FOLRE. 20 anys acompanyant persones. Passat, PRESENT, futur
-

-

-

-

-

Quan m’aturo en el present de Folre i miro moltes cares dels que esteu aquí, penso en
converses, mirades, dubtes, abraçades sentides, en reptes, conflictes, aprenentatges,
desencerts, alegries i també dolor compartit, en passos endavant i també enrere. I
sento estimació i de vegades també ràbia. He mirat d’organitzar tot plegat.
Primer de tot vull fer referencia a una explicació gràfica, de com en molts casos
s’arriba a una situació de sense sostre, d’una gran persona, en Fernando, que es va
trobar en aquesta situació: Metàfora dels globus
o Es trenca el treball, es trenca la família, es trenca l’amistat i en poc temps t’hi
veus al carrer (desesperança, por, alcohol… Mai més al carrer, deia). Ens
podem imaginar, només imaginar, molts de nosaltres el que va suposar per al
Jordi, pel Fernando i per a moltes altres persones viure aquesta experiència i,
per tant, el seriós, responsable i moltes vegades el difícil que és acompanyar
aquest camí de recuperació personal (no sempre), però alhora quin privilegi el
que ens deixeu acompanyar-vos.
EL PRESENT DE FOLRE ÉS: COR
o Cor posant en l’acollida sincera amb tot el que porta l’altre. Atendre, entendre,
respectar ritmes, decisions.
o Cor en tenir cura permanent de les relacions personals entre tots els agents
que participem (entre l’equip educatiu –voluntaris i personal contractat– entre
i amb les persones que venen a Folre buscant suport i amb altres agents que
no estan directament al projecte. La cura, la discreció, la intimitat…
o Cor en donar importància a les emocions, el que ha viscut cadascú, el com ho
ha afrontat i amb el que compta, intentant desvetllar allò amagat, malmès,
que es pot recuperar. També amb les pròpies emocions dels qui acompanyem
i en saber gestionar-les.
o Cor en l’establiment de vincles que es van generant en les relacions del dia a
dia. Tenir present la tendresa, estimar, valorar sense voler controlar, forçar o
manipular. Acompanyar i fer l’experiència de deixar-nos acompanyar. Sovint
aquests vincles són facilitadors de canvis en totes direccions.
EL PRESENT DE FOLRE ÉS: CAP
o Cap en que la intervenció sigui honrada amb la realitat. El que podem i no
podem demanar als altres, el que podem i no podem fer. Els límits són
necessaris en qualsevol relació.
o Cap pensant en totes aquelles possibilitats, alternatives, en ser creatius per
ajudar a fer camí, el que cadascú vol.
o Cap en establir junts, sempre en el moment que sigui possible un pla de
millora conjunt, acordat i compromès.
EL PRESENT DE FOLRE ÉS: JUSTÍCIA
o Creure’ns que no hi ha causes perdudes sinó causes justes. Començar i tornar
a recomençar, oi? (el que hem experimentat sempre els obrers cristians).
o La nostra vol ser una mirada de drets, de lluita contra la vulneració d’aquests

o

Oferir les eines necessàries. Aquests aporten llibertat: donar responsabilitats,
oferir espais normalitzats, de participació (tot un repte).

Tenim la porta oberta de dilluns a divendres de 16 a 20 h (de moment) al c/ Arnús 64 de
Badalona. La prioritat d’atenció és a aquelles persones que es troben en situació de sense
sostre i és obert a totes aquelles persones majors d’edat que es troben en una situació de
sense llar.
Facilitem diferents serveis:
-

El principal és l’espai d’ acollida, el cafè, el calor humà, el reconeixement de l’altre com
a fill/a de Déu
Serveis d’higiene personal i bugaderia
Serveis de perruqueria i podologia
Serveis d’alimentació: sopar i algun suport per l’endemà
Sortides culturals, lúdiques (celebracions d’aniversari, festes tradicionals…)
Equip de futbol
Llegim noticies d’actualitat
Acompanyaments personals (visites mèdiques, judicis, tràmits, gestions…)
Valoració de suports econòmics puntuals mentre poden cobrar alguna prestació
pública.
Guixetes i correspondència

Per tot això es necessiten recursos humans i també econòmics, per la qual cosa qualsevol
donació -per petita que sigui- ens ajuda molt a continuar treballant els objectius del projecte,
per això crec que és important que l’ACO fem una aportació a aquest projecte on col·laborem
de manera remunerada o voluntària 4 militants de la zona Besòs.
Moltes gràcies i si ho vulguéssiu conèixer estem a la vostra disposició.
Montse Garcia 607 023 675 (telèfon feina) i 628 58 11 75 (particular).
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