MEMÒRIA PROJECTE BONANIT

ANY 2019

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.

 La Fundació participa en acollir alumnes d’alguns Centres,
també en reportages i revistes, emissions radiofòniques,
articles de diaris per tal de donar a conèixer les activitats que
fem i com es desenvolupa el nostre dia a dia.

UN PAS MÉS DE LA NOSTRA FUNDACIÓ
Amb col·laboració amb entitats privades i amb l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’any passat eren 5 i aquest 2019 ja
són 7 els habitatges que s’han posat a disposició de 7 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.
Seguim tenint la necessitat de disposar d’un centre de dia perquè
les persones que estan al carrer a la ciutat, puguin estar reunides
durant el dia i puguin fer activitats que les mantinguin actives.
Ens han arribat notícies que l’Ajuntament vol fer un centre de dia,
celebrarem que es dugui a terme aquesta iniciativa

DADES RECOLLIDES DES DE
L’ 01.01.19 AL 31.12.2019
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 2019, de l’ 01 de gener al 31 de març de 2019 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 i
Carmen.

En

ambdues

pensions

s’han

donat

els

serveis

d’allotjament, dutxa i berenar-sopar.
També de l’1 d’abril al 31 d’octubre, com que en
aquest període no tenim llits a les pensions, si hi ha alguna
emergència com pot ser sortida de l’hospital etc. la Fundació
facilita l’estada a la pensió Carmen perquè la persona pugui
recuperar-se durant el dia i no estar al carrer.
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 “Esmozar 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 seguit fent 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. I altres entitats: esportives etc.
han organitzat activitats i han col·laborat amb donatius per a
l’alberg.
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 excepte
en poques ocasions. 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 623.
Però d’aquestes han repetit 82 perquè poden tornar al cap de 3
mesos. 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 623
persones, 53 han estat dones o sigui un 8,50 % i per tant els
homes han estat un 91,50%

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 20% cobren alguna ajuda, la majoria
estan separats o divorciats

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 25 a 60 anys.
També aquest any s’ha detectat l’arribada de molts nois
joves, ja que el mateix dia de complir el 18 anys, ja no poden
residir al centre d’acollida. Són nois que fa dos o tres anys han
arribat essent menors d’edat. Per tant la problemàtica d’aquests
nois anirà en augment perquè cada dia en sortiran més dels
centres de menors i l’alberg no pot ser una altra casa d’acollida
d’aquests menors. A més no és aquest l’objectiu de l’alberg, ni
els nois –perquè tots són nois- no s’hi troben bé rodejats dels
altres residents de l’alberg i la majoria dels que han vingut no
esgoten tots els dies que els donem , sinó que marxen tan aviat
com poden.

DADES RELATIVES A L’OCUPACIÓ
MES

PERNOCTACIONS PERNOCTACIONS PERNOCTACIONS
ALBERG

P.CARMEN

P.ALHAMBRA

GENER

477

228

162

FEBRER

435

136

128

MARÇ

404

131

131

ABRIL

471

---

---

MAIG

449

---

---

JUNY

496

---

---

JULIOL

409

---

---

SETEMBRE

470

---

---

OCTUBRE

479

---

---

NOVEMBRE

416

153

139

DESEMBRE

371

145

145

4.877

793

705

TOTALS

GRÀFIC DE PERNOCTACIONS

ZONES

PROCEDÈNCIA

PERSONES

GEOGRÀFIQUES

%

ATESES

ESTAT



CATALUNYA



165



26,48

ESPANYOL



RESTA ESPANYA



139



22,31



OCCIDENTAL



8

1,28



11

1,76



51

8,18

(França, ,Gran Bretanya,)
DEL NORD
(Països Baixos,Bèlgica,
Alemanya,Suïssa)


DE L’EST
(Polònia,Romania,Bulgària,
Albània,Letònia,Lituània,
Eslovàquia,Croàcia, Geòrgia)

0,16

EUROPA



SUD-EST (Montenegro,)



MERIDIONAL(Itàlia)



SUD-OEST(Portugal)





ÀFRICA

1

2,56



16

1,28



8
0.65

CENTRAL (Àustria)
EUROPA ORIENTAL
(Bielorússia,Moldavia)

MAGRIB





4



4

0,65



MARROC



138

22,15



ALGÈRIA





24

MAURITÀNIA

3,85



TUNÍCIA



1



SAHARA



1

*SUBSAHARIANA



17



31



4

0,16
0,16
2,75

(Senegal,Mali,Ghana,Nigèria,
,Gàmbia,Guinea Con.,Guinea Bissau,G.Equatorial,

AMÈRICA SUD i
CENTRAL
ÀSIA I EURÀSIA
TOTAL

(Argentina,Cuba,,Colòmbia,Brasil, Rep Dominicana,

4,97

Xile,Mèxic, Veneçuela,Perú,Guatemala,Guatemala)

(,Pakistan, Índia,Xina,Rússia,Khirguistan

623

0,65

100%

ESTAT ESPANYOL

EUROPA

EUROPA

MAGRIB

ÀFRICA

AMÈRICA

ÀSIA I EURÀSIA
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