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INTRODUCCIÓ
És ben cert que el més complicat de
moment en què has d'escollir el tema.
En el

tot

tenia varies opcions en
generals i incloïen massa
parlés i m'informés sobre

meu

cas

en un

treball de

recerca ve en

el

ment, de les quals vaig desistir

perquè eren massa
informació, fins que, després de
una
em
uns llocs anomenats "menjadors
què
amiga
decidir
seria
ei
meu
tema de treball de recerca: Els
socials", vaig
que aquest
menjadors socials, els quals formen part dels serveis socials d'atenció
primària que explicaré amb més deteniment al capítol 11 d'aquest treball i
se centren en donar un plat calent al dia a les persones sense recursos.
—

—

Una de les

principals motivacions que tinc a l'hora de fer aquest treball és
el fet d'informar-me i poder veure de prirnera mà les diverses situacions en què
es pot trobar una persona sense recursos, cosa que segurament m'ajudarà a
valorar molt més tot el que posseeixo i, espero i desitjo, que també ho facin els
lectors d'aquest treball.
El que també m'ha

impulsat a fer aquest treball és el fet de

veure

diversos

reportatges a la televisió sobre la gent del carrer; com és la seva vida, com
s'espavilen per sobreviure, com han arribat a la situació en què es troben, etc.
objectius en aquest treball de recerca és saber quins són els
la
pels quals
gent es veu obligada a freqüentar els menjadors socials i
quins són els més corrents, centrant-me també, en la situació de cada persona.
Per tal d'explicar tot aixà, aniré a un menjador social en concret, El Alprer, i
l'estudiaré en detall, explicant com és el seu funcionament.
Un dels

meus

motius

El

meu

treball constarà de dues parts: La PART I i la PART II.

En la PART

I, o primera part, em centro, primerament, en introduir al
la temàtica que em plantejo explicant detalladament alguns dels
conceptes que envolten els menjadors socials: què són els serveis socials,
quants tipus n'hi ha, on podem situar els menjadors socials, quina és la situació
d'Espanya i Catalunya a nivell de pobresa, etc.
lector

a

segona part, està dedicada únicament a El Alpreri hi explico
generals relacionats amb aquest centre. Aquesta segona part
també està dividida en diferents capítols, en aquest cas 4, on explico de forma
genèrica el funcionament del centre i qui &i fa possible.
La PART II,
tots els aspectes

o

Partint de les

esmentats,

Veure

pàg.

a

10

meves vivències personals a El Xiprer he fet aquests capítols
través d'observacions, entrevistes, enquestes, etc.

d'aquest

treball
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•

Redactaré aspectes generals d'El Xiprer — serveis que ofereix, com són les
seves installacions, la seva història... — i en els següents capítols em centraré
en el personal voluntari i les persones que el
freqüenten, per tal d'analitzar-los i
arribar a conclusions més endavant.

últim, explicaré la meva experiència personal a El Xiprer, fent
referència al que jo puc observar durant el temps que passo allà: com valoro el
lloc, el tracte personal, la gent...
Per

És

veritat que tots mostrem certa distància a l'hora de parlar sobre
aquests temes, com si no fossin de la nostra incumbència. Amb aquest treball
no vull canviar res, simplement vull informar i fer veure a la gent que per molt

que no vulguem veure-ho, la pobresa, el desemparament, la gent
recursos, sense esperança i sense una vida digna segueixen existint.

sense
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PART 1
Conceptes generals sobre
menjadors socials
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els

CAPÍTOL

1:

ELS
MENJADORS
CONSIDERACIONS PRELIMINARS
El

primer pas del

meu

TR passa per

SOCIALS,

explicar què és

un

ALGUNES

menjador social.

Un

menjador social és un dels serveis socials d'atenció primária2 que
àpat al dia, gratuït en molts dels casos, a persones i famílies amb
greus necessitats socials que poden sorgir d'una gran diversitat de motius.
ofereix

un

L'objectiu principal d'aquests menjadors socials és aportar una alimentació
bàsica diària de forma gratuïta a les persones més necessitades, però a més a
més, acostumen a fer funcions d'inserció social, se'ls ajuda a buscar treball, els
poden donar un cop de mà ja sigui material (donant-los roba, medicaments en
el cas de necessitar-los, etc.) o psicològic; també els donen la possibilitat de
dutxa 1, el més important, el més similar a una llar que probablement molts
d'ells

no

tenen.

Aquests menjadors socials són possibles gràcies a diverses institucions i
organitzacions, que poden ser privades (normalment religioses) o públiques3,
com per exemple Cáritas4, una institució privada, amb
l'ajuda de voluntaris que,
fins fa poc, acostumaven a ser dones grans molt lligades a l'Església i a
institucions benèfiques; actualment, però, el perfil dels voluntaris ha canviat.
Segons un article publicat a Internets el voluntariat d'un menjador social no
només es limita a les dones grans lligades a l'Església, sinó que, els voluntaris
també acostumen a ser nois i noies joves que estan estudiant Educació Social o
altres carreres similars i volen omplir el seu temps en causes humanitàries i
persones grans sense treball que volen omplir el seu temps lliure ajudant als
menys afavorits.
Dins

d'aquest voluntariat podem trobar els cuiners, els quals es
el seu nom indica, a preparar el menjar cada dia i altres
dediquen,
voluntaris de feines domèstiques, que poden ser, per exemple, els que es
dediquen a portar un ordre al magatzem si el menjador consta d'ell; els
psicòlegs, que tracten els problemes de cada persona individualment, donant
los-hi un suport moral que no tenen i els assistents socials, els quals obren
noves possibilitats a la persona en l'àmbit laboral i/o social, entre d'altres.
com

Els organitzadors dels menjadors socials acostumen a donar recolzament
les persones que freqüenten el menjador; també els faciliten medicaments en
cas de malaltia, ja sigui física o mental.
a

2

què és un servei social d'atenció primària veure pag. 10 d'aquest treball
Per saber més sobre la diferència entre institució privada i pública veure pàg. 12 d'aquest
treball.
4
Entitat de l'Església catòlica fundada a11947 que actua segons els valors cristians, sense
discriminar per raó de creença, origen i cultura i que posa les persones en el centre de les
seves accions i les atén en les seves situacions i en les seves necessitats.
Per aclarir

3

5

www.consumer.es

(veure webgrafia,

pag.

49)
6
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En el

que hi hagi persones drogodependents al menjador els ofereixen
programes de rehabilitació per desintoxicar-se.
cas

La situació actual d'Espanya es pot resumir en què hi ha 30.000 persones
viuen
al carrer i als centres d'acollida i assistència. Més de 8 milions de
que
persones que viuen (o sobreviuen) amb la meitat del salari mig espanyol i
85.000 Ilars (el que correspon a més de mig milió de persones) que estan
sumides en la extrema pobresa.6
La

majoria d'aquestes persones acudeixen als menjadors socials, on els
un plat calent al dia, tal i com he dit anteriorment.

ofereixen quelcom més que
Les institucions i
sense

organitzacions que treballen per ajudar les persones
troben amb el problema de que ningú s'atreveix a parlar de
la reinserció social. Tal com explica José Carlos García:

recursos es

resultats

en

"Són molts els problemes que dificulten un treball sostingut i sistemàtic
amb les persones sense recursos. Entre ells es molt freqüent trobar malalts
mentals o disminuïts psíquics que haurien d'estar internats en algun centre, seguir
un tractament o viure amb l'emparament de les seves pròpies famílies. També és
habitual el consum de drogues
en especial, l'alcohol. Les malalties deixen
normalment seqüeles irreversibles i els accidents són habituals"

José Carlos García és actualment professor de Pensament Polític a la
Universitat de Madrid i fundador, ja fa més de 30 anys, de "Collaboracions
Solidàries", un servei gratuït d'articles elaborats a partir d'informes d'agències
internacionals, dirigits a informar i sensibilitzar a la societat sobre Drets
Humans, cultura de pau i justícia social.
aquesta citació de José Carlos García és que moltes
les
sense
recursos tenen altres problemes (psíquics, de
vegades
persones
dependència, etc.), aixà fa que no siguin gens constants, és a dir, que és difícil
seguir un tractament regular amb aquestes persones i, sense aquesta
regularitat és impossible seguir cap tractament aconseguir-los una estabilitat
psíquica, emocional i/o física.
El que s'entén amb

6

Ídem
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1.1 Els serveis socials
Per començar

d'explicar què són i

a

explicar què són els serveis socials d'atenció primària he
què se centren els serveis socials en general.

en

Els serveis socials, doncs, estan integrats pel conjunt de recursos,
equipaments, projectes, programes i prestacions de titularitat pública i privada
destinats a assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les
etapes de la vida.
Els serveis socials es poden dividir depenent de la tipologia i segons el
tipus de població que atenen, ja que les persones a les quals van adreçats els
serveis socials són molt variades.
Els serveis socials que el Departament pot oferir a la societat poden ser
de varis tipus, el que significa que podria arribar a fer una Ilista molt extensa,
per tant, només em centraré en els serveis socials que ofereixen atenció i
orientació, que es divideixen depenent del tipus de població que atenen.
Dins d'aquests serveis socials d'atenció i orientació és on trobem els
serveis que anomenen serveis socials bàsics o serveis socials d'atenció
primària, explicats en aquest mateix apartat7, que és on trobem els menjadors
socials. Per comprendre-ho millor adjunto un esquema on queden clares

aquestes subdivisions:
Setveis socials
d'atenció precoç

ATENCIÓ PRIMÀRIA

Atenció

Menjadots socials
Serveis Socials
d'atenció i orientació

PERSONES AMB DISCAPACITAT
INFANTS I ADOLESCENTS

SUPORT A ENTITATS

GENT GRAN

FAMÍLIA

7

Veure

pàg.

10
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Com es pot apreciar en l'esquema anterior, la resta de serveis inclosos
dins dels serveis d'atenció i orientació són els següents:
Serveis socials destinats

les persones discapacitades, formats
per professionals que intenten millorar la vida de les persones amb
discapacitats. En el cas dels nens menors de 6 anys amb grau de
discapacitat mínim, els professionals fan seguir al nen un tractament
per tal de disminuir o eliminar els efectes de la malaltia per tal
d'obtenir una millora en el desenvolupament de la persona i en les
seves relacions familiars.
En el

a

de que el grau de discapacitat sigui força elevat, els
professionals elaboren els dictarnens d'adequació d'ingrés en centres
de dia, residències, tallers, etc.
cas

Serveis socials destinats

a

promouen el benestar dels

la infància i
menors

l'adolescència, els quals
risc elevat de marginació
objectiu contribuir i millorar en el

amb

social; aquests serveis tenen corn a
desenvolupament del menor, obtenint la
aquest es trobi desemparat.

a

un

seva

tutela

en

el

cas

de que

Programes de suport

a entitats, que tenen l'objectiu principal de
donar suport econòmic i de formació a entitats socials que
desenvolupin projectes relacionats amb l'acollida i la integració de
persones nouvingudes per tal d'afavorir la convivència i la cohesió
social.

Serveis socials destinats a la gent gran, els quals poden variar
segons les necessitats de cada persona. El que fan és intentar
millorar la vida de la gent gran donant-los la possibilitat d'atenció
donnicilíaria en el cas de que la persona tingui dificultats a l'hora de
fer una vida normal, ja sigui per problemes físics o socials.

Aquests serveis van adreçats a totes aquelles persones amb falta
d'autonomia, temporal o permanent, per poder realitzar les tasques
habituals de la vida quotidiana.
Serveis

socials

destinats

a

la

família,

els

quals ajuden

econòmicament a les famílies amb fills/es a càrrec dels quals no
puguin tenir cura per falta de capital, sobretot si la família és
nombrosa

(3 fills o més o 2, en el cas que un d'ells sigui
discapacitat). L'Administració també ajuda econòmicament a aquelles
famílies que els hagin vingut dos fills de cop o hagin acollit/adoptat
dos nens de l'estranger.
Com diu l'Article 10 de la Constitució espanyola, «els poders públics
l'obligació d'atendre les famílies».

tenen
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Tots els serveis que ofereix l'Administració són públics i gratuïts, és a dir,
que no hi ha cap limitació a l'hora d'escollir les persones que poden fer ús
d'aquests serveis, sempre i quan en tinguin la necessitat, ja que «tothom té
dret a un nivell de vida adient que Ii asseguri, així com a la seva família, la salut
i el benestar i en especial l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica
i els serveis socials

1.1.1

necessaris».8

Els serveis socials d'atenció

primària

Els serveis socials d'atenció primària constitueixen el punt d'accés
immediat al primer nivell de serveis socials a Catalunya, el més proper a l'usuari
i als àmbits familiars i socials. Aquests serveis es presten mitjançant equips

professionals.

