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Coneix el Projecte SOSTRE a través del testimoni d’una
de les seves voluntàries
La Paz García-Faria ha donat el seu testimoni d’aquest projecte de la Zona Pastoral
1 de l'Arxidiòcesi de Barcelona dins el marc de l’Eix dels Pobres del Pla Pastoral
Sortim!
06 juliol, 2021 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

SOSTRE és un projecte d’acollida de transeünts del barri de la Barceloneta amb l’objectiu
d’ajudar a aquests veïns que dormen al carrer. Veïns/es, voluntaris/es i usuaris es troben
cada dia en un ambient cordial i acollidor, que permet tornar a construir vincles socials més
dignes. La Paz García-Faria ha donat el seu testimoni d’aquest projecte de la Zona Pastoral 1
de l’Arxidiòcesi de Barcelona per mostrar un nou punt de vista del servei als pobres dins el
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marc de l’Eix dels Pobres del Pla Pastoral Sortim!

Testimoni de Paz García-Faria
«És un projecte portat bàsicament per voluntaris. Cada nit de l’any dos voluntaris obrim la
porta de sostre a les 20.00 h i tenim una estona per compartir el dia i sopar un menjar fet
pels veïns del barri» explica García-Faria en el vídeo recollit per il·lustrar l’Eix els Pobres. «Les
persones que arriben al projecte SOSTRE ho fan en moments molt baixos o han tocat fons,
però gràcies a aquest acompanyament van prenent força per seguir endavant», relata.
Paz García-Faria argumenta que «des de ben petita he viscut la fe de la mà del servei i he
participat en activitats de voluntariat. El 2006 una amiga em va donar a conèixer aquest
projecte que em va fascinar. Em va cridar molt conviure amb persones que han tocat fons,
perquè són persones amb unes històries de vida molt fortes». Per altra banda opina que
«l’Església ha d’acollir com una mare amb els braços absolutament oberts a qualsevol
persona, sense jutjar».

Descobreix el Projecte SOSTRE
Projecte SOSTRE destaca pel paper clau dels seus voluntaris i voluntàries que estableixen
una relació propera i amistosa amb els usuaris. Actualment compten amb una seixantena de
persones voluntàries distribuïdes en diferents equips de treball: equip de nit, equip de rober,
equip de carrer, equip de sopars, equip de manteniment i equip de tresoreria. A més, hi ha
una educadora social contractada que treballa cada matí amb els usuaris. El Projecte SOSTRE
porta des de 1992 en actiu compartint una llar a les nits i han passat pel seu sostre més de
300 voluntaris i 50 usuaris. Actualment hi ha sis places de residència temporal per a homes
majors d’edat sense llar, que no puguin ser acollits per altres serveis existents i que visquin
al barri de La Barceloneta o en zones properes.
Dues persones voluntàries acompanyen a les persones ateses totes les 365 nits de l’any de
20 a 22.30 hores i també s’hi queden a dormir. Als matins ofereixen esmorzar i compten amb
una educadora social que atén als usuaris i fa acompanyaments individuals de dilluns a
divendres de 7 a 11 hores.
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