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ESPERANÇA
EN TU

Enguany volem donar una
pinzellada de color verd, el color
de l'esperança, a la nostra
memòria. 
Per què?
Perquè hem viscut els dos
darrers cursos afrontant
situacions difícils, inesperades i
acollint persones angoixades per
la precarietat i la incertesa
davant el futur.
I és justament ara quan es posa a
prova el millor que tenim tots i
cadascú:  la nostra fe, la
confiança en les persones, els
coneixements i destreses
adquirides i la ferma voluntat de
seguir treballant per fer d'aquest
món un lloc millor. 

Gràcies per continuar
ajudant-nos: el vostre
suport i l'entusiasme del
nostre equip fan possible
el que sembla impossible.

ELS NOSTRES
PROJECTES

Projecte humanitari, espai
d'acollida i ajuda bàsica,
realitzat conjuntament amb la
parròquia de Sant Fèlix.
Projecte laboral, d'ajuda i
orientació per trobar feina.

Adaptant-nos a la situació i als
recursos amb què comptem, hem
continuat treballant en les dues
línies principals d'acció:



PROJECTE
HUMANITARI

Diàriament repartim menús a una
mitjana de 30-35 persones. Els
oferim dos plats, aigua, pa i
postres. En total, hem atès unes
129 persones, la majoria sense llar i
moltes dormint al carrer.
L'equip, format per 20 voluntaris,
s'organitza en grups de 3-4
persones, de dilluns a divendres.
Un coordinador i el director del
projecte es reuneixen
mensualment per fer un
seguiment de la  bona marxa del
servei i proposar millores.

20 voluntaris han atès
unes 120 persones
durant el curs passat. 
La majoria són homes
adults i joves, de
nacionalitat espanyola
o estrangera, sense llar. 

Algunes xifres

Entre gener i juny hem repartit 3
395 menús. La mitjana és de de 570
àpats al mes.

Hem atès a:
129 persones. 
117 homes, 12 dones.
70 % immigrants. 
30 % nacionals.



PÍCNICS SOLIDARIS

La majoria de
beneficiaris són
homes, i de
nacionalitat
estrangera. Uns pocs
treballen aplegant
deixalles i residus per
a reciclar. 
Gairebé el 40 %
expressen el seu
desig de trobar feina i
creuen que això els
ajudaria a sortir de la
seva situació.



AJUT A LES
FAMÍLIES
Hem donat lots d'aliments i
productes d'higiene personal i
neteja a famílies en situació
d'extrema necessitat i a persones
sense recursos. 
El menjar prové del Banc
d'Aliments, la UE i empreses
donants, com Mercadona, Veritas,
Quesos Barcelona i altres
comerços. 
En el supermercat Sorli del barri
s'han organitzat, amb èxit, alguns
recaptes d'aliments entre el
veïnat.
Amb aquestes donacions les
famílies poden estalviar una mica
per poder arribar a final de mes i
completar la seva nutrició. 

L'aportació dels donants
particulars i les empreses
és fonamental, així com
la feina inestimable del
nostre voluntariat.

81 famílies ateses.
148 persones beneficiàries.
Nacionals: 72. 
Immigrants: 76.
Dones: 81. 
Homes: 67.

3 nadons
24 infants
18 adolescents
88 adults
20 majors de 65

Algunes xifres

Per edat: 

La proporció és similar entre
nacionals i estrangers. Entre adults i
gent gran, hi ha més dones.



DONACIÓ D'ALIMENTS

La proporció és
similar entre dones i
homes, entre
nacionals i
estrangers. Per edats,
la majoria són adults,
vivint sols o
compartint pis o
habitació, però hi ha
un important
percentatge de
famílies amb més de
2 fills, alguns recent
nascuts i menors de
de 12 anys.



BUSCANT
FEINA
Atenem a persones sense feina a
buscar ocupació per millorar la
seva situació personal, econòmica
i familiar.
Els ajudem a fer el CV, donem
orientació i informació de llocs on
poden formar-se i rebre recursos.
També aconsellem a l'hora de
anar a buscar feina i afrontar una
entrevista laboral.
A més a més, derivem els CV
recomanats a la nostra borsa de
treball, fent prospecció entre
empreses i xarxes de contactes de
la fundació, per ampliar les
possibilitats de trobar ofertes de
feina. 

El perfil mitjà és: dona
immigrant, de mitjana
edat, amb formació
secundària i necessitat
urgent de trobar feina
per poder subsistir.

Dades reveladores

La pandèmia ha deixat en l'atur i en
situació precària moltes persones
del país. Però la crisi global, sumada
a la violència política i social, està
provocant la migració, gairebé
desesperada, de moltes persones de
països d'Amèrica Llatina. Atenem
moltes dones amb ganes de
treballar i el desig de refer les seves
vides i poder sostenir la família.
Algunes tenen formació
universitària, però estan disposades
a treballar on calgui per sortir
endavant. La irregularitat legal és un
obstacle greu a l'hora de trobar
feina.



BUSCANT FEINA

El 80 % són persones
estrangeres, la majoria

dones sense papers,
en procés de

regularitzar la seva
situació legal.

Només un 6 % rep
alguna ajuda pública, 

 el 40 % treballen a
hores i en negre, però

més de la meitat no
tenen cap mena

d'ingressos i viuen de
la beneficència i el

suport familiar.



BUSCANT FEINA

Pel que fa als estudis, hi ha un 23 % de persones amb
formació universitària. La majoria, però, només tenen

estudis primaris, amb un petit percentatge de persones que
no saben llegir ni escriure. Pel que fa a la inserció, troben

feina, sobretot, les dones estrangeres, en el camp de la
neteja i les tasques domèstiques (cura de gent gran).



ELS COMPTES CLARS

Total ingressos: 65 555 euros.
Total despeses: 64 044 euros.
La proporció d'ingressos és equilibrada: ajuts públics, ajuts privats
i donacions de socis i particulars. Aquesta diversitat és positiva de
cara a fer sostenible la fundació i a evitar la dependència
excessiva de les subvencions públiques. Els fons privats sumen un
75 % del total.

Despeses Ingressos



MOLTES GRÀCIES!
Els nostres benefactors

-      Generalitat de Catalunya
-      Ajuntament de Barcelona
-      Cáritas Barcelona
-      Banco d'Aliments
-      Ferré Grup
-      Rotary Barcelona
-      Fundació La Nau
-      Quesos Barcelona
-      Mercadona
-      Véritas
-      Supermercat Sorli
-      La Caixa.
-      Patronat Josefa Maresch
-      HCC Tokio Marine
-      Fundació Creatia
-      Fundació Ignacio Larramendi
-      Susi Sweet Dress
-      Els més de 100 donants

I als 20 voluntaris que
dónen el seu temps,
esforç i creativitat per
oferir quelcom més que
un plat a taula: acollida,
afecte i dignitat.

Bastint el futur

La gent d'ARSIS sempre hem
cregut en l'immens potencial de
l'ésser humà. En els pitjors
moments, si s'ho proposa, és capaç
de donar el millor de si mateix. 
Per això estem convençuts que
treballant amb amor en el present,
tots i cadascun de nosaltres, estem
forjant el futur.  

Gràcies per sumar-vos i
recolzar aquesta causa!
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Visita la nostra web: https://arsis.org
O vine a visitar-nos als locals de la parròquia

de Sant Fèlix Africà.
Carrer Sardenya 29 (Ramón Turró)

08005 Barcelona
Barri del Parc-Vila Olímpica