Aquests s'organitzen territorialment en àrees bàsiques de serveis socials.
Cada àrea bàsica pren com a base el municipi i s'organitza sobre una població
mínima de 20.000 habitants.
Totes les persones que

pateixen
A
centren

mancances

visquin a Catalunya i, especialment, aquelles que
socials poden accedir als serveis que es presten.

diferència dels serveis socials d'atenció especialitzada, els quals
en

temes més

específics,

tracten sectors de

població

que mereixen

se
una

atenció especialitzada 1, on els treballadors professionals dels serveis socials
bàsics poden derivar si el cas requereix més especialització, els serveis socials
d'atenció primària presten serveis més generals, a més a més dels esmentats
anteriorment

en

l'esquema, dirigits al conjunt de la població, els quals són:

Serveis d'atenció domiciliària
Serveis bàsics d'atenció precoç
Servei de telealarma i teleassistència
Serveis de residència d'estada limitada
Serveis de menjadors
Serveis de centres oberts per a infants i adolescents
Serveis de suport i assessorament tècnic dels diferents professionals

d'atenció primària.

Les funcions dels serveis socials d'atenció primària són vàries; entre elles
trobem la detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió; la recepció i
anàlisis de les demandes vinculades a les necessitats socials de l'àrea
corresponent; donar informació, orientació i assessorament a les persones;
l'aplicació del tractament de suport a persones, famílies o grups; el seguiment
de programes i prestacions que requereixin la seva intervenció; un treball social
comunitari i la tramitació de propostes de derivació als serveis socials d'atenció
8

Article 25 de la

Declaració

Universal de Drets Humans de les Nacions Unides

(1948)
10
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especialitzada, els quals tracten amb més detall la situació de les persones,
través dels diferents professionals.
Aquests serveis socials han de tenir,

diplomat en treball social

i

com a

mínim,

un

assistent social

a

o un

educador social.

un

Després d'aquesta explicació sobre els serveis socials i els serveis socials
d'atenció primària podem assegurar que els menjadors socials els situem dins
d'aquests serveis socials d'atenció primària ja que són propers a l'usuari i els
dóna un punt de partida per analitzar i millorar la seva situació, ja sigui a través
del diferent voluntari especialitzat del menjador o derivant-lo a serveis socials
d'atenció especialitzada on tractaran el seu cas amb més detall.

1.2 Situació d'Espanya i Catalunya
Com s'esmenta al capítol 1 d'aquest treba119, la situació actual del nostre
país és força precària, ja que, actualment, 8 milions de persones,
aproximadament 2.150.000 Ilars, viuen en la pobresa; això representa, per tant,
un 20% de la població. A nivell europeu, la mitjana està en un 15%; només
Grècia i Portugal tenen un percentatge superior al nostre.
Per contextualitzar

una

mica, la Unió Europa defineix pobresa

-

o

persona

pobre aquella qui té menys d'un 50% de la Renta mitja disponible neta (RDN)
de l'estat corresponent.
—

Podem dividir la pobresa, sempre i quan ho vinculem amb el percentatge
de RDN, en pobresa severa i pobresa relativa, com es pot apreciar en el
següent quadre, on s'ha exemplificat el que suposa el percentatge de RDN en
ingressos per a un adult que viu sol i una família de quatre persones (dos
adults i dos menors):
Ingressos disponibles al mes (C)
Tipus

% de la RDN

Pobresa
Relativa

Pobresa

Precarietat social

1 persona

entre el 35% i el entre 195 i 280

Família

de

4

persones
entre 530 i 755

50%

severa

Pobresa
Moderada

entre el 25% i el entre 140 ¡195

Pobresa Greu

entre el 15% i el entre 85 ¡140

entre 375 i 530

35%
entre 225 i 375

25%
Pobresa Extrema

menys del 15%

pobresa severa afecta a
aproximadament unes 300.000 Ilars.
La

9

menys de 85

1.700.000

menys de 225

de

persones a Espanya,
Dins d'aquest grup de pobresa severa,

Veure pag. 6
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com es veu en

el

quadre, trobem els que pateixen

són més de 500.000

persones.1°

1.3 Diferència
privada

entre

una

una

pobresa extrema,

institució pública i

una

que

institució

general, una institució pública és aquella atorgada per l'Estat, i una
institució privada és aquella que ha sorgit de la idea d'un particular, a la qual,
normalment, s'hi afegeix més gent, com és el cas d'El »prer, el menjador en el
qual em centro per fer aquest treball. Amb aixà es desmenteix la idea que
potser teníem anteriorment de que una institució pública és totalment gratuïta i
en una privada s'ha de pagar.
En

Les institucions públiques acostumen a ser escasses en comparació amb
les privades, ja que l'Estat, el que fa, és atorgar allò que creu necessari,
normalment, queda curt per la situació en la que s'acostuma a trobar la

població.
Centrant-me a Barcelona, actualment s'estima que hi ha 2.000 persones
que viuen al carreril (l'Ajuntament calcula que la xifra està entre 800 i 900).
Per a menjar, l'Ajuntament de Barcelona ha creat dos menjadors socials:
el menjador social de Navas (Av. Meridiana 238 — 240) i el menjador
social Paral•lel (Av. Parallel, 97), ambdós amb places limitades — són altres
institucions les que complementen aquests serveis públics, com per exemple la
Comunitat de Sant Egidi2, o l'Associació Rauxa, ambdues a la ciutat de
Barcelona.

Per

a

dormir, l'Ajuntament ha habilitat 6

centres residencials:

Centre residencial de primeres atencions Zona Franca (Carrer 60, 9)
Centre residencial de primeres atencions Almogàvers (Almogàvers,

199)
Centre residencial de primeres atencions Sant Gervasi (Císter, 20)
Centre residencial Masia de Can Planas (Selva del Camp, s/n)
Centre residencial d'Atencions Bàsiques Meridiana (Av. Meridiana,

197)i
Centre residencial d'Atencions Bàsiques Horta (Camí de l'Església,

s/n).
10

són extretes d'Internet: www.cuarto.mundo.free.fr/MundoParaTodos
(veure webgrafia); aquesta web, tal i com indica, ha tret les dades de l'informe EDIS, Informe
Informe Ces i INE.
Foessa,
11
Informació que em va donar una treballadora voluntària de la Comunitat de Sant Egidi; per
saber-ne més veure pag. 16 d'aquest treball.
12
Per saber amb més detall la feina d'aquesta institució privada, veure pag. 16 d'aquest treball.
Totes

aquestes

dades
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A partir d'aquestes i altres dades aconseguides de la Guia "On"13 s'arriba a
la conclusió de que dels 34 centres que hi ha a Barcelona per menjar i dormir,
19 són d'iniciatives particulars, especialment de presència catòlica, i
l'Ajuntament en dedica només 8; per tant, només el 44% dels centres són
atorgats per l'Ajuntament14.

Els centres

promulgats per iniciatives particulars acostumen a tenir
presència catòlica; el següent quadre mostra el percentatge de centres catòlics:
Tipus de centre

On

On dormir

TOTAL

2

6

8

10

9

19

2

—

2

3

2

s

17

17

34

menjar

Públics

(Ajuntament)
De

presència

católica
Cristians
catòlics

no

Altres (privats)
TOTAL

Com podem apreciar en el quadre anterior, dels 19 centres relacionats
amb la Església catòlica, 10 estan habilitats per menjar i 9 per dormir. Aquests
centres de presència catòlica estan a càrrec (total o parcialment) de múltiples
entitats com Càritas15, Filles de Sant Josep, franciscans, Filles de la Caritat,
ACISJF (Associació Catòlica Internacional de Serveis a la Joventut Femenina),
entre d'altres.

1.4 Com afecta la crisi als menjadors socials.
Fent aquest treball em veig en l'obligació d'introduir un nou apartat,
tractant un tema del tot actual i que afecta a gran part de la societat mundial:

la Crisi.
La crisi actual afecta, sobretot, a les persones amb uns recursos mínims
veu involucrada bona part de la gent que fins Ilavors tenia un
nivell de vida considerat "normal".

però també s'hi

13

Guia orientativa per als més pobres amb un Ilistat de centres on se'ls hi donarà una atenció
especial per a cada cas. Aquesta guia va ser creada per la Comunitat de Sant Egidi; per saber
més, veure pag. 18 d'aquest treball.
14
15

Totes aquestes dades se centren
Veure peu de pàgina 4.

només

a

la ciutat de Barcelona.
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És per aquest motiu i tot el que comporta atur, hipoteques impagades,
lloguers endarrerits, deutes... que els menjadors socials veuen incrementar el
nombre de persones que assisteixen diàriament a dinar o a recollir menjar.
—

—

Per fer-nos

idea de l'increment d'assistència als menjadors socials, a
Barcelona, durant el 2007, el Banc d'Aliments, situat a la mateixa ciutat, va
repartir, a través de 500 entitats de consum i repartiment, sis milions de tones
de menjar; se'n van beneficiar 140.000 persones. En el primer semestre de
crisi, aquesta xifra ha augmentat i són 13.000 persones més les que se n'han
beneficiat, el que significa un 10% més que al 2007. S'estima que a final d'any
aquesta xifra haurà augmentat molt més i que serà força alarmant16.
una

És en aquests àmbits els serveis socials on la crisi es nota potser més
que en d'altres, però molt del personal que treballa en aquests tipus de serveis
comenta que abans de la crisi també es veia augmentar molt la pobresa i que
potser s'ha disparat més amb aquest problema.
—

El que

potser sobta més

—

aquest personal és el fet que, amb la crisi,
aparegui gent a «buscar menjar» per molta gent assistir-hi a dinar és força
infame la qual no es relacionaria amb pobresa ja sigui per la forma d'actuar,
a

—

—

—

per la forma de vestir o per la forma de comunicar-se amb l'altra gent
sortint
dels tòpics: gent de la tercera edat jubilada i amb pensions mínimes,
estrangers, alcohòlics, drogoaddictes, entre d'altres.
A un article de la Vanguardia podem apreciar un d'aquests casos en que
les persones no assisteixen als menjadors socials a menjar-hi, sinó a buscar el
lot i anar-se'n per diversos motius, no només pel simple fet de que assistir-hi
sigui infame.

Aquest és el cas d'un home, Manolo, que a causa d'una embòlia que II va
fer perdre la visió d'un ull, va perdre el treball de transportista. L'altre ull II va
quedar malparat cosa que fa que només pugui distingir formes. Amb la baixa
indefinida cobra 900€ al mes, quantitat que no Ii permet seguir vivint en el pis
que vivia (380€ de lloguer més despeses de Ilum i aigua obligatòries); ara paga
300€ per una habitació a casa d'una dona que "s'ofereix a preparar-me el
menjar si Ii porto" explica ell. Aquest menjar l'aconsegueix de diversos
menjadors socials de Barcelona, els quals cada vegada reben més assistents en
la mateixa situació que Manolo.
Un altre

cas

és el d'Artur,

un

usuari de

menjadors

socials des de fa anys.

Artur afirma que «la primera vegada que s'entra a un menjador social
saps on mirar; sents una sensació de vergonya que no pots dissimular».

16

Dades extretes d'un article de la
necesidad.

Vanguardia (13-oct-2008)

de la

secció

"

no

Menú de
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A

Artur, actualment amb

75 anys, se li va començar a torçar tot fa uns 25
la
multinacional
on
ell era cap de comptabilitat va tancar, cosa que li
anys, quan
va suposar quedar-se sense feina i sense família. Amb la seva edat era difícil
tornar a trobar un treball estable i ben pagat.
Va viure de pensió en pensió fins que va arribar
aquest va morir Artur es va quedar sense sostre.

a casa

d'un amic. Quan

Artur afirma que la vida li

va millorar des de que va arribar per primera
al
social
de
la
vegada menjador
Meridiana, a Barcelona, encara que afirma que
no li va agradar, ja que el tracte personal no era del tot bo i
que al carrer hi
havia una cua enorme; «si hi ha 60 places, que no donin per 70, fa falta més
control» diu ell.

Actualment Artur viu amb una parella d'edat força avançada; els hi fa
encàrrecs a canvi del Ilit. Artur sol assistir al menjador social de la Meridiana i
allà mateix fa cursos de cuinal7.

Amb aquests dos casos ens adonem de que no tothom qui assisteix a un
menjador social és perquè realment hagi anat pel camí equivocat de forma
voluntària directa o indirectament, sinó perquè per coses de la vida que no es
poden controlar, acabes en un pou sense fons i et veus obligat a fer coses,
temps enrere inimaginables per tu. I, òbviament, aquí la crisi hi té un paper
molt important.
A El

Xiprer

en

concret, també vaig preguntar si s'havia notat la crisi i

em

dubtar-ho ni un segon, que sí, que els usuaris havien augmentat
molt els darrers mesos i que, sobretot, la gent provenia del sector de la
construcció, un dels sectors que s'ha vist més afectat per la crisi.
van

17

dir,

sense

Ídem
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CAPÍTOL
En

2: ALTRES CENTRES 0 MENJADORS SOCIALS

aquest treball m'he centrat únicament

però, òbviament, també

n'hi ha d'altres

en

encara

el menjador social El Xiprer,
que

no

rodalies.

siguin

a

les

seves

La informació de quasi tot el treball
obtingut principalment de la meva
a
El
altra
informació
addicional l'he obtingut a
experiència personal
Xiprer, però
partir del contacte amb altres institucions; és el cas, per exemple, del meu
contacte amb una de les treballadores voluntàries de la Comunitat de Sant
Egidi, la qual té la seva seu a Barcelona, al barri del Raval
Altra informació l'he aconseguit d'Internet18, on he trobat, per exemple, la
feina que fa la Fundació Bonanit, la quaJ se situa a Tarragona.

