
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA PROJECTE BONANIT 

 

ANY 2016 

 

 

 

 

 

 



 

 

DADES RECOLLIDES DES DE 

L’ 01.01.16 AL 31.12.2016 

 

Durant aquest any s’han acomplert els objectius del 

Projecte: 

 

 Oferir un espai necessari pel descans físic i psíquic a les 

persones sense llar o en situació de precarietat, per tal de 

pal·liar les situacions extremes durant els mesos d’hivern i 

també la resta de l’any i així garantir una reducció de danys. 

Hem pogut oferir 32 llits amb aquesta finalitat. 

 

 Com cada any, durant el temps que les persones sense llar 

han romàs en el Projecte s’han portat a terme els objectius 

operatius del mateix, com són: garantir la integritat física de 

la persona, la higiene personal, l’alimentació, informar, 

orientar i assessorar sobre els serveis i proporcionar 

acompanyament dintre de les possibilitats També aquest 

any 2016, de l’ 01 de gener al 28 de febrer de 2016 i després 

del 01 de novembre al 31 de desembre- són els mesos que fa 

més fred- l’atenció s’ha realitzat a les pensions Carmen i Al-

Hambra. En ambdues pensions s’han donat els serveis 

d’allotjament, dutxa i berenar-sopar. 

Han estat acollides 12 persones, 6 en cada pensió. 

També a les 20 persones  acollides a l’alberg a més de llit 

se’ls ha facilitat un entrepà per sopar i sopar complet els 

diumenges al mateix alberg i se’ls ha rentat la roba. 



 

 

Tant als participants que estan a l’alberg com als de les 

pensions els hem donat roba de vestir que ens ha 

proporcionat Càritas Diocesana, Roba Amiga i moltes altres 

persones  

 

Tal com ja es va fer des de l’any passat, les persones 

acollides a Bonanit, han rebut el servei d’esmorzar a la Casa 

d’Acollida Sant Auguri, a la cafeteria “Cafè i Caliu” de 

Càritas Interparroquial al mateix edifici de l’alberg. 

   

Moltes empreses han fet possible l’acollida de persones 

sense llar amb les seves aportacions econòmiques. També 

l’Ajuntament de la ciutat ha contribuït amb una subvenció a 

més de proporcionar el dinar. Igualment s’ha signat un 

conveni que estableix una aportació Econòmica per part de 

la Diputació de Tarragona.  

 

 S’ha treballat coordinadament, amb els serveis socials 

municipals i els hospitalaris, per tal de realitzar una millor 

intervenció en cada cas.  

  

S’ha pogut atendre a  tothom que ha demanat un llit.  

 Un altre aspecte a destacar és que cada vegada les 

persones que vénen a l’alberg diuen no cobrar cap ajuda. 

 

 

 

 



 

 

La població destinatària del Projecte ha estat: 

 

 Persones en situació d’indigència que es troben al municipi 

de Tarragona o al voltant d’aquesta. Les persones que han 

estat acollides, generalment viuen a Tarragona o als 

voltants, dormen en caixers, a casa d’una altra persona, en 

cases que no tenen llum ni aigua o si tenen casa  no tenen 

aigua o no tenen aigua calenta, també n’hi ha que dormen al 

cotxe. 

 

 Persones en situació sense sostre que es troben de pas per 

la ciutat, que poden estar en situació de vulnerabilitat, que 

busquen feina o ja pel temps que fa que malviuen, han entrat 

amb cronicitat.  

 

El total de persones ateses durant l’any,  han estat de 501; 

D’aquestes, 79 han repetit 2 vegades, 19, 3 vegades,  4 , 5 

vegades; En general s’han donat 15 dies a cadascuna, però 

a moltes se’ls ha allargat l’estada degut a la seva 

problemàtica particular.  

DADES RELATIVES AL SEXE 

En quant a l’ocupació per sexes, podem dir que de les 501 

persones, 38 han estat dones o sigui un 7,60%.i per tant els 

homes han estat un 92,40% 

 

 

 

 



 

 

 

 

DADES SOBRE PROBLEMÀTIQUES 

DETECTADES 

 

Existeix la problemàtica generalitzada del alcoholisme. 

Molts dels que s’acosten a l’alberg estan sota aquest 

problema encara que en un principi no ho manifestin, però a 

la pràctica moltes vegades es detecta. 

 

Un altre dels problemes freqüents són els problemes 

mentals. Molts dels acollits estan sotmesos a aquesta 

malaltia, que moltes vegades no es pot resoldre. 

 

           FRANJA D’EDAT 

La franja d’edat més comuna és entre 35 a 60 anys. 

Principalment són homes que han perdut la feina ja fa molt. 

