Alhora, és un espai on publicar les diferents fotografies 

rebudes per les persones que col·laboren en la campanya. 

VEURE WEB

4.500
VISITES
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https://www.ambtuseguim.org/


#AmbTu
SeguimEnMarxa
XARXES SOCIALS

Per tal de fer arribar la iniciativa al major número de persones possible, les 

xarxes socials han estat l’eina de difusió de la campanya.  Amb la 

publicació d’un seguit de continguts a les xarxes de l’entitat: Twitter, 

Instagram, Facebook i Linkedin, s’ha aconseguit l’impacte esperat. 

Entre les diferents publicacions realitzades, destaquen les fotografies 

rebudes per les persones simpatitzants, ateses i voluntàries de l’entitat, 

peces del vídeo #AmbTuSeguimEnMarxa i testimonis de l’equip tècnic de 

l’entitat i persones voluntàries, on s’explica la realitat del sensellarisme en 

època de pandèmia.  

Alhora, també s’ha comptat amb la participació de persones influents de 

diferents àmbits (gastronomia, circ, esport...) que han permès viralitzar

encara més la campanya.  

209.107
IMPRESSIONS

+7.000
INTERACCIONS
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#AmbTu
SeguimEnMarxa
ACCIÓ ESSENTIAL WORKERS

Amb l’objectiu d’alertar sobre les dificultats generades 

durant aquesta crisi en relació amb els drets bàsics, 

l’equip tècnic de l’entitat i les persones voluntàries 

participen d’aquesta acció a xarxes socials. 

En el marc d’una acció global, impulsada per FEANTSA, 

es tracta d’un seguit de publicacions per mostrar com es 

treballa des de l’entitat perquè les persones en situació 

de vulnerabilitat i sense llar tinguin accés a un habitatge 

digne, als tractaments mèdics, dutxes, productes 

d'higiene i canvis de roba, així com vegin garantits els 

seus drets a l’alimentació i atenció social tot i la situació 

de confinament. 

+1.000
INTERACCIONS
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#AmbTu
SeguimEnMarxa
ACCIÓ CROWDFUNDING ESMORZARS

L’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans 

estableix l'alimentació com un dret humà reconegut internacionalment. Amb 

l’augment de demanda de serveis bàsics originada des del principi de la 

pandèmia, l’entitat ha de fer un esforç molt gran per seguir garantint el dret a 

l'alimentació de les persones en situació de sense llar i en estat de 

vulnerabilitat agreujat per la crisi de la COVID19.

Per aquest motiu, en el marc de la campanya #AmbTuSeguimEnMarxa

l’entitat fa una crida a la col·laboració per aquest objectiu específic: aconseguir 

cobrir la despesa del repartiment d'esmorzars durant un mes per a 120 

persones sense llar mitjançant una campanya de crowdfunding. 

5.250€
RECAPTATS

3.600€
OBJECTIU
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Per donar resposta a l’emergència habitacional derivada de la COVID19, en 

concret per part de dones en situació de sense llar, s’inaugura la LLAR 

IMPULS, situada al barri de Sarrià i on viuran 7 dones, un espai segur des del 

qual abordar les necessitats bàsiques i psicosocials de les dones ateses, 

posant en rellevància la complexitat i la urgència de donar resposta a la 

realitat del sensellarisme femení.

Una de les primeres dones ateses que ha entrat a viure a la Llar Impuls és la 

Maria Eugenia, que després de dos anys a Barcelona realitzant feines de cures 

i neteja, arran de la crisi de la COVID19 van prescindir dels seus serveis, fet 

que va ocasionar que es quedés al carrer. 

#AmbTu
SeguimEnMarxa
LLAR IMPULS

VEURE VÍDEO

7 
ALLOTJAMENTS 
PER A DONES

15 
ALLOTJAMENTS 
PER A DONES 

DURANT TOT EL 
2020
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https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/mes-persones-sense-llar-arran-de-la-covid-19/video/6058655/


#AmbTu
SeguimEnMarxa
RESULTATS

PERSONES ATESES CAPTACIÓ DE FONS

Amb la suma de les diferents 

accions s’ha aconseguit més de 

4.500 visites web, 209,107 

impressions a xarxes socials i més 

de 7.000 interaccions. Alhora, la 

presència a mitjans ens ha permès 

arribar a un públic molt més ampli, 

SENSIBILITZACIÓ

Gràcies a la campanya l’entitat 

ha atès una mitjana de 150 

persones al dia i repartit més de 

5.000 esmorzars. Alhora, s’ha 

prestat 2.165 serveis de dutxa i 

s’han repartit 4.900kg de 

menjar als pisos de l’entitat.

El seguit d’accions ha permès 

una recaptació de 8.206€, 

d’un total de 91 donants.

Gràcies a la col·laboració de 

persones, entitats i empreses s’ha 

aconseguit arribar a l’objectiu de la 

campanya: seguir endavant amb la 

tasca de l’entitat de garantir els 

drets de les persones en situació 

de sense llar. 
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#AmbTu
SeguimEnMarxa
RECURSOS

• Vídeo de la campanya: https://youtu.be/na7e98gq2c8

• Web de la campanya: https://www.ambtuseguim.org/

• Web de l’entitat: https://www.assis.cat/

• Xarxes socials de l’entitat:

• Twitter: https://twitter.com/CentreAssis

• Instagram: https://www.instagram.com/centre.assis/

• Facebook: https://www.facebook.com/assiscentreacollida

• Youtube: https://www.youtube.com/user/CentreAssis/

• Linkedin: https://www.linkedin.com/company/centreassis
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www.assis.cat

hola@assis.cat
93 25 05 68