Aquesta informació addicional aconseguida a partir de diversos medis
m'ha ajudat a veure des d'un punt de vista més objectiu els menjadors socials,
per tal de no tenir només una única referència respecte aquests centres. A més
a més d'ajudar-me a perdre la subjectivitat m'ha ajudat, també, a perfeccionar i
entendre millor la feina feta a El Alprer.

Comunitat de Sant Egidi
La treballadotra voluntària d'aquesta Comunitat
esmentada anterionment, la Mariona, em va explicar quin
era
em

l'objectiu d'aquesta Comunitat, quins serveis oferien,
va atorgar una guia "ON"
la qual explico amb

detall

—

unes

línies més avall

—

entre d'altres

La Comunitat de Sant

Egidi

neix

coses.

a

Roma,

en

d'un grup de joves que van decidir, en la mesura
de lo possible, ajudar a les persones que vivien al carrer. A partir d'aquí neix
aquesta Comunitat, la qual es va estendre a diferents països del món;
actualment està a 70 páisos i tots tenen els mateixos objectius: ajudar a les
persones que més ho necessiten.
mans

que hi ha a Barcelona és només un lloc de trobada ja que les
dimensions de l'edifici no fan possible crear-hi un menjador social; és per
aquest motiu que van decidir crear un menjador itinerant, el qual es fa cada
dijous de 21:30 a 23h i es basa en portar el menjar a les persones, en comptes
de que les persones vagin a buscar-lo.
La

seu

18

Una de les webs on he aconseguit la informació:
http://www.forumlibertas.com/frontend/forumlibertas/noticia.php
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•

L'itinerari comença a l'Estació de Sants, on normalment s'hi aplegava a
passar la nit, abans de les reformes, unes 50 persones aproximadament. Les
reformes esmentades han fet que l'estació estigui tancada d'1 de la nit a 5 de la
matinada, horari en què la gent que abans es veia obligada a dormir-hi, hagi
d'anar a altres llocs on, possiblement, passaran molt més fred.

Aquest itinerari continua per Sagrada Família
Nord; i finalment l'itinerari s'acaba

a

i

d'aquí

van a

l'Estació del

Ciutat Vella.

Normalment, pel que em va dir la Mariona, la gent va a esperar-los a
aquests llocs i cada vegada n'hi ha més. Ells també han notat l'efecte de la
crisis.
A

part d'aquest menjador itinerant, també ofereixen altres serveis, com
tots els dies de la setmana i entrepans a aquell qui ho vulgui els

esmorzars

dimarts i els dijous.
A

part d'aixà, des de fa 16

anys, la Comunitat de Sant Egidi
organitza un dinar de Nadal, el qual
es fa el dia 25 de Desembre, dia en
què les famílies acostumen a reunir
se al voltant d'una mateixa taula per
celebrar aquesta diada. Hi ha moltes
persones que, per diversos motius,
estan soles i no tenen recursos ni
possibilitats per fer-ho. Totes
Dinar de Nadal organitzat per la Comunitat de Sant Egidi
aquestes persones, les quals són
500 o 600 aproximadament, acostumen a reunir-se a l'Església de Sant Just, a
Barcelona, on s'organitza aquest mateix dinar, el qual rep el suport del Mercat
d'Abacerial9 de Gràcia.

aquest dinar, tal

dir-me la Mariona, acostumen a donar regals
de dormir, bufandes, passamuntanyes, etc. els
quals els aconsegueixen de diferents particulars que els compren amb l'objectiu
de regalar-los a aquestes persones.
En

a

les persones, tals

i

com va

com sacs

Vanes persones durant un dinar
de Nadal a Ciutat Vella, Barcelona.

"Mercat d'Alimentació situat

a

Gràcia,

barri de Barcelona.
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Totes les persones que assisteixen al dinar tenen un punt en comú: els
falten recursos per a poder dur una vida tal i com ells voldrien. És per això que
la Comunitat de Sant Egidi ha creat una eina útil per a cada un d'ells: La guia
"ON': on menjar, on dormir on rentar-se.

com

Aquesta guia, totalment gratuïta, ofereix un llistat de centres, tant privats
públics, on les persones sense sostre o sense recursos poden anar a

menjar,

a

dormir

per exemple

o a

rentar-se, tal i

com

el

indica, entre d'altres coses,
i centres d'assistència sanitària),

nom

poder
(hospitals
orientació, serveis d'assistència social
dones víctimes de violència domèstica, etc.
com

on

curar-se

centres d'acollida i

a

drogodependents,

La guia, com indica en la seva primera plana, està dedicada
Valenti, a Rafael Dázi a Antonio Varela.

a

a

Modesta

Modesta Valenti vivia a l'Estació de Termini de Roma. El 31 de gener de
es va trobar malament i va morir sense ser socorreguda: el personal de
l'ambulància, que va arribar a temps, es va negar a endur-se-la perquè anava
massa bruta. Des de llavors, el 31 de gener ha esdevingut el dia del record de
les persones que han mort al carrer.
1983

Rafael Díaz i Antonlo Varela, de 45 i 60 anys respectivament, vivien
Barcelona, al carrer.
El Rafael

ambdós

morir el 30 de desembre de 1996 i l'Antonio el dia
del fred en unes de les nits més fredes de l'any.

va

a causa

a

després,

La Guia "On" s'edita des de 1990 a Roma — DOVE manyáre, dormfre,
lavarsi — i fa 5 anys que s'edita a Barcelona. La imatge anterior mostra la
portada de la cinquena edició d'aquesta guia, feta al 2008 i de la qual se'n van
editar 2.300; totes han estat donades.
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Aquesta guia és una brúixola per tenir a la butxaca í orientar-se en la
ciutat; una ema per ajudar als que estan al carrer i també a les persones que
els volen ajudar, tal i com diu Jaume Castro, responsable de la Comunitat de
Barcelona, i tal com s'esmenta a la segona plana d'introducció a la guia.
Fundació Bonanit
de desembre de 2006, aquesta fundació ha esdevingut una
alternativa per als "sense sostre" a Tarragona. Les persones a les quals va
destinada aquesta fundació acostumen a ser persones en situació de
vulnerabilitat, que busquen treball o en condicions cròniques de pobresa degut
al temps que fa que malviuen en aquestes condicions.
Des

Al 2007 van atendre a 102 persones que dormien al carrer, van donar
refugi a 2.677 persones a les quals els van donar un lloc on dormir i van servir
1.377 menjars: dos àpats calents (esmorzar i dinar) i una bossa amb un
entrepà, fruita i beguda per sopar.
Les 2.677 persones

a

les quals

van

atorgar refugi

van

ser

Pensió Carmen, amb la qual, la Fundació Bonanit, ha establert

un

ateses a la
conveni de

contracte de 15

places diàries, des de I'l de novembre al 30 d'abril de l'any
següent, època en què els serveis de la fundació estan més sollicitats ja que
són els sis mesos més freds de l'any.

Homes i dones sense sostre són acollits per la Fundació Bonanit

És remarcable la variada procedència de les persones acollides durant els
dos anys d'existència de la Fundació Bonanit, cosa que l'ha convertit en una
"petita ONU"; les dades atorgades per la mateixa fundació indiquen que el 32%
de les persones que es beneficien dels seus serveis són de la ciutat de
Tarragona, mentre que la resta procedeixen d'altres llocs; el 24% procedeix de
la resta d'Espanya.
A

aquests, el segueixen el percentatge d'immigrants els quals provenen

de Marroc (14%), de Romania (10%), d'Alemanya i Argèlia (3%), d'Hongria,
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Ghana, Portugal i Camerun (2%) i d'Equador, Eslovàquia, Senegal, Palestina,
Argentina, Txèquia i Lituània (1%)20.
Els objectius d'aquest projecte no varien gaire dels objectius dels centres
similars, ja que l'objectiu principal és ajudar a les persones que
més ho necessiten, és a dir, les persones sense recursos o sense possibilitats.
La Fundació també pretén minimitzar els danys de les persones que, per
diversos motius, es troben sense llar i evitar que empitjori la situació en què es
troben.
en

situacions

Per

això, la Fundació
Garantir

Bonanit s'ha

proposat 4 grans objectius:

lloc per dormir i la integritat física de la persona atesa.
Proporcionar acompanyament social a les persones.
Facilitar la seva higiene personal i alimentació.
Orientar sobre serveis i recursos necessaris.
Per dur-ho

a

un

terme, la Fundació Bonanit compta amb l'ajut de diverses

és el cas de la Pensió Carmen (esmentada
anteriorment), i Cárites Diocesana de Tarragona, la qual atorga el lloc on poder
servir els menjars: la Casa d'Acollida de Càrites.
persones i/o institucions,

com

En el pla econòmic, la Fundació troba ajut sollicitant subvencions o
firmant convenis amb institucions, entitats o empreses i en les donacions
particulars. Altres formes de subvencions són a través d'activitats que tenen
una intenció benèfica com actes esportius o qualsevol altre esdeveniment

similar.

20

Dades extretes de la web

www.forumlibertas.com/frontend/forumlibettas. (veure webgrafia

-

pàg. 49).
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CAPÍTOL

3: ASPECTES GENERALS

DEL XIPRER

Xiprer el podríem definir com un menjador social de Càritas, però si
preguntéssim a totes les persones que el fan possible ens dirien que El Xiprer
és molt més que això. El »prerés una llar on hi ha tota una xarxa de relacions
humanes, assumint alegries i penes, illusions i frustracions, i sense cap mena
de discriminació per a ningú amb preferències als més necessitats de
comprensió i ajuda.
El

El Xiprer és

un centre d'acollida, ja que jo no em limitaria a anomenar-lo
de
caràcter privat ja que la idea de crear-lo va sorgir d'un
menjador social,
particular, en aquest cas de la Mercè Riera, directora actual del centre i de la
qual ja parlaré més endavant.

En

aquest capítol parlaré sobre els serveis que ofereix, sobre les seves
seva història des dels seus inicis fins a l'actualitat.

installacions i explicaré la

3.1 Serveis que ofereix
El Xiprer ofereix tres tipus de serveis (o el que
-

anomenen

projectes):

La casa d'acollida;
El magatzem i l'entrega d'aliments
Els pisos d'acollida.

+ A la

d'acollida, o el que anomenaríem el menjador social, s'hi
acullen, aproximadament, 300 persones l'any (60 persones diàries) on se'ls
escolta i assessora sense cap compromís. Com explicaré més endavant a la
Història del Xiprer, la quantitat de persones va augmentant cada vegada més
degut al bon prestigi que té El Xiprer.
casa

Cada dia, el Xiprer ofereix una mitjana de 50 esmorzars. Les persones que
a freqüentar dit menjador a primeres hores del dia acostumen a ser
joves o immigrants sense papers però amb possibilitat a treballar. Normalment,
aquestes persones no tenen papers; el que fa el Xiprer no és atorgar-los-hi els
papers, ja que els tràmits poden arribar a durar 3 anys, ni tampoc els busquen
treball. El personal d'El Xiprer, el que fa és assessorar-los per tal de facilitar-los
hi els problemes que puguin tenir a l'hora de buscar feina o de fer els tràmits
necessaris per aconseguir la nacionalitat espanyola, derivant-los a diferents
entitats per tal de que tot això els sigui més fàcil, com per exemple, derivar-los
a una escola d'adults per tal de que puguin aprendre el nostre idioma i el treball
se'ls faci més senzill.
acostumen
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Al

migdia s'ofereixen una mitjana de 60 dinars. La gent que acostuma a
freqüentar el menjador són persones grans sense possibilitat de treballar.
Aquestes persones acostumen a tenir, aproximadament, uns ingressos
disponibles de 400€, cosa que els dificulta el poder viure en un nivell de vida
normal.

Aquestes persones que hi van a dinar acostumen a quedar-se certa
estona més que els joves immigrants de l'esmorzar després del dinar ja que
potser no tenen on anar o prefereixen quedar-se allà rodejats de gent en una
situació similar i compartir històries o, simplement, gaudint de la companyia.
Al

ser un centre d'atenció diürna, El
Xiprer no té l'opció d'obrir les seves
al
portes vespre per oferir sopars, així que la gent s'hi queda fins ben entrada la
tarda, i, a nivell setmanal, només obre les seves portes de dilluns a divendres
per tant, els divendres serveixen bosses de dinar i de sopar als usuaris dels
esmorzars i dinars que ho necessiten.