També aquest any s’ha detectat l’arribada de nois més joves 

que no tenen futur, alguns han estat a la presó i altres han 

tingut desestructuració familiar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DADES RELATIVES A L’OCUPACIÓ 

 

Com es pot veure en el gràfic anterior, durant els mesos de 

menys fred, no hem acollit a les pensions. Però el total de 

pernoctacions del 2016 ha estat de 6.171 persones 

 

MES PERNOCTACIONS 

ALBERG 

PERNOCTACIONS 

P.CARMEN 

PERNOCTACIONS 

P.ALHAMBRA 

GENER 452 181 167 

FEBRER 430 168 162 

MARÇ 503 --- --- 

ABRIL 510 --- --- 

MAIG 504 --- --- 

JUNY 434 --- --- 

JULIOL 314 --- --- 

SETEMBRE 438 --- --- 

OCTUBRE 445 --- --- 

NOVEMBRE 341 173 164 

DESEMBRE 436 188 161 

TOTALS      4.807          710 654 



 

 

GRÀFIC DE PERNOCTACIONS 

        

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

 

ÀREES DE PROCEDÈNCIA 

         

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

                     ÀREES DE PROCEDÈNCIA 

 

 

               

            

                

ZONES 

GEOGRÀFIQUES 

PROCEDÈNCIA PERSONES 

ATESES 

% 

ESTAT 

ESPANYOL 

 CATALUNYA 

 RESTA ESPANYA 

   119 

   141 

 23,80 

 28,30 

 

 

 

 

EUROPA 

 OCCIDENTAL(França,G.B.) 

DEL NORD (Holanda)   

 DE L’EST(Polònia,Rep.Txeca,Romania, 

Bulgària,Ucraïna,Lituània,Letònia,Eslovàquia,Hongri

a,Croàcia,  Montenegro, Kosovo,Rússia) 

 MERIDIONAL(Itàlia) 

 SUD-OEST(Portugal) 

 

     15 

      3 

    79 

 

    14 

           6 

 

 

  

      

   1,50 

   0,60 

 16,80 

 

  2,80 

  1,20 

MAGRIB  MARROC 

 ALGÈRIA 

    76 

    16 

 15,20 

   3,30 

ÀFRICA *SUBSAHARIANA 

(Senegal,Mali,Ghana 

,Gàmbia,Mauritània,Chad,Nigèria.,Guinea 

Bissau. Angola 

    20    4.- 

AMÈRICA SUD i 

CENTRAL 

(Argentina,Cuba,,Colòmbia,Xile,Perú,)     10   2.- 

ÀSIA (Pakistan)       2 
  0.50 

       TOTAL        501    100% 



 

 

CELEBRACIÓ DELS 10 ANYS DE LA FUNDACIÓ 

 

Un fet a destacar aquest any 2016, és la celebració del 10è 

aniversari de la Fundació. Hem volgut oferir a les persones 

col·laboradores, simpatitzants , treballadors, voluntaris, 

entitats que cooperen d’alguna manera en la nostra entitat, una 

celebració festiva d’aniversari. 

Així el 9 de maig hi va haver un espectacle gratuït al Teatre 

Metropol de Tarragona, una conferència-concert organitzada 

per l’Associació pro beatificació d’Antoni Gaudí que portava 

per títol “Gaudí i la Misericòrdia”, amb José Manuel Almuzara, 

arquitecte, Rocío Martínez, soprano i Manuel José Ruiz 

Segarra, pianista. 

Amb aquest mateix motiu vam organitzar un acte a la sala 

d’actes del Centre Tarraconense El Seminari amb els nostres 

socis i col·laboradors. Hi va haver breus parlaments i 

projecció d’un audiovisual “La Tarraco dels primers cristians” 

que fou comentat pel director del Museu Bíblic el Sr. Andreu 

Muñoz. 

Per concloure la celebració de la primera dècada de 

trajectòria de la Fundació, vam organitzar una visita cultural 

amb els usuaris de l’alberg a la sala d’exposicions de la 

Fundació La Caixa sobre el pintor Sorolla. 

 

Aquest any molts grups de  la nostra Ciutat han cooperat a 

organitzar activitats, que donessin com a resultat una 

aportació econòmica per tal de dur a terme la nostra acollida a 

favor dels més desafavorits. 



 

 

 

* El 25 d’abril hi va haver un sopar solidari organitzat pel 

Club Lyons de Tarragona a l’Hotel Imperial Tarraco al qual van 

assistir més 200 persones. 

* El 13 de novembre la Fundació Port Aventura va organitzar 

un torneig solidari de golf . 

* el 13 de desembre ens van convidar a membres de la 

fundació, participants,treballadors i voluntaris a un dinar 

organitzat per A.G. Planning a la casa Joan Miret de la Rambla 

Nova. 

*Càritas Diocesana, via Ikea va fer donació de 25 matalassos 

i flassades per millorar l’atenció i la comoditat de les persones 

que tenim a l’alberg. 

* El club Fitness4Live Tarragona va organitzar una 

masterclass bike solidària a la qual vam participar 50 

persones. 

*El 3 de desembre el club Transmall de Tarragona va cantar 

nadales solidàries en suport de la Fundació. 

*La BBVA va organitzar la 13a cursa solidària a favor de 

Bonanit. 

* També vam assistir a Reus al sopar organitzat per l’espai 

de ràdio “Societat Limitada”en la que es va distingir la 

nostra tasca solidària. 

Albert Rayo ens va donar suport amb la water melon pool 

2016. 

·L’estudiant de fotografia Maria Romeo ha dedicat a la 

Fundació un treball acadèmic. 



 

 

 La revista Viu a Fons de Tarragona ens va dedicar un 

reportatge en el seu darrer número el mes de novembre. 

 

A tots vosaltres us donem les gràcies pel vostre suport i les 

vostres aportacions. Gràcies a vosaltres i a altres persones 

hem pogut dur a terme la nostra tasca que més amunt hem 

explicat i que volem seguir implicant-nos en fer més digna la 

vida de les persones que acollim. 

 

 

       Tarragona 31.12.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 


