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“Estem davant d’una mala organització ètica i moral, que fa que una 
pobresa injusta, la de 30.000 persones sense sostre, coexisteixi amb 
una riquesa com mai hem gaudit, i que té en els 1.800.000 habitatges 
buits, una de les seves màximes expressions” 
 
SALVADOR BUSQUETS 
ARRELS FUNDACIÓ 
 
A Arrels Fundació que, des de l’any 1987, acompanya a les persones excloses de la nostra societat a reintegrar-s’hi 
amb tots els seus drets. Sensibilitza els ciutadans de la desesperació en què viuen els que sobren i denuncia el 
sistema social que provoca l’exclusió perquè es prengui consciència que es pot i s'ha de transformar. 
 
Volem recordar, de manera molt especial, a Josep Maria Pañella, jesuïta, que va morir sobtadament el 3 de 
setembre, un dels fundadors d’Arrels i amic estimat nostre, que des del primer moment va impregnar la tasca 
d’Arrels del respecte a la persona humana i de la seva capacitat de superació. 
 
També volem recordar a tantes entitats que des de fa anys treballen en el món de l’exclusió. 
 
 
Arrels va iniciar la seva tasca al novembre de 1987. La situació de partida és el respecte al ritme dels sense sostre. El programa de carrer 
propicia el primer contacte amb els sense llar. El Centre Obert és un espai comú que facilita la trobada i l’acollida dels sense sostre. La Llar Pere 
Barnés és un servei residencial temporal de llarga-mitja estada que ofereix a les persones sense llar en situació crònica  allotjament, alimentació i 
recolzament sanitari i social. L’atenció és individualitzada, cada persona és única. 
 
El programa d’habitatges amb suport és per garantir el més bàsic. L’allotjament i l’alimentació són les primeres necessitats que s’atenen quan 
s’incorpora una persona al programa de seguiment i, òbviament, són aspectes que es mantenen al llarg del temps. S’aborda aquesta necessitat 
mitjançant pensions i pisos, que tenen com a objectiu deixar la vida del carrer i estabilitzar la situació personal. Els pisos assistits són habitatges 
de llarga estada; el servei bàsic és només l’allotjament, ja que els destinataris són persones amb autonomia insuficient i els àpats es realitzen en 
serveis públics o bar-restaurants facilitats per Arrels. Els pisos tutelats són d’estada temporal, amb un treball intensiu per recuperar hàbits de vida 
autònoma i detectar i afrontar dificultats i facilitar la convivència. Se cerquen sortides a habitatges compartits o recursos adequats a la situació de 
la persona. Els pisos supervisats estan destinats a persones que compten amb autonomia i que inicien la inserció laboral. L’estada és il·limitada. 
 
El taller ocupacional “La Troballa” està orientat a recuperar hàbits i habilitats perdudes mitjançant l’ocupació. Aquest és l’objectiu del programa. 
També hi ha un programa d’hospitals i residències per donar suport en la malaltia. 
 
Arrels realitza un treball de comunicació i sensibilització que té com a objectiu la sensibilització dels ciutadans respecte els problemes de la 
pobresa en la nostra societat, i procurar una major consciència cívica que permeti anar fent realitat la solidaritat amb els col·lectius més exclosos. 
Pretén denunciar les causes de la pobresa i l’exclusió, tot aportant propostes de solució a les administracions i a la societat civil. 
 
 
 
 