Al Xiprer
dies21.

per

hi collaboren 80 voluntaris

aproximadament repartits

en

torns

A

part de proporcionar aliment diàriament, el Xiprer també ofereix servei
de dutxa i rentadora, en el cas de que la persona ho desitgi.
En

algunes èpoques de l'any, normalment a fi de temporada, el Xiprer
també proporciona roba als seus usuaris ja que algunes empreses de roba com
per exemple Mango, dóna el que queda fora d'estoc, la qual passarà en mans
de les persones que ho vulguin, sempre i quan ho necessitin.
partir d'aquí, per tant, podem veure que El Xiprer no només es limita a
atorgar un àpat calent al dia, sinó que també es dedica a crear unes relacions
socials i un punt de trobada per aquells que més necessitin suport emocional, el
qual rebran només entrar per la porta sense cap mena de requisit.
A

• El

magatzem i l'entrega d'aliments s'encarrega d'entregar aliments a
persones i famílies de l'arxiprestat de Granollers en coordinació amb les
parròquies. En aquesta donació d'aliments hi collaboren prop de 30 voluntaris
de les parròquies de l'arxiprestat i responsables de l'organització del magatzem
i se'n beneficien prop de 5000

ó 6000 persones al

Aquestes persones acostumen

espavilar-se, és
acostuma

21

Per

a ser

conèixer

a

dir,

que tenen

a

un

ser

mes.

persones que

treball,

s'espavilen

o

poden

un

domicili... però que el

pàg.

33

sou

relativament baix.

millor el treball

d'aquests

voluntaris

veure

d'aquest

treball
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Per

exemple, una família de 3 fills que té uns ingressos disponibles de
1.200 €. Disposen d'una casa o d'un pis, hipoteca del qual puja a 900 € més
despeses de Ilum, aigua, etc. És ben clar que amb 300 € no poden passar tot
un mes 5 persones. Aquest cas seria un dels mes referents, ja que el nivell de

vida està baixant al mateix ritme que els preus pugen i no només afecta a
aquelles persones que fins ara consideràvem pobres, sinó que afecta a una
gran part de la població.
El que fa El Xiprer és donar una tarja a aquestes persones o famílies, que
dura 6 entregues d'aliments. Una vegada acabada aquesta tarja se'ls hi torna a
proporcionar una altra.
Els aliments que El Xiprer proporciona als seus usuaris són, en gran part,
del Banc d'Aliments de Barcelona, una fundació que es dedica a recuperar
tots aquells aliments que no són comercialitzables però si que són consumibles,
proporcionant no directament els aliments a la gent necessitada sinó mitjançant
diferents entitats benèfiques (com per exemple, El Xiprer). La resta d'aliments
l'aconsegueixen a partir de donacions de diferents empreses alimentàries del
Vallès Oriental i d'altres zones, d'establiments comercials, de pastisseries i forns
de Granollers, de molts comerços i molts particulars.
No tot el

menjar que tenen prové de donacions, ja que els organitzadors i
els que fan possible El Xiprer també s'encarreguen de comprar els aliments que
escassegen al magatzem o que cap de les empreses esmentades anteriorment
els hi proporciona, com és el cas de l'oli o els ous.
Els diners per comprar aquests productes els aconsegueixen de les
Parròquies, però sobretot de moltes aportacions particulars.

•

Per últim, el
consten de 4

quals

acollir homes

en

Xiprer disposa de pisos d'acollida, prop d'El Xiprer, els

habitatges tutelats amb 20 places individuals, destinats a
procés de recuperació d'alcoholisme, dones soles malaltes,

joves embarassades amb pocs recursos i altres vinculats a processos
de marginació o malaltia mental i 2 habitatges d'acollida a famílies en situacions
mares

o

de gran dificultat vinculat

uns

a

minusvalidesa

o a

malalties.

Aquests pisos són pisos normals i corrents, de lloguer (aproximadament
800 €) els quals ha llogat el personal del Xiprer amb diferents ajudes

econòmiques:
El

entitats

pis d'homes

bancàries, Parròquies, aportacions particulars...
recuperació d'alcohol consta de 8

places, i està
destinat a les persones alcohòliques, les quals han assumit el seu problema i
estan disposades a millorar la seva vida. El que fan els treballadors d'El Xiprer
és socialitzar-los principalment, per tal de que s'integrin a la societat amb més
en

—

9

facilitat.
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Moltes d'aquestes persones, un cop recuperats, també recuperen part de
la seva vida anterior: família, amics... però el procés de recuperació és
individual per a cada persona, i no acostuma a durar menys d'un any.

Quan la persona en qüestió ha millorat mínimament i té
està obligada a pagar-se una petita part del lloguer del pis.
Els

pisos de dones, els quals tenen 4 places,

pisos de dones malaltes i els pisos de dones
amb nadons.

sense

un

mínim ingrés,

divideixen en dos: els
papers i embarassades o

es

Els pisos de dones amb malalties estan destinats a les dones acabades de
l'hospital en situacions força precàries. Els treballadors d'El Xiprer,
sempre que un dels seus usuaris estigui ingressat a l'hospital, el van a veure,
els donen suport... ja que probablement no tenen a ningú que els pugui anar a
sortir de

visitar.

Per altra

banda, els pisos de dones sense papers i embarassades o al
càrrec d'un nadó, estan destinats a aquestes dones, les quals tenen ingressos
mínims per poder mantenir-se a ella i al seu fill. Els treballadors d'El Xiprer, el
que fan és fer un seguiment de la dona i el nadó per tal de garantir-los-hi un
nivell de vida normal. El procés de recuperació acostuma a durar entre 2 i 3
anys.
A més

a més d'aquests, també hi ha 8 pisos més que només se'ls hi
les
famílies que no tenen uns ingressos disponibles necessaris per
atorga
mantenir
a tots els membres de la família. Aquest projecte rep ajudes de
poder
diferents entitats bancàries, com per exemple La Caixa Catalunya. El pis ha
d'estar sempre en nom d'El Xiprer i si, per exemple, el pis costa 600 €, el banc
pagaria 200 €, una part d'aquest lloguer,, la qual ajuda a augmentar el nivell de
vida d'aquesta família.
a

El que s'intenta fer amb aquests pisos és crear un entorn familiar, una
alternativa de vida a les persones que més ho necessiten, per tal de deixar
enrere situacions precàries o frustracions al veure que no sempre es pot arribar
a aconseguir el que un es proposa.

3.2. Instal•lacions
Quan vaig anar per primera vegada a visitar El Xiprer el vaig reconèixer a
la primera ja que, just entrar, vaig veure un enorme pati amb molta gent.
Encara no era la hora del dinar però a gent ja era allà, esperant mentre
parlaven amb altres persones o simplement, gaudint de l'entorn i companyia en
solitari.
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És cert que quan vaig veure les dimensions d'aquell menjador em vaig
sobtar, ja que no m'esperava, ni molt menys, que El Xiprer arribés a ser tan
gran. Temps més tard vaig tornar-hi i també em vaig quedar impressionada, ja
que havien fet

unes

reformes considerables.

La

la

casa

de la Mercè Riera i

família (frnatge de
l'esquerra), la qual es troba a mà
dreta
de
també
l'entrada,
seva

les
seves
impressiona
per
actualment
només
hi
dimensions;
viu la Mercè, directora del centre,
però normalment acostuma a
viure amb altres persones

els
habitacions.

quals

ha

cedit

a

les

algunes

A mà esquerra del pati hi trobem el menjador, des del qual podem
accedir a la cuina i a altres sales de menys importància, com la sala de reunions
o la sala on, els treballadors, porten tota la organització del centre.
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Normalment, s'acostumen
posar dues taules llargues,
una a cada banda de la llar de
foc central, on hi caben,
aproximadament 30 persones i
a

111111
111111

&11

111111
—

tothom s'hi asseu a menjar
o
a
fer altres coses com
petites feines que se'ls hi
on

atorga

com a

passatemps. Per

exemple, pocs dies abans de
que fos el dia de Nadal, vaig
anar a visitar el menjador i
tots els joves immigrants del
matí estaven reunits al voltant
de tota la taula empaquetant caramels en bosses, els quals més tard el Caga
Tió de Granollers, cagaria per a tots els nens i nenes que anessin a veure'l.
a
les quals s'accedeix des del menjador són,
utilitzades
diferent
normalment,
pel
personal del Xiprer: psicòlegs, osteópates,
integradors socials, etc. els quals explicaré amb més deteniment al Capítol 3
d'aquest treball.

Les

petites sales

La cuina, normalment freqüentada per dones grans mestresses de casa,
està contigua al menjador per tal de fer més fàcil la repartició del menjar als
usuaris.

Cuina d'El

Xiprer
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Quan la vaig veure, em va impressionar molt ja que no tenia ni punt de
comparació amb la cuina que havia vist jo temps abans. El primer que vaig
pensar va ser: "Realment, sembla la cuina d'un restaurant". I és que, no pel
simple fet de que aquest centre sigui un menjador social, la cuina ha de ser
més simple, ja que la gent la qual se'n beneficia té els mateixos drets que
qualsevol altra persona.
Des del

també

es

part de poder accedir al menjador — o sala principal —
pot accedir al magatzem, a una petita capella, a les dutxes i a la

pati,

a

bugaderia.
Al magatzem hi treballen regularment homes grans els quals, a l'igual
que les dones, també estan disposats a ajudar sense esperar res a canvi,
només la satisfacció de saber que estàs fen un acte de solidaritat pels que més
ho necessiten.

magatzem consta de dues plantes i aproximadament fa uns 100 m2. I
no només conté menjar sinó que té altres productes bàsics com detergents,
bolquers, sabons... També consta de dues càmeres frigorífiques on s'hi guarda
el menjar que ha d'estar conservat a baixes temperatures.
El

Primera

planta del magatzem

Si he de

Segona planta

del

magatzem

sincera, el magatzem és el que em va impressionar més de
les installacions, i no només per les grans dimensions que té,
sinó per la quantitat de menjar i de productes que hi ha dins i la qualitat
tot referint-me

ser
a

d'aquests.
capella és una petita sala on es respecta la fe de cada un i, per tant,
no hi ha imatges religioses ja que cada usuari pot practicar allà la seva religió
amb llibertat. Normalment no l'utilitza quasi ningú però cada dissabte hi ha un
acte religiós al centre.
La
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Les

dutxes, també reformades,

són petites i estan dividides

en

les de

dones i les d'homes. Aquest servei
està destinat a tothom i pot anar-hi
qui vulgui. És aquí on els usuaris
deixen la seva roba bruta, la qual serà
enviada a la bugaderia, un espai
petit proveït de dues rentadores I una
assecadora.

Voluntària d'El Xiprer fent-se càrrec de netejar la roba
bruta dels diferents usuaris.

3.3. Història d'El Xiprer
La idea de formar

menjador social va sorgir a Can Riera, una casa del
segle XIX, al vell mig de Granollers, al carrer Josep Umbert. Els amos, pares de
la Mercè, es dedicaven a la indústria. La casa disposava d'uns locals en el
mateix domicili on hi tenien cavalls; és per aixà que a la casa també se la
coneix

com

un

Can Riera dels Cavalls.

tenir 9 fills, un d'ells la Mercè
del centre d'acollida El »Preri mestressa de la casa.

Aquest

matrimoni

va

Riera, directora actual

Als 21 anys, la Mercè va casar-se amb Xavier Quincoces i van anar a viure
a Granollers centre. Va ser Ilavors quan el germà de la Mercè va utilitzar els
diferents locals de la casa per crear-hi un restaurant el qual va durar 15 anys.
La Mercè i en Xavier van tornar a Can Riera després d'aquests 15 anys i
arribar a la conclusió que la casa era massa gran per a ells. Va ser Ilavors
quan van decidir fer quelcom profitós amb ella i així poder compartir els seus
béns amb els pobres. Així és com va néixer El Xiprer, a mans de Mercè Riera i
el seu marit, Xavier Quincoces.
van

La seva idea principal era ajudar als més desfavorits, oferint-los-hi un lloc
d'acollida 1, al mateix temps, escoltar i atendre les necessitats d'aquells que ho
necessitessin. Aquesta idea ha perviscut fins ara, seguint amb els mateixos

objectius que

el

primer dia.

El

Xiprer va obrir les seves portes el dia 13 d'abril de 1997, acte
presentat per Mn22. Blai Blanquer, arxiprest de la ciutat. La inauguració d'El
Xiprer va ser un acte molt emotiu i van assistir-hi diverses persones importants
de la ciutat
Josep Pujades, alcalde de Granollers; Pilar Malla, directora de
—

22

Abreviatura de Mossen.
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Càritas Diocesana de Barcelona; Rodolf Puigdollers, rector de la parròquia de
Sta. Maria del Jaire, entre d'altres; també tota la premsa local i comarcal va ser

present

aquesta important inauguració.

a

Aquest dia només 7 persones, junt amb dues voluntàries, van asseure's a
taula per gaudir del que aquest centre els oferia. Van ser la Mercè i el seu marit
els que van anar a buscar els indigents al carrer i els donaven la notícia de que
Can Riera dels Cavalls, a partir d'ara, era un lloc destinat a ells i l'havien
anomenat El Alprer. Aquest va ser el punt de partida de tot un projecte
d'acolliment el qual ja porta més de 10 anys en funcionament i que ha vist
augmentar l'assistència d'usuaris en poc temps.

Xiprer es va donar a conèixer entre els habitants de Granollers de boca
en boca, fins arribar en veus de, no només els habitants de Granollers, sinó
també de la gent de pobles dels voltants, sent actualment, l'únic menjador
social o, millor dit, centre d'acollida de la zona i amb molt de prestigi.
El

-

-

En el

següent quadre

es

l'augment del nombre de persones durant

mostra

els anys de l'existència del centre23:
ANY

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

-

317

2.365

3.248

3.409

3.941

-

240

1.250

2.282

2.608

3.080

Servei de
men'ador
-

Esmorzars

-

Bosses per
-

-

4.665

10.669

12.628

13.050

14.306

11.168

9.947

10.530

11.974

1.763

5.142

4.535

5.455

5.568

6.714

6.059

5.478

7.202

907

1.854

2.010

2.271

2.237

2.160

2.024

2.812

3.676

emportar

(lots)
Dinars

Entrepans
per

emportar
Ma. atzem
d'Aliments

Entregues
de lots

a

famílies
necessitades

Font: Document

atorgat pels organitzadors

d'El

Xiprer.

Al llarg d'aquests 10 anys, El Xiprer ha pogut fer diverses millores en el
centre gràcies a diverses collaboracions i subvencions d'altres entitats i/o
empreses.

23

El

En el

quadre

Xiprer

nornés hi

referència fins l'any
aquest any.

2005

ja

que el document que

em van

entregar a

constava només fins a
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Per

exemple, al 1998 La Caixa Sabadell va atorgar-los-hi un premi de
500.000 pessetes, 3.000 € aproximadament, amb el qual van poder iniciar unes
obres de millora de les installacions. Amb aquests diners també varen poder
adquirir una furgoneta la qual s'empra per recollir productes de diverses
empreses; també varen poder fer un contracte de lloguer de dos pisos per
poder allotjar persones sense sostre i en absoluta soledat. Anys més tard, al
2005, El Xiprer va veure augmentar a 4 les vivendes destinades a les persones
amb necessitats.
després, al 2000, l'agrupació de comerciants Gran Centre24,
va organitzar una festa especial per omplir la despensa d'El
Xiprer, amb la qual
es van obtenir molt bons resultats: més de 7.000
quilos d'aliments, el que
més
de
2
milions
de
significa
pessetes; (aproximadament 12.000 €). Aquest
acte va ser el punt de partida de les diferents recollectes d'aliments que tenen
per nom "Omplim el rebost d'El Xiprer" i que tenen lloc a la Porxada de
Granollers amb el lema Junts podem fer un nou camí, el qual ha tingut sempre
Dos anys

resultats excellents.
A

aquest mateix any, La Caixa Sabadell va tornar a atorgar-los-hi un
premi, aquest de 125.000 pessetes, uns 750 € aproximadament. Aquests
diners els van ajudar per adquirir una càmera frigorífica, una de refrigeració i
altre
un

muntacàrregues.

No només La Caixa Sabadell ha collaborat en aquest projecte i l'ha
subvencionat en diversos aspectes; La Obra social de Caja Madrid també va
collaborar per a la installació de la calefacció al centre i la fundació
Telefónica juntament amb la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid
va proporcionar al centre 7 milions de pessetes (43.000 € aproximadament) per
tal de finançar la iniciativa de donar sortida professional i de vida a un grup de
persones marginades, acollides a El Xiprer. També la Fundació Roviralta va
enviar, al 2004, una ajuda al centre per tal de poder adquirir una assecadora
Industrial i una rentadora, aparells que es necessitaven ja que El Xiprer veia
augmentar el nombre de persones que hi assistien, principalment degut a la
immigració. Al 2005, aquesta mateixa fundació va proporcionar-los-hi una
bona ajuda per tal de poder adquirir una nova furgoneta.
A

part de subvencions i collaboracions, El Xlprer també ha rebut visites

de personatges importants; és el cas, per exemple, de la visita del president de
la Generalitat del moment, Jordi Pujol, feta el dia 10 de Juliol de 2002
juntament amb la consellera Irene Rigau i el delegat del govern Ignasi Garcia
els quals van quedar-se a dinar i van estar parlant molt amigablement amb els
usuaris del centre.
El dia 27 de Març del 2003, Xavier Quincoces, marit de la Mercè i
cofundador d'El Xiprer, va morir. L'Ajuntament de Granollers va concedir-li la
24

Associació

de

comerciants, professionals

i empreses de serveis de Granollers Centre.
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medalla de la ciutat i

fer editar

llibre amb la seva biografia. Aquest mateix
any, l'Ajuntament va aprovar l'atorgament d'una subvenció per el projecte d'El
Xiprer "pis d'acollida per a immigrants", el qual va ser efectiu a l'any 2004.
va

un

L'any 2006

La Revista del Vallès va decidir entregar un 0,7% de les
El Xiprer, per tal de cobrir les necessitats d'aquest centre. En
l'entrevista feta amb aquesta revista, Mercè va afirmar:
seves

ventes

«Al

a

Xiprer

existeix

tot el que necessita.
em

falten

així:

És

energia que fa que un doni tot el que té i a canvi rep
difícil d'explicar. Jo mateixa no sóc capaç de fer-ho,
més dónes, més reps i sense guardar-te res. El Xiprer és
una

molt

paraules. Com
ha, es reparteix.
paraula misteri. Ara si:

mentre hi

entenia la

El que
no

sempre arriba. Jo abans
amb el cap, però si amb el cor»

es necessita

s'entén

no

Amb aquestes paraules la Mercè demostra el seu gran coratge, el qual l'ha
fet seguir endavant fins ara, 10 anys després de l'inici d'aquest projecte tan
constructiu i que ha anat creixent mica en mica, en mans de tots els que hi han

participat.
Aquest caràcter tan carismàtic de la Mercè l'ha fet ser,

en

una

ocasió,

vallesana de l'any (2006); va ser el diari El 9 nou el que va dur a terme la
votació popular entre els lectors. Al 2008 va rebre la medalla de la ciutat de
Granollers, concedida per l'Ajuntament de la mateixa ciutat.
Durant algun temps, cada any El Xiprer ha organitzat un sopar a la
Porxada de Granollers, després de tota la jornada de recollectar aliments de
diferents particulars i amb l'ajuda de Gran Centre de Granollers, esmentat
anteriorment25. Aquests sopars tenien com a principal objectiu fer conèixer als
habitants de la ciutat el projecte El Xlprer i tot el que aquest fa possible, fent
veure a la gent que no tothom està en una situació desitjable. A l'últim sopar
que va organitzar El Xiprer van assistir-hi més de 1.000 persones.
A la

següent imatge

es

mostra

un

dels sopars, fet el dia 27 de Maig de

l'any 2000.
Ens

hem

aplegat a l'entorn

de la taula
fer
festa
al bell mig
per
d'aquesta ciutat
i

d'aquesta

Volem
on

comarca.

món
hi hagi lloc per a
tothom.
viure en un

del manifest fet
durant aquest mateix sopar.

Fragment

"

Veure

pàgina

anterior.
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CAPÍTOL

4:PERSONAL VOLUNTARI 0

El personal d'El Xiprer

es

divideix

en

A SOU D'EL XIPRER

voluntaris i

en

treballadors.

Els voluntaris són aquelles persones que s'ofereixen Iliurement a fer
diferents feines sense afany de lucre i sense estar-ne obligats, només pel
simple fet de sentir-se bé amb ells mateixos al pensar que estan fen un bé per
l'altra gent, la qual sempre els hi agrairà d'una forma directa o indirecta.

Actualment, a El Xiprer, hi ha 100 voluntaris, els quals són, realment, la
base de tot el projecte que es va desenvolupar fa 10 anys i cada dia en són
més.
formar aquest equip de voluntaris i voluntàries no s'ha tingut en
compte cap criteri de selecció; s'accepta tothom que s'ofereix i si algú s'adona
que aquell no és el seu lloc, ell mateix s'exclou.
Per

a

Normalment, aquests voluntaris són persones grans, retirades o jubilades,
que decideixen passar el seu temps lliure ajudant a l'altra gent i envoltant-se
d'unes relacions socials que en altres llocs no tindrien, però també hi ha altres
voluntaris que van allà a exercir la seva feina de forma totalment gratuïta, com
és el cas dels psicòlegs, els osteópates i els reflexoterapeutes.
Tots els voluntaris de El Xiprer coincideixen en què formar part del
projecte El Xiprer els omple més que cap altra cosa i és per aquest motiu que
dia rere dia s'esforcen més per millorar els serveis que s'ofereixen en el centre,
involucrant-s'hi com si es tractés d'un projecte personal, amb molta motivació i

optimisme.
Les voluntàries de la cuina, la bugaderia, etc. acostumen a ser dones
grans, mestresses de casa; les feines que requereixen més esforç, com la dels

responsables dels magatzems, furgonetes... són fetes per homes, també grans,
i tothom qui vulgui pot anar allà i demanar una feina ja que sempre hi ha feina i
les portes estan obertes

a

tothom.

Els psicòlegs, els osteópates i els reflexoterapeutes treballen a El Xiprer
sense afany de lucre i van allà una o dues vegades al mes, a tractar amb les
persones (si realment elles ho volen) i disminuir, en gran part, tot allò que els
pugui turmentar, ja sigui parlant amb ells o tractant-los de formes diverses.

De treballadors n'hi ha 3: l'integrador social, l'assistenta social i la
secretària; aquestes serien les persones que si que cobrarien per la seva feina a
El Xiprer i el seu sou el paga, normalment, la Generalitat.
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La feina de
casos:

fer

un

l'integrador social és la d'atendre a l'usuari, en tots els
seguiment de cada cas, donar suport emocional i assessorament,

fer-los sentir acompanyats...

L'integrador social d'El Xiprer, l'Ignacio, és una persona oberta a tothom, i
no té cap problema a l'hora de parlar amb
ningú. Quan algú nou arriba al
li
dóna
un marge de 3 ó 4 dies perquè s'adapti i és Ilavors quan va a
centre,
amb
parlar
ell, perquè li expliqui els motius pels quals està allà, intentant
ajudar-lo en tot el que pugui, en la mesura de lo possible.
La feina

de l'assistent social

s'allunya gaire de la feina que fa
l'integrador social, és a dir, un complementa a l'altre. El que fa l'assistenta
social d'El Xiprer és, també, situar a la persona en qüestió ja que, potser, és
una persona desestructurada o amb problemes d'adaptació.
no

El que fa la

secretària és atendre a les trucades, portar gran part de
l'organització del centre, sent també important en altres feines en la que es

requereixi més personal de lo normal.
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CAPÍTOL

5: PERFIL DELS USUARIS D'EL XIPRER

La gent que normalment freqüenta El Xiprer és gent diversa: joves,
homes i dones de mitjana edat, gent gran... Però tots tenen un punt en comú:
els falten recursos per poder dur a terme una vida mitjanament normal.

Com anteriorment he
immigrants amb possibilitat
persones grans

sense

dit26,

les persones que hi van al matí són joves
a treballar. Els que hi van al migdia a dinar són
possibilitat a treballar.

Se'm fa difícil explicar la situació de cada persona, els motius pels quals
freqüenten el menjador, el perfil de cada un i aspectes de la vida personal de
cada individu ja que moltes vegades es poden sentir ofesos pel fet de que els
preguntin sobre la seva vida personal. Tal i com em va dir l'Ignacio, l'integrador
social, moltes vegades es poden sentir conillets d'índies, per part d'altres
persones que volen saber la seva situació. El que no vull amb aquest treball és
fer sentir molesta i ofesa a una persona amb dificultats socials, econòmiques
algunes vegades, psíquiques, per tant, el que m'havia proposat en un principi —
investigar sobre la situació de cada persona i fer un balanç dels problemes més
comuns entre la gent d'El Xiprer — ho he de descartar i només em limito a
preguntar a aquesta gent com se sent a El Xiprer, com valoren aquest centre i
el

seus

serveis, etc.
fer aixà he passat
enquesta27 als diversos
usuaris. El fet de fer aquesta
enquesta m'ha estat difícil en
alguns casos. Ha estat força
evident de veure la diferència
Per

a

una

entre
les
persones
que
assisteixen al centre al matí i
els que hi assisteixen al migdia

per dinar.
Les
assisteixen

persones
que
El Xiprer a
Usuaris d'E/ Xiprer amb la Mercè Riera al centre.
esmorzar, tal i com he dit en
altres ocasions, són persones immigrants, normalment joves, que tenen
possibilitat a treballar i que si no treballen és per motius diversos com estar
sense la nacionalitat espanyola o, un altre de ben sen11 que és la crisi, que fa
que els llocs de treball vacants hagin disminuït molt. Aquestes persones,
obertes a tothom sense cap inhibició, són tot homes — totes les enquestes són
fetes a homes, exceptuant-ne dues que són fetes a dones però que hi assistien
per a dinar.
26

Apartat 3.1:

27

Veure Annex 1

Serveis que ofereix ElXiprer(pàg.
d'aquest treball (pàg. 51)

a

22)

35
Sandra Bermudez Pagès (2009)
«Els menjadors socials – El Xiprer. Treball guanyador del Premi Camí Ral 2009»
Treballs de recerca de Batxillerat / IES Baix Montseny de Sant Celoni. / Arxiu Municipal de Granollers

ells, tan bon punt van saber que estava fent una enquesta per
als diferents usuaris, se'm van aplegar al voltant de la taula on jo era, esperant
el seu torn per contestar les preguntes. Tots ells m'explicaven alguns dels seus
problemes, amb algunes dificultats d'expressió degut a la Ilengua inhabitual que
feien servir. Un d'ells, per exemple, em va explicar que un dels seus germans
Quasi

tots

passar-se 24 hores
frontera.
va

sense

moure's sota

Quan ja entràvem al migdia

un

camió per tal de travessar la

i els

immigrants marxaven, començaven a
arribar els usuaris del dinar. El que diferencia a aquestes persones dels joves
immigrants del matí és que aquests últims tots tenen, a grans trets, el mateix
problema — no tenen papers, es troben en un país nou, no coneixen la llengua,
etc. — en canvi, les persones que assisteixen al dinar tenen problemes diversos,
sovint força dramàtics. És per aixà que el contacte amb aquestes persones
m'ha estat més difícil. Molts d'ells es negaven a contestar-me les preguntes tot i
dir-los-hi que era una enquesta molt general i que no els preguntava res de la
seva vida personal, sinó que feia preguntes sobre el servei d'El Xiprer i la
valoració que li feien. Un d'ells, fins i tot em va dir que ell no tenia perquè fer
una enquesta si jo no l'ajudaria en res a la seva vida.
Aquests comentaris, entre d'altres, van ser els que em van frenar a l'hora
de presentar-me per tal de fer l'enquesta; era la Marta, una de les voluntàries
d'El Xiprer, la que m'ajudava a l'hora d'escollir les persones, ja que ella sabia
més que ningú qui s'obriria amb mi i qui no.
L'enquesta que vaig fer
Ús del servei,

es

dividia

en

diferents apartats:

-

fa una sèrie de preguntes per tal de saber,
grans trets, des de quan fa ús dels serveis oferts per El Xiprer.

-

Valoració del servei,

personal els
-

L'atenció,
voluntari

-

o

a

l'enquestat valora de forma totalment
que els ofereix 'El Xiprer.
on

on

es

d'identificació,

on

es

l'enquesta

de

banals sobre la
sector determinat.

pregunten

vida per tal de situar a la persona

Els resultats de
+

serveis

es

valora l'atenció que reben per part del personal
treballador d'El Xiprer.

Les dades
seva

on

en un

l'apartat "Ús del

coses

servei" són els

següents:

Cap dels usuaris enquestats assistien a El Xiprer per primera
vegada. Només un, en Yassine, era una de les primeres vegades
que hi assistia ja que només feia un mes que era a Espanya.
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•

Tots

porten relativament força temps assistint-hi

Menys d'1 any: 27%

•

De 1

8 anys: 54%
Més de 8 anys: 19%
i hi assisteixen quasi cada dia, exceptuant els dies que
imprevistos: estar malalt, feina, etc.
•

a

•

puguin

tenir

•

general, tots han conegut l'existència d'El Xiprer a partir
d'amics, exceptuant-ne alguns que el van conèixer a partir d'altres
medis. Un, per exemple, va viatjar a Madrid per qüestions
personals i va ser allà on Ii varen donar la direcció del centre.

•

Tots els

En

centren

únicament

en assistir a El Xiprer, és
dir, que habitualment no van a altres menjadors socials. Com
molts d'ells em varen dir, per molt que vagin a altres llocs mai
tindran un entorn tan agradable com el que tenen a El Xiprer.

enquestats

se

a

En

general, a part dels menjadors socials, cap dels enquestats
utilitza algun altre servei de menjar gratuït.
Amb els resultats del següent apartat "Valoració del
assegurar que tots els assistents els quals he enquestat estan
amb el serveis — l'horari, les installacions, la higiene del local, la
menjador... — i amb els aspectes relacionats amb el menjar —
preparació, la quantitat, la repetició dels menús...

servei" puc
molt satisfets
comoditat del
la qualitat, la

En

aquest mateix apartat es preguntava sobre què consideraven més
important a El Xiprer. Cap dels enquestats consideren el més important de tot
el fet de que tenen un àpat calent al dia; això per a ells és totalment secundari,
ja que abans que això hi ha tot un respecte, una amabilitat, una responsabilitat
per part de tots els voluntaris que està per sobre de tot allò tangible.
Una d'aquestes persones enquestades em va dir clarament que el més
important de tot aquest projecte és, sens dubte, l'ajuda que aporten a

tantíssima gent.

Tots ells em van dir„ sense rumiar-s'ho, que no millorarien res d'El Xiprer,
ja que per a ells està bé tal i com està i és així com s'hi senten més a gust.

Respecte l'apartat "Atenció" també

tots estan molt satisfets amb el
tracte de la directora del centre, la Mercè Riera, i de tots els voluntaris en
general. Un d'ells, en Mostapha, em deia, quasi amb llàgrimes als ulls, que la
Mercè era la mare de tots i que mai ningú l'havia ajudat tant com ho havia fet

ella.
tots els enquestats, sempre que els preguntava sobre
l'amabilitat amb el qual els tracten a El Xiprer, se'ls han illuminat els ulls i se'ls
En

general,

a
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ha posat un somriure a la cara. Tots, sense cap excepció, m'han fet veure el
que significa per ells El Xiprer, que no és, ni molt menys, un menjador social
únicament, sinó que és més que això, és una llar on han fet tota una xarxa de
relacions humanes que els dóna una felicitat que potser fora d'allà no tenen.

últim, a partir de les "Dades d'identificació" de cada un puc
perfil concret de les persones que freqüenten El Xiprer. El perfil, a
grans trets, és el següent:
Per

elaborar

un

+ Sexe: La gran

majoria de persones que assisteixen a
homes, sobretot al matí, hores en les quals no hi

dona.

+ Edat: L'edat

mitjana dels usuaris d'El Xiprer
diferenciada depenent de l'horari.
•

Al

matí, hora d'esmorzar, la mitjana d'edat

els 25 i els 30 anys.
•
Al migdia, hora de
els 45 i els 50 anys.
•

es

dinar, la mitjana d'edat

El Xiprer són
assisteix cap

veu

clarament

es

troba entre

es

troba entre

Llengua habitual: Es

veu evident la diferència de
Ilengües
habituals durant el matí i durant el migdia.

Al matí el centre està freqüentat per immigrants, per tant,
les llengües habituals són estrangeres. Les més freqüents són
l'àrab i el francès; alguns també parlaven l'anglès i en
general tots el castellà amb algunes dificultats. Tots, em va dir
la Marta, que estan inscrits o estan en procés de fer-ho per
aprendre català ja que a l'hora de fer els tràmits dels papers
per la nacionalitat, si no se sap parlar català no s'atorguen.
•

•

Al migdia, la Ilengua habitual és el castellà

tots entenien el català perfectament. En
preferir que els fes l'enquesta en castellà.

encara

que

tots

van

general,

+ Nivells d'estudi: En

general no hi ha diferències entre els nivells
d'estudi dels immigrants del matí i els dels assistents del dinar.
Tots tenen els estudis primaris i gran part d'ells també tenien
—

alguns estudis superiors batxillerat, EGB... —, ja siguin cursats
aquí o al seu propi país. Com a dada interessant, molts dels
immigrants enquestats havien vingut a Espanya amb una carrera
cursada al seu país i aquí només s'havien dedicat a fer feines sense
punt de comparació a la seva professió. Un d'ells, per exemple, era
advocat, i des de que havia arribat al nostre país no havia trobat
cap treball.
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Lloc de naixement: Òbviament, els llocs de naixement van molt
lligats a l'horari en què els usuaris enquestats assisteixen a El

•

Xiprer.
Els usuaris de l'esmorzar provenen principalment d'Àfrica:

•

Marroc, Gàmbia, Senegal...
Els

del
dinar són d'Espanya, però pocs de
Catalunya. Lugo, Jaén i Almeria són alguns dels llocs d'on
provenen.
•

usuaris

Residència actual: Tots,

o quasi tots dels enquestats, viuen a
Granollers o rodalies. Molts d'ells viuen en pisos compartits amb
altres persones amb situacions similars a la seva, amb familiars o
amb algun amic proper. Cap d'ells em va dir que actualment vivia
al carrer, cosa que em va alegrar. Poques persones a Granollers
viuen al carrer des que existeix El Xiprer.

•

Aquí s'acaba l'anàlisi de l'enquesta, però a part del contacte directe amb
els usuaris d'El Xiprer també he pogut trobar una altra persona — que
actualment, però, ja no hi va — però que s'ha ofert a escriure'm algunes de les
seves vivències personais a aquest centre. Aquest home és en Luís, i ara mateix
està vivint a Sant Celoni, en un pis de protecció oficial. Normalment està a un
semàfor venent mocadors i encenedors. És per aquest motiu que el vaig
conèixer.
En Luís és

persona molt senzilla i oberta a tothom; és per aixà que un
dia, després d'haver parlat amb ell varies vegades, vaig comentar-li que estava
fent un treball sobre els menjadors socials. Es va veure encantat d'explicar-me
la seva experiència personal a El Xiprer i aquestes són les notes que em va

donar,

escrites

una

en

casteilà:

andar y torturándose con sus pensamientos pasa por la puerta de una
la
Iglesia;
quedo mirando; él sabía y recordó que cuando iba a misa ciertas
personas pedían y les daban algo de dinero. De hecho él recordó que dio la mano a
uno años atrás y no vio otra posibilidad: tenía que hacerlo si quería
conseguir algo
de dinero para poder comprar tabaco ya que también era fumador.
En

su

se

Le tintineaba la idea tan solo imaginar que él pasaría a ser uno de ellos, así
siguió su camino y no tardó en pararse. Se sentó en un banco. Su cabeza no
podía admitir el esfuerzo de enfrentarse a lo que nunca se imaginó que se
que

enfrentaría. Así estuvo

dos

horas, pensando, torturándose.

Era la hora de la misa pues la gente estaba Ilegando pero él aún no se atrevía
dar el paso. El destino quiso que otro que estaría en su misma situación se parara
en la puerta de la Iglesia y lo observara como cazador observa a su presa. El
hombre, sin decir ni una palabra se sentó y sacó de su bolsillo un vaso de plástico
a

que ensefiaba a todas las personas que por
echaron algunas monedas.

su

lado

pasaban;

tuvo suerte y le
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Él

tenia que hacer lo mismo si quería conseguir alguna moneda, así que se
andar hacia la puerta donde tanta gente había, pero no se atrevió a hacerlo.
No era tan fuerte como esperaba, así que volvió al banco donde antes estaba. El
alma se le hacía pedazos y allí se derrumbó; no pedía más, ya perdía la esperanza de
encontrar esa salida que antes creía que encontraría. Agachó la cabeza y tapándose
la cara con ambas manos, trataba de no pensar ya en nada. Mientras luchaba con
sus pensamientos no se dio cuenta que a su lado se encontraba ahora el hombre
que
estaba pidiendo en la puerta.

echó

a

Le

miré y vi que tenía una edad
más de media hora sentados,

más avanzada que la mía; no le dije nada y
los dos solos en aquel banco, sin hacer falta
pasamos
decir nada.
Tras esta media hora, el hombre no hacía más que mirarme, tratando de
darme a entender la situación en la que me encontraba, esa que yo intentaba negar.
Después de sus palabras, no pude más y decidí irme: "Buenas noches", le dije.
"Buenas noches", me respondió añadiendo: "a1sted es de aquí?", "No", le respondí,
"voy de paso buscando faena y como ve usted, con la edad que tengo lo voy a tener
mal pues todos me dicen que están cubiertos; he estado cinco días de obra en obra
y ya no sé que hacer. Está claro que todos los trabajadores y los autónomos tienen
que salir de su agobio, que no es nada más que una esclavitud necesaria para que
todos los delincuentes vivan y a la vez los políticos innecesarios, de los cuales hay

muchísimos,

y si añadimos la inmigración ilegal, la no trabajadora, que no ha
para aportar nada ni nunca tampoco lo hará. Todo esto nos lleva a una
crisis tan clara como la vida misma y si no le podemos poner remedio nos tenemos
que ir preparando para ser un país tercermundista, que esto es pobreza más pobreza
sin ninguna salida".

trabajado

Al decir

el hombre no me respondió; hubo unos momentos de silencio y
"Por favor, diene usted un cigarrillo?". El hombre se metió la
mano en el bolsillo: "Tome, coja dos o tres". Le cogí un par y, encendiéndome el
cigarrillo, me preguntó: "Tiene usted donde pasar la noche?". No le respondí.
Seguramente dormiría donde dormí la noche pasada: en una obra de las afueras del
pueblo. El hombre no esperó tampoco respuesta ya que, al estar en la misma
yo lo

esto,

rompí diciéndole

situación

que yo, sabía como me podría sentir al dar una respuesta de este tipo.
Fue entonces cuando el buen hombre me observó detenidamente y me dijo
que se iba, que la misa acabaría en breve. Me ofreció ir con él; la idea me
estremecía. "Puedes quedarte a mi lado; no tienes que hacer nada, solo tiendes la
mano como yo y algo te darán. No te preocupes por nada. Por cierto,
como se
llama usted?", "Luís" le respondí. "Yo José y no tengo miedo, así que vamos".
Nos pusimos uno a cada lado de la salida de la Iglesia, por donde empezó a
salir la gente. Yo me moría de vergüenza, no sabía donde mirar.
dieron
banco

Una docena de personas pasaron al lado
alguna moneda. Un total de 3 euros.
Ya no pude más y sin pensarlo le dije a

mío
mí

y de

ellas,

compañero:

cuatro o cinco me

«Lo

siento,

en

el

estoy mejor».
Tenía que buscar

otra solución a mi problema; no quería ni podía mendigar,
Fue entonces cuando supe de la existencia de un albergue
situado en Granollers. No sabía el nombre, no sabía ni su dirección, pero sabía que
podía servirme de ayuda en la situación que me encontraba, así que me dirigí a la
estación para coger un tren dirección Granollers.
Bajándonne del tren, cargado con toda la casa acuestas, me dirigí al primer
bar que me encontré. Allí pedí cambio de 5 euros para poder comprar tabaco. Era lo
esto no iba

conmigo.

