
VISITEM LA FUNDACIÓ ARRELS: LA DURA REALITAT DELS SENSE 

SOSTRE 

Ara el Juan Carlos, abans sense sostre, viu en un pis i és voluntari de 

l’associació 

El dia 20 de desembre va ser l’últim dia de classe per als alumnes de 

l’Institut Bellvitge abans de les vacances de Nadal i, per fer-ho diferent, 

l’institut va organitzar una sortida de caràcter solidari per a cada classe 

de l’ESO. La classe 3r A vam anar a la fundació Arrels de Barcelona      

(C. Riereta, 24), que treballa amb les persones sense sostre. 

 

Després d’haver rebut les notes del 

primer trimestre, vam agafar el tren cap a 

Barcelona. Quan vam arribar, ens hi 

esperava ja en Jordi, que hi fa de 

voluntari des de fa uns anys. Ens va 

explicar què era la fundació Arrels, així 

com històries i anècdotes que ha viscut 

amb algunes persones  sense llar que 

coneix, com, per exemple,  el cas d’un home que viu a una estació que li 

havia promès que per Nadal vindria a la Fundació. 

Després va venir el Juan Carlos. El Juan Carlos va viure al carrer durant més 

de 10 anys. Ens va deixar fer tota mena de preguntes de com havia estat 

viure al carrer i per què va haver de fer-ho. Ara el Juan Carlos, abans sense 

sostre, viu en un pis i és voluntari de la fundació, fa xerrades i sensibilitza 

grups de joves.  

Quan va acabar el torn de preguntes, va tornar el Jordi i ens va parlar sobre 

una pel·lícula que s’ha estrenat fa poc, titulada Sense sostre. La pel·lícula 

ens ensenya en primera persona com n’és, de difícil, viure al carrer, i més 

quan una persona passa pel costat d’una persona sense llar i fa com si no hi 

hagués ningú.  

Els actors Sense sostre són persones que han estat vivint al carrer i la 

majoria eren a la mateixa Fundació Arrels abans de fer-la. La preestrena de 

la pel·lícula va tenir lloc el 16 de desembre al cine Girona. En Jordi ens va 

demanar que anéssim a veure-la. 



 

A la preestrena de la pel·lícula 

Finalment, els professors que ens acompanyaven van repartir-nos unes 

postals que els va donar una voluntària i  el Juan Carlos i el Jordi ens van 

acompanyar fins a la sortida per tal de poder tornar cap a l’institut. 

Portal Web de la Fundació: https://www.arrelsfundacio.org/ 
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