+SOLIDARITAT
en temps de Covid19

MEMÒRIA 2020

Ens trobem en mig d’una crisi sanitària i econòmica sense precedents que està
afectant, des de fa més d’un any, tota la societat. Hem vist el col·lapse de la
sanitat, dels serveis socials, dels serveis públics d’ocupació. Hem viscut situacions
extremes com la mort de familiars i amics, sense poder estar al seu costat i
acomiadar-nos com cal. Famílies trencades. Pèrdua de feina. Dificultats greus per
accedir a recursos socials. Problemes psicològics derivats del confinament i de les
restriccions. Més soledat. Més pobresa. Negocis tancats i que no tornaran a obrir
mai més. I no vull continuar perquè ja tots sabem i hem viscut en primera persona
les conseqüències d’aquesta greu pandèmia.
Com a entitat d’atenció directa, el Gra de Blat ONG va estar obert durant el
confinament i totes i cadascuna de les onades de la pandèmia del 2020. Vam
augmentar el nombre de persones ateses i per tant, el nombre de voluntaris i
voluntàries. Vam augmentar el nombre de col·laboracions i donacions. Vam crear i
engegar nous serveis per donar respostes concretes a problemes socials urgents.
Tot això, sent molt conscients -i prenent mesures de protecció al respecte- del risc
elevat de contagi de covid19 que ens suposava seguir realitzant la nostra tasca.
Però mentre estem orgullosos de com hem pogut digerir i avançar com a
organització, sobretot per la bona feina feta pels nostres voluntaris, el nostre
creixement no ens agrada. No ens agrada per una qüestió ben senzilla: l’augment
de la pobresa i l’exclusió social en el nostre entorn no deixa de créixer. Però no ens
cansarem de lluitar contra aquesta emergència social. Ara més que mai estem
presents i som fidels a les nostres arrels.
Lluny, però a la vegada ben a prop, recordem quan vam constituir el Gra de Blat
ONG el 2009, sensibilitzats amb els problemes socials del nostre entorn, volent
aportar solucions per eradicar aquests problemes i transformar la nostra societat.
Aquest 2020, ha estat per a la nostra entitat un punt d’inflexió que ha canviat la
nostra direcció i ens ha iniciat en una nova etapa on han sorgit i hem adaptat
projectes i serveis per donar resposta immediata a necessitats socials urgents
derivades de la pandèmia covid19. I això ho hem fet i ho seguirem fent amb una
paraula que hem de seguir tenint present de cara al 2021: la Solidaritat.
- Sarepta Novio, Coordinadora de projectes i voluntariat
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Servei de rober i òptica
Què hem
Servei de distribució d’aliments
fet el 2020? Servei de productes d’higiene i neteja
Projecte Llapis Solidari
Projecte Joguines per Nadal
Projecte Acollida i projecte Treball
Projecte Refugiats a Grècia
Casal d’estiu Tutti-Frutti
Entrega a domicili de productes alimentaris, d'higiene, neteja i
Noves
roba per a usuaris vulnerables a la Covid19
modalitats i
Inici juny 2020: Servei de Distribució d'Aliments a L'Hospitalet
projectes
del Llobregat

Dieta saludable per als nens i nenes del Casal Tutti-Frutti
Ajuts destinats a persones i famílies en situació d'emergència
habitacional

Entitats que
han donat
suport

Fundació Seur Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i
la Bordeta Associació Civica La Nau Escola Sopeña
Norwegian Air Shuttle ASA Servei de Suport Cecmavi Stop
Mare Mortum Amazon Obra Social La Caixa Hilario Rabal
Oroz Plataforma SHB acullen Hospital de Barcelona
Plataforma Jardins Magòria Ajuntament de Sants-Montjuïc
Lleialtat Santsenca Coordinadora De La Llengua Catalana
Fundació Contra La Ceguera Ramón Martí i Bonet Associació
Benestar i Desenvolupament ABD
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Dades i xifres

Servei de Distribució
d'Aliments

1.412

252

BARCELONA

L'HOSPITALET DEL LLOBREGAT

156.605 KG

8.326 KG

PERSONES ATESES

1.664 persones
164.931 KG

PERSONES ATESES

+58,5% de persones ateses
+81,27% KG d'aliments que el 2019

72 voluntaris i voluntàries
9 impactes en mitjans
de comunicació

105 entregues a domicili
per usuaris vulnerables
a la Covid19

7 famílies han rebut ajuts
en emergència habitacional
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Comptes
El 78.33% del pressupost total del 2020 es va invertir en atendre directament
les persones sense recursos, especialment en:

Casal d'estiu Tutti-Frutti
16.9%

Serveis*
41.6%

Ajuts habitatge
10.6%

Infraestructura i oficina
30.9%

*Servei de distribució d'aliments, servei de rober
i servei de productes d'higiène i neteja

Pressupost 2020:
Finançament privat:

86%

Finançament propi:

14%

28.112,60€
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Plans i reptes 2021
Aquest 2021 ens planteja un gran repte per l'efecte de la
pandèmia sobre la salut, l'àmbit social i l'economia.
Estem en moments d'incertesa absoluta. Però com ja
vam fer durant el 2020, estarem alertes a les
necessitats socials del nostre entorn per posar en
marxa projectes que facilitin la integració de tots i totes.
De moment, hem detectat les dificultats dels nostres
usuaris per realitzar tràmits a distància amb
l'administració i altres sectors, minvant greument les
seves possibilitats per a demanar i per tant, accedir en
igualtat de condicions a prestacions i ajudes (com ara
l'RMI, d'habitatge, escolars i de lleure, d'estrangeria, etc).
La manca d'accès a ordinadors o els coneixements
necessaris per utilitzar-los -bretxa digital- així com les
restriccions de mobilitat per realitzar tràmits
presencialment, expliquen la necessitat de iniciar un nou
servei TIC que permetés, a través de voluntaris amb
coneixements informàtics, acollir i acompanyar
persones i famílies pel que fa a l'accès, a la informació
bàsica i als recursos que els capacitin per exercir els
seus drets i deures de ciutadania amb la realització de
tràmits de forma telemàtica, tot evitant situacions
d'estrès i angoixa per a una millora psicològica i social.
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