único

que me quedaba.
El camarero me dio el cambio y al mismo tiempo le pregunté: "Por favor, brle
podría usted orientar, que me han dicho que en este pueblo hay un albergue donde
dan un plato caliente...?". El camarero me miró atentamente y vio que me
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encontraba
toma le

en una

apuntaré

situación difícil. "Tómese

un

café,

yo le invito. Así mientras

se

lo

la dirección".

Al cabo de un rato me dijo "Mire, la dirección es esta. Le Ilaman El Xiprer;
20 minutos más o menos". "Gracias, de verdad, me hacía falta", le contesté.
Dicho esto me fuí, cogiendo el plano que me había dibujado.
No se equivocó y pronto me encontré en el puente de la vía del tren; camino
hacia arriba se encontraba dicho albergue. En esa misma calle iban delante de mí
unas cuantas personas de ambos sexos que según mi intuición estaban en la misma
situación que yo, así que aligeré el paso y pronto les alcancé. "c:Saben ustedes donde
está El Xiprer?". "Sí", me respondió la señora que tenía edad avanzada, "es aquella
entrada de allí" me dijo señalando a una entrada grande de muros blancos. "Es la

tardará

vez que vas allí?". Le dije que si y entonces hubo unos momentos de andar
silencio hasta que ella me dijo "Tienes que preguntar por Mercè, es como se
llama la directora del comedor". "Gracias", respondí, y no hubo más conversación.

primera
en

Llegamos todos juntos al patio grande; muchas más personas estaban
esperando que se abriera el comedor, pues todavía faltaba casi una hora para poder
entrar a comer.

Fue

acercó

en

ese

momento cuando la

mujer

a

la que antes le

pregunté

se me

y
dijo
quieres ducharte, pregúntale a cualquier señora que este
haciendo la comida que si puedes darte una ducha antes de comer". Le miré, y ella
añadió: "perdona, no es mi intención molestarte, pero creo que te hace falta.
"Si

me

También

te

darán

ropa para cambiarte mientras lavan la tuya".
de darle las gracias por la información, la mujer me dijo que Ilevaba
dos años viniendo a El Xiprer y sabía que no había ningún problema a la hora de
pedir cualquier cosa, así que me encaminé hacia dentro.
Al entrar vi a una señora que salía de la cocina, pues estaban haciendo la
comida para todas las personas que había fuera y las que aún no habían Ilegado, así
que le di los buenos días y le dije: "Señora, es aquí donde a los transeúntes les dan
de comer?". "Si, buen hombre, aquí es" me dijo. Se me quedó mirando y añadió:
"Todavía falta una hora para poder entrar, hay que esperar fuera". "Gracias,
esperare fuera", le contesté.

Después

Ya me dirigía camino de la salida cuando de repente me dijo: "Señor, veo que
le hace falta una buena ducha y cambiarse la ropa así que si quiere aquí lo puedes
hacer ya que hay tiempo hasta que el comedor esté preparado". "Gracias pero solo
tengo la ropa que llevo puesta, nada más", le respondí.
La señora, muy amable y con un tono de voz muy cordial me dijo que solo
que dejar la ropa para que la lavaran y ellos ya me darían algo, y que dentro
de tres o cuatro días podría Ilevármela otra vez. Dicho esto, la mujer se fue a buscar
a la encargada para estos casos. Al cabo de un rato apareció acompañada por otra
mujer de avanzada edad. Mi intuición me decía que aquella mujer debía de ser
Mercè, la directora del centro que me había nombrado la señora de antes.
"Buenos días, mi compañera me ha dicho que es la primera vez que viene
usted aquí,
así?", me dijo muy amablemente.
"Así es", le contesté.

tenía

mujer
jersey, unos

Dicho esto la

pantalones,
"Toma, también
un

fue y al poco rato volvió con una camiseta, unos
calcetines y un anorak de invierno, cosa que agradecía.
toalla y jabón; si quiere afeitarse tiene también para hacerlo".
se

Después de ese día, fui viniendo más y descubrí que El Xiprer no era solo un
comedor: se pueden duchar las persones que todos los días van y los que por
necesidad Ilegan a comer para irse al día siguiente para seguir su camino, unos para
buscar trabajo, otros porque esa es la vida que eligen, de pueblo en pueblo, de
albergue en albergue sin ningún objetivo en la vida.
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También hay
con

el entorno y el
Al cabo de

los que Ilevan

tiempo

en

el

centro,

los que ya tienen confianza

personal.
un tiempo

de ir reiteradamente me pusieron en contacto con la
que tomó los pasos necesarios para poder empadronarme. Lo primero que
hizo fue darme una pensión por tres meses como mínimo, pagada por el
Ayuntamiento, para poder testificar que ya tenía vivienda en el pueblo y pudiera dar
el primer paso para empadronarme.
Una vez empadronada cualquier persona, le toman datos: si tiene ingresos, si
tiene familia...Si se tienen ambas cosas es difícil que se otorgue una ayuda, pero si

asistenta,

tienes nada de eso, se sigue el proceso. A los 6 o 7 meses ya le llega la ayuda.
Una vez que la tienes dejan de pagarte la pensión y con la ayuda económica
te
dan tienes que pagar tu propio alojamiento; si no lo haces vuelves otra vez a
que
la calle y eso, yo, no lo quería por nada en el mundo, pero cuando se vuelve a tener
un poco de dinero y tiempo es inevitable juntarte con rnalas compañías, por ejemplo
con inmigrantes, que engañan a los bebedores de vino barato, o a algún que otro
drogadicto ya fracasado en economía, ofreciéndoles droga, que, al fin y al cabo no
deja de ser basura.
Al poco tiempo se vuelven como sus amigos, ya que así es como se creen ser.
no

Yo hoy, cuando lo recuerdo, aún no me creo que haya salido de ese pozo sin
fondo. Pensaba que nunca podría salir de esa situación precaria que me hacía
avergonzar de mi mismo.
Muchos se encontraban en mi misma situación; los asistentes lo sabían, los
psicólogos lo sabían, pero no hacían nada y yo pienso y dejo escrito que no hacen
nada porque todo este negocio no fracase en unos pocos. Quizás algún día estos
estos psicólogos, hagan un centro para estas personas, para que muchas
de ellas no lleguen al pozo sin fondo que probablemente el destino les traerá. Y la
verdadera pena es que, muchos de ellos, sobretodo los jóvenes, tienen fuerza
suficiente para no caer en él, pero para eso solo necesitan un empujoncito que les
haga abrir los ojos.

asistentes,

Quan em va entregar tots els fulls escrits i vaig començar a llegir, em vaig
sorprendre principalment per dues coses: per on havia escrit i per com estava
escrit.
Em va sorprendre per on havia escrit ja que tota la "història" estava
escrita en fulls totalment diversos: cartolines; portades d'algun quadern;
cartrons d'un

paquet de tabac; fulls de reclamació d'alguna entitat...28

Quan es va oferir a escriure'm les seves vivències no vaig caure en la
possibilitat de que potser no tenia res per escriure, ja que tots en general veiem
els estris d'escriure com una cosa totalment bàsica i dels quals tothom en deu
disposar.
banda, també em va sorprendre la seva forma d'escriure;
realment em va agradar i vaig veure que el tòpic de que les persones que viuen
al carrer són relativament incultes es va esborrar completament. També em va
fer desmentir això el fet de trobar-me un indigent alemany al tren que em va
estar parlant sobre la seva vida abans de que visqués al carrer; era enginyer i
Per altra

28

Veure Annex 2

d'aquest

treball

(pàg. 53).
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havia estudiat telecomunicacions i per
carrers de Barcelona.
Tornant

moments,

a en

en

Luís, el que també

coses

de la vida

em va

ara es

trobava vivint als

sobtar és que escrivís,

en

alguns

tercera persona.

externa i això donava

un

Es tractava a ell mateix com una persona
amè
a tota la història. En les notes que ell va
punt
tractava en tercera persona de forma irregular, cosa

entregar-me, per aixà, es
que feia que no es pogués seguir fàcilment el fil de la història; és per això que
en les notes anteriors només els dos primers paràgrafs estan en tercera
persona; els altres els he modificat mínimament per fer més entenedora la
lectura.

Amb aquest testimoni, en Luís, he pogut, en part, posar-me en la pell
d'una persona que viu al carrer o que no té recursos ni possibilitats per dur un
nivell de vida normal i no viure en la pobresa i que es veu obligat a fer coses
desagradables i potser infames.
La veritat és que la seva història em va fer posar la pell de gallina i
realment fa que encara trobi més agradable a en Luís, ja que no ha perdut les
ganes de somriure en cap moment tot i haver passat per situacions realment
dures. I des d'aquí, li envio totes les meves forces per seguir endavant, encara
que segurament ho farà coneixent el gran coratge i valentia que té.

sobre tot aquest apartat, es pot veure clarament quin és el
perfil de totes aquestes persones que acostumen a freqüentar els menjadors
socials i, en general, El Xiprer. Són persones agradables que, la gran majoria,
no han perdut les ganes de somriure ni de tirar endavant. Sempre amb vista
positiva i amb optimisme al cos, cosa que els fa veure-ho tot més fàcil i més
senzill i els fa transmetre una felicitat que s'encomana.
En

resum
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CAPÍTOL

6: EXPERIÈNCIA PERSONAL AL

XIPRER

primera vegada que vaig entrar a El Xiprer, ara farà un any, va ser una
experiència única. Acompanyada per unes amigues varem fer tot allò que
estava a les nostres mans per ajudar tot el possible.
La

En

primer moment, abans de preparar el menjador,

atorgar la
feina de classificar roba. Tal i com he comentat en un altre apartat29, algunes
empreses de roba donen la roba fora de temporada a El Xiprer. La nostra feina
era tallar-ne les etiquetes per no mostrar la marca de la roba donada. Els
treballadors es van mostrar molt amables dient-nos que podíem quedar-nos tot
allò que ens agradés, sense cap mena de compromís.
un

ens van

Una vegada acabada aquesta feina, el dinar ja estava fet i ja podíem
entaular-nos. Dues de les amigues que m'acompanyaven no van dinar amb
nosaltres, sinó que van preferir servir el menjar.
Durant el dinar
conversa

ens

vam asseure

amb les altres persones i

Quan

tancar-nos

per

només

fer més fàcil la
les nostres coses.

poder
en

taula estava rodejada de gent desconeguda;
realment no sabia com sentir-me ni on mirar; em sentia estranya. Sabia que
havia de dir-los-hi alguna cosa però tenia por de que, per qualsevol comentari
meu, ells es poguessin sentir ofesos o malament.
em

Finalment,

vaig

no

separades,

asseure

a

home d'uns 40 anys em va parlar; aquest va ser l'inici d'una
conversa a la que poca gent s'hi va afegir ja que cada persona estava capficada
en els seus pensaments. Mica en mica, parlant amb aquest home, m'anava
sentint més còmode, encara que algunes vegades em deixava anar un
comentari que no sabia per on agafar, cosa que em va tirar enrere en moltes
un

ocasions.
En acabar el

dinar, l'home que m'havia parlat em va dir que m'esperava
més sovint per allà, que El Xiprer és un lloc que no has de deixar perdre
si tens la ocasió d'anar-hi. Aquest home i alguns usuaris més van ser els que
em van donar l'empenta per anar-hi més. Fins Ilavors em feia respecte acostar
me a aquelles persones sense un motiu evident.
Llavors vaig veure que
m'equivocava en la meva visió, les persones d'El Xiprer són persones humils,
que no tenen problema de tractar amb cap persona sinó tot al contrari, al cap i
a la fi, les relacions socials són la base de tot.
veure

Després de que s'acabés el dinar, vàrem decidir marxar; totes vàrem
compartir opinions, punts de vista referents a El Xiprer; totes coincidíem en què
era un lloc molt agradable, tot al contrari del que ens imaginàvem en un
principi. Quan vàrem marxar, vaig sentir un sentiment d'impotència, de
29

Apartat 3.1:

Serveis que ofereix El Xiprer(pág.

