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1. Introducció
Som dues alumnes de tercer d’ESO de l'Institut Celestí Bellera de Granollers i hem triat Amics d'El Xiprer per
fer el nostre treball de recerca sobre una Associació granollerina.
Per poder parlar d’Amics d'El Xiprer hem hagut de parlar també d'El Xiprer, perquè estan directament
lligades i ens ha semblat que calia introduir informació d'El Xiprer per entendre el perquè d’Amics d'El Xiprer. El
recull d’informació més gran l’hem fet arrel de l’entrevista al President d’Amics d'El Xiprer, Ramón Daví, però
també hem volgut parlar, encara que més breument, amb la Mercè Riera com a Fundadora d'El Xiprer i alhora
hem anat a visitar el centre per entendre millor la seva realitat. I volem agrair la col·laboració de tots dos.
Adjuntem documents gràfics i entrevistes per completar la feina que hem intentat resumir en aquest Power
Point. Entre investigació, entrevistes i la nostra pròpia valoració, ens ha quedat aquest resultat.

2. Presentació del tema
Hem volgut escollir una associació que fes un treball social que trobem que és un dels
més importants que es pot fer avui en dia.
En aquest treball parlarem d’una de les associacions que fa un dels treballs socials més
importants a la ciutat de Granollers ajudant a molts habitants, Amics d'El Xiprer que ajuda
directament a El Xiprer. Ajudar als pobres no és gens fàcil i en època de crisis encara menys.
Cada dia costa més trobar ajuda econòmica perquè la gent cada vegades té més dificultats i
qui pot ja ajuda en algun projecte social. La diferència és que aquí l’ajuda la pots veure, saps
on va, perquè va directament al costat de casa, a Granollers, a El Xiprer. I des d’allà, aquest
grup de persones treballa dia a dia de manera gratuïta per fer la vida una mica més fàcil a tot
aquell que ho necessita.
Donar molt a canvi de res,un bon ajut social que es mereix ser reconegut per tots
nosaltres.

3. Què és l’associació Amics d'El Xiprer?
Amics d'El Xiprer és una associació que es va crear per ajudar a El Xiprer. Va néixer al mes de maig
de 2010. El projecte Amics d'El Xiprer busca generar compromís amb una realitat social que necessita
despertar a la gent les ganes d’ajudar i de compartir quelcom més que menjar. Amics d'El Xiprer
necessita seguir ajudant a El Xiprer perquè aquest pugui seguir ajudant a la gent, és una cadena. El
Xiprer necessita tenir recursos econòmics i alimentaris de forma continua per donar-li als menys
afavorits diàriament. I això és el que fan, assegurant recursos perquè res falli i pugui seguir oferint dia a
dia una gran ajuda social a tots els necessitