MEMÒRIA PROJECTE BONANIT

ANY 2018

ALGUNES CARACTERÍSTIQUES DEL
NOSTRE ALBERG:


No és molt gran.



Les persones acollides vénen amb la freqüència permesa –
tres mesos de diferencia entre l’última sortida-. I aquesta
característica és important per a la coneixença mútua.
Algunes tenen anotada la data que poden tornar.

 Coneixem el nom de la majoria dels que han vingut .
 Intentem tractar-los com es mereixen i donar-los l’escalf que
moltes vegades no tenen.


Acollim totes les persones siguin de la raça que sigui, i de la
religió que practiquin.

 Celebrem les festes importants de l’any com pot ser Nadal,
Cap d’any, Reis i si coincideix l’ estada d’algun amb el seu
l’aniversari , també tenim petits detalls.


Procurem la bona convivència entre ells i som exigents quan
algú la vol trencar. Volem humanitzar les relacions de les
persones que acudeixen a l’alberg i que mentre estiguin amb
nosaltres trobin un espai de pau i tranquil·litat.

UN PAS MÉS DE LA NOSTRA FUNDACIÓ
Amb col·laboració amb entitats privades i amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i durant el 2n trimestre de 2018 se’ns
han facilitat 5 habitatges que s’han posat a disposició de 5
famílies tarragonines amb fills menors d’edat. La Fundació els ha

assignat un monitor que els acompanya i vetlla en totes les
necessitats i incidències que hi puguin haver.
Sentim també la necessitat de disposar d’algun local que pogués
actuar com a centre de dia perquè els nostres acollits no hagin
d’estar tot el dia al carrer. Des d’aquí fem una crida per si alguna
associació o entitat ens ho pogués facilitar. Per començar,
aquest any hem inaugurat a la cripta de Sant Francesc unes
xerrades culturals alguns dimecres, però hauríem pogut fer molt
més si disposéssim d’un lloc adequat.

DADES RECOLLIDES DES DE
L’ 01.01.18 AL 31.12.2018
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.
 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 2018, de l’ 01 de gener al 31 de
març de 2018 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 Al-Hambra. En ambdues pensions s’han donat els
serveis d’allotjament, dutxa i berenar-sopar.
Han estat acollides 10 persones, 5 en cada pensió els mesos de
gener, febrer,novembre i desembre, i 3 en cada pensió el mes de
març, és a dir els mesos que fa més fred. També l’última
setmana de desembre en lloc de 5 llits a cada pensió n’hem
tingut 10.
També a les persones acollides a l’alberg 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 se’ls dóna roba de vestir que ens ha proporcionat
Càritas Diocesana i moltes altres persones amb les seves
donacions.
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 i amb qui col·laborem
en l’atenció de les persones.
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

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 quasi tothom que ha demanat un llit. Una
cosa a destacar és que les persones es mouen molt. Hi ha hagut
més moviment de persones, unes han esgotat tots els dies i més
i altres han marxat abans que se’ls acabés els dies d’estada.

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 568 En
general s’han donat 2 setmanes a cadascun, encara que algunes

s’han quedat més dies i altres més temps per la seva
problemàtica particular.

DADES RELATIVES AL SEXE
En quant a l’ocupació per sexes, podem dir que de les 568
persones, 40 han estat dones o sigui un 7’04 % i per tant els
homes han estat un 92,96%

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 21 a 60 anys.
Principalment són homes que han perdut la feina ja fa molt temps

i d’altres no han treballat mai.Aquest any hi ha hagut més gent
que han arribat a Tarragona.També aquest any s’ha detectat
l’arribada de molts nois menors de edat, però que el mateix dia
de complir el 18 anys, ja no poden residir al centre d’acollida.
Nosaltres sempre hem dit que podem acollir-los, però quasi en la
seva totalitat no han arribat mai al nostre alberg. Aquest és un
problema que ens preocupa.

DADES RELATIVES A L’OCUPACIÓ
PERNOCTACIONS PERNOCTACIONS PERNOCTACIONS

MES

ALBERG

P.CARMEN

P.ALHAMBRA

GENER

449

205

177

FEBRER

497

134

131

MARÇ

558

93

87

ABRIL

495

---

---

MAIG

514

---

---

JUNY

410

---

---

JULIOL

472

---

---

SETEMBRE

479

---

---

OCTUBRE

533

---

---

NOVEMBRE

468

144

130

DESEMBRE

414

188

163

5.289

764

688

TOTALS

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 2018 ha estat de 6.741 persones

GRÀFIC DE PERNOCTACIONS

ZONES DE PROCEDÈNCIA
ZONES

PROCEDÈNCIA

PERSONES

GEOGRÀFIQUES

%

ATESES

ESTAT



CATALUNYA



153



26,94

ESPANYOL



RESTA ESPANYA



121



21,30



OCCIDENTAL



6

1,06



4

0,70



66

11,64

(França, ,Gran Bretanya,)
DEL NORD
(Holanda, Bélgica,Alemanya)


DE L’EST
(Polònia,Romania,Bulgària,
Ucraïna,Albània,Letònia,Lituània,
Eslovàquia,Hongria,Croàcia

EUROPA

MAGRIB

ÀFRICA



SUD-EST (Montenegro, Grècia)



2

0,35



MERIDIONAL(Itàlia)

13

2,30





SUD-OEST(Portugal)



8

1,41
0.18



CENTRAL (Àustria)



1



MARROC



101



ALGÈRIA





25

MAURITÀNIA



2

17,75
4,40



TUNÍCIA



SÀHARA



1



EGIPTE



1



25

4,40



35

6,16



4

*SUBSAHARIANA

0,35
0,18
0,18

(Senegal,Mali,Ghana,Somàlia,Gabon,Nigèria,
,Gàmbia,Mauritània,Rep.Congo,,Guinea
Con.,Guinea Bissau,Mozambique,g,Equatorial)

AMÈRICA SUD i
CENTRAL
ÀSIA
TOTAL

(Argentina,Cuba,,Colòmbia,Brasil,Equador,Bolívia,
Hondures, Xile,Mèxic, Surinam, Veneçuela,Perú,

(Síria,Pakistan, Bangla Desh)

568

0,70

100%

ESTAT ESPANYOL

EUROPA

r

MAGRIB

Tarragona 31 de desembre de 2018