22)
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frustració de

poder fer res per totes aquelles persones que es trobaven i
segurament es segueixen trobant en situacions difícils. Però aquest sentiment
es contrarestava amb la felicitat que moltes d'aquelles persones m'havien
aportat en només un matí.
no

Després d'aquesta visita a El Xiprer, vaig anar-hi més sovint, per
aconseguir informació de diversos temes o per enllestir apartats que ja tenia
començats.

Realment, cada vegada que hi he
sempre amb molta amabilitat, han fet

anat m'he sentit molt bé; m'han tractat
tot el que han pogut per donar-me la
informació que he necessitat. Si necessitava parlar amb un dels treballadors per
completar la meva informació ells treien el temps d'on fos per poder parlar amb
mi i explicar-me tot el que jo necessitava saber.

Recordo que un dia vaig anar-hi pel matí. Jo necessitava parlar amb la
Mercè ja que havia de completar un dels apartats del treball. La Mercè es va
mostrar molt agradable amb mi, cosa que vaig agrair, i em va comentar que
podríem dinar juntes, un cop hagués acabat el servei de menjador. Així va ser.
Un cop tothom havia acabat de dinar o estava ja acabant ens vàrem entaular
les dues i vàrem dinar mentre ella m'explicava tot el que jo volia saber sense
cap mena de limitació.

Aquell dia vaig aprendre molt més del que altres dies havia après, ja que
em comentava molt per sobre les diverses situacions en què les persones que
freqüenten El Xiprer es poden trobar, tot per contextualitzar el que m'explicava.
La carisma de la Mercè i el seu optimisme em van fer veure les coses molt
diferents de com les veia jo anteriorment. La base de tot el projecte és tractar a
aquestes persones amb tendresa i afecte, per tal de fer-los sentir integrats el
màxim possible.
Va
a

ser

quan em vaig sentir molt més lligada
que hi havia allà dins eren, i segueixen sent coses

després d'aquesta

aquest lloc. Les

coses

conversa

inexpressables amb paraules.
Amb tot aixà arribo a la conclusió de que la base d'entendre com
funcionen aquests centres és observar, mirar l'entorn on es troben. És així com
t'adones de coses que senzillament no hi ha paraules per explicar què se sent
allà dins; només es pot conèixer si s'hi va.

vaig adonar de que El Xiprer és quelcom més
social:
és una llar, un lloc on s'hi ha creat tota una
que
simple menjador
xarxa de relacions humanes que tenen com a base la felicitat de cada individu;
aquí ningú és superior a ningú.
Va

ser

observant

com em

un

El Xiprer, tal i com em va dir la Mercè
reuneixen aquells amb necessitat de sentir-se

un lloc on es
és
acompanyats,
per això que
una

vegada, és
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l'estada allà es fa més agradable, ja que
puguin afectar a cada individu.
Conversant amb

es

deixen de banda els problemes que

d'aquestes persones, en Chema, justifico molt més el
que penso: aquest lloc no només està aquí per oferir un plat calent al dia, sinó
que ofereix molt més, no només a nivell material, aquí les coses que no es
veuen a simple vista són les més importants, i és difícil escriure allò que és
inexpressable amb paraules.
una

És també observant com m'adone de que les persones que han anat
passant dia rere dia pel Xiprer acostumen a tenir històries ben especials, sovint
dramàtiques i dures... La Mercè, junt amlb la resta de voluntaris, se les escolta,
donant punts de vista objectius i tractant-los amb tendresa per tal de fer-los
casa; és per aquest mothi que actualment passen més de 60
dinar
cada dia i són més de 100 voluntaris els que fan possible el
persones per
bon funcionament d' El X4orer, collaborant-hi amb regularitat.
sentir

com

a

que he visitat El Xiprer m'he endut un bon record cap
sempre que hi anava era per aconseguir informació
installacions, etc. però va ser quan vaig haver de fer
d'estudiar i analitzar el perfil dels usuaris d'El Xiprer —
feia cert respecte — quan la visita al centre va ser més

general, sempre
a casa. Fins l'últim dia,
sobre el centre: història,
el capítol 5 en què havia
En

cosa

que realment

em

gratificant.
Poques vegades m'havia passat tot el dia conversant i compartint opinions
amb aquestes persones. El fet de fer-ho va ser enriquidor per a mi; em va
aportar quelcom especial. Van dipositar en mi la confiança d'explicar-me petits
detalls de les seves vides i aixà va ser el que em va omplir més. Jo no els
coneixia de res, i ells a mi tampoc, però puc assegurar que amb pocs dies te'ls
pots arribar a estimar com si els coneguessis de tota la vida.
És aixà el que moltes vegades m'han dit molts dels voluntaris del
«El Xiprer és com una gran família» i reakrnent els hi dono tota la raó.

centre:

Amb tot això vull venir a dir que la meva experiència personal a El Xiprer
ha estat enriquidora i alhora constructirwa per a la meva persona. M'ha fet
aprendre i comprendre valors que abans no coneixia i és fent aquest treball
—
—
com m'adono
a través de blogs, comentaris, articles...
que tothom té una
visió similar a la meva referent a El Xiprer; és un lloc que desprèn alegria per
molt que dins hi hagi gent que els dominen les frustracions i les desil•lusions. És
un lloc on és dóna sense esperar res a canvi. On les desigualtats socials no
tenen importància. Com va dir-me la Mercè un dia, el Xiprer és com un món a
part on la gent ve a sentir-se a gust, dekxant fora les desgràcies que un pugui
tenir.
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CONCLUSIONS I

VALORACIÓ DEL

MEU

TREBALL
Primer de tot dir que amb

m'esperava aprendre ja que al

aquest treball he après molt més del que

ser

un

treball del tot vivencial l'he viscut molt

més directament.

principi la feina se'm feia força difícil ja que la part més teòrica del
força pesada i feixuga, perà una vegada acabats aquests primers
apartats serveis socials, serveis socials d'atenció primària, situació d'Espanya i
Catalunya...
vaig poder entendre amb més facilitat els apartats posteriors
En

treball

un

era
—

—

dedicats únicament

a

El Xiprer.

Amb les visites esporàdiques a aquest centre — sincerament m'hagués
agradat poder-lo freqüentar més — he après molt, sobretot, dels valors humans.
Entre tots els que fan possible El Xiprer m'han fet aprendre moltes coses,
comprendre'n d'altres i, en alguns casos, m'han aconseguit aixecar la moral en
alguns moments de completa inseguretat.
El que ha

aportat El Xiprer

vida ha estat molt: he après a
valorar molt més el que tinc i el que no tinc però podria tenir amb una mica
d'esforç; m'ha fet obrir els ulls en alguns moments fent-me veure que no t'has
de rendir per molt que et vagis trobant entrebancs en el camí; m'ha fet
comprendre el valor de l'amistat, del respecte, de l'amabilitat, de la
responsabilitat... En general, m'ha fet comprendre molts dels valors humans
que

ens

rodegen

a

la

meva

constantment.

una ocasió, una dona que anava a dinar a El Xiprer em va dir que
havies de trobar-te en una situació difícil per poder valorar tot el que s'arriba a
fer en aquest centre. Jo, per sort, no sé e que significa trobar-se completament
sol però puc assegurar que sent com sóc em decauria i perdria les forces per
tot, però si trobés un lloc com El »prer consideraria que estaria tota la meva
vida en deute amb totes aquelles persones que el fan possible, només pel
simple fet d'haver-me obert una porta quan jo les creia totes tancades.

En

El que vull dir amb això és que uina persona que se sent o que està
completament sola pot trobar perfectament refugi en El Xiprer, acompanyant-se
de persones en situacions similars a la seva i sentint-se recolzat i atès pel
diferent personal del centre.

És aquest el centre de tot el projecte, el qual em va cridar l'atenció des
d'un bon principi però que no pensava que arribés a fer-me entendre tant en
tant poc temps i és per aquest motiu que sempre que puc recomano visitar El
Xiprer, per informar-te, per parlar, per observar l'entorn, per qualsevol motiu, ja
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que viure de primera mà tot el que es mou allà dins és quelcom inexpressable i
que només es pot arribar a entendre si ho veus tot amb els teus propis ulls.
Per tot això, i potser més, valoro molt el fet d'haver fet aquest treball, per
tot el que he dit anteriorment i per tot el que m'ha estat difícil i potser
impossible d'explicar però que guardo dins meu. I per això, i només per aixà,
m'ha encantat fer aquest treball. Reconec que mai res ni ningú m'havia aportat
quelcom tant enriquidor com ho ha fet E/Xiprer.
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ANNEX 1

Documents

adjunts:

-

Mostra de l'enquesta feta als usuaris d' El Xiprer

-

Enquestes fetes a 11 persones

(6 de l'esmorzar

i 5 del

dinar)
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VALORACIÓ DEL

ENQUESTA a usuaris del Xiprer

1.- Ara Ii

(1S

DEL SERVEI

1.-

És la primera vegada
Sí

(anar

a

Ilegiré alguns aspectes
Xiprer, digui'm si us plau

El
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relacionats amb
el seu nivell de
amb cadascun d'ells.

satisfacció

El Xiprer?

ve a

SERVEI
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No

n

podria

1.A.- Em

dir des de quan
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El Xiprer?

L'horari

local/instal•lacions
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última setmana, quins dies

1.8.- I la

va

venir?

Higiene del
local/mobiliari
Comoditat del

podria dir com
d'aquest centre?

2.- Em

conèixer l'existència

va

menjador

(només pels insatisfets)

1.A.-

raó està

3.- Habitualment va
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altres

menjadors

socials?

2.-

Globalment,

No
3.A.-

(anar

a

P4)

podria
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dir
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quins? (els

2

més

està de satisfet
aquest menjador?

com

que Ii ofereix

Sí

I per

quina

insatisfet?

Molt satisfet
Satisfet

(Anar a P3)

Normal
Insatisfet
Molt insatisfet

(Anar a P2.A)

amb el servei

NS/NC
2.A.- Podria dir-me el motiu?
3.8.-

quina freqüència
altre/s menjador/s?

Amb

va

lr Menjador
Cada dia
2/3 dies per setmana
4/5 dies per setmana
Algun cop al mes

Menys

d'un cop al

Altres

freqüències

a

2n

aquest/s
Menjador
digui'm el seu nivell de satisfacció amb
següents aspectes relacionats amb el menjar
3.- Ara

els
de

cada dia.

mes

z
(r)

(especificar)

-Z
n

4.- A

part

servei de

dels

menjadors,
menjar gratuk?

utilitza

algun

altre
La

qualitat

La

preparació

La

quantitat

La

repetició

dels

menús
3.A.-

(només pels insatisfets)

raó
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està

insatisfet?

I

per

quina

Globalment, com està de satisfet amb
menjar que Ii ofereix aquest menjador?

4.-

el

I, finalment, quin és el seu nivell de satisfacció
respecte als professionals de la cuina?

9.-

Molt satisfet

(f)

Insatisfet
Molt insatisfet

J

CD

(Anar a P4.A)

(només pels insatisfets)

raó està
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I
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L'interès
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A
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què
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6.-

en
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2n
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Segons la seva experiència personal, quin és
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3.- LLENGUA HABITUAL
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el que milloraria?

L'ATENCIÓ
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4.- NIVELL D'ESTUDIS DE L'ENTREVISTAT

Respecte al director/a del menjador, en
aquest cas Mercè Riera, digui'm si us plau, el
seu nivell de satisfacció amb els següents

aspectes?

-h

-,

n

Ilegir ni escriure
Sap llegir i escriure
No sap

Primaris
Batxillerat elemental, EGB, FP-1, ESO
Batxillerat superior, BUP, FP-2, COU, MP2/3
Universitaris grau mig
Universitaris grau superior
Altres

(especificar)

5.- LLOC DE NAIXEMENT

L'amabilitat/tracte
Com fan la

quina

D'IDENTIFICACIÓ

Altres

8.-

I per

insatisfet?

un

1.- SEXE (M/F)

quin és

,

(només pels insatisfets)

ir

7.- I

n

més
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---

0
rti-

v)
-",
(D

seva

raó està
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--n
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6.- PODRIA DIR-ME ON VIU?

(només pels insatisfets)
raó està

I per
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insatisfet?

Al carrer (indigent)
No té domicili fix (transeünt)
Granollers
Rodalies de Granollers
Vallès Oriental
Fora del V.O.

afegir algun comentari
suggeriment relacionat amb el
Vol

o

fer

algun

servei?
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(especificar)

ANNEX 2

Documents
-

adjunts:

Notes escrites per en Luís
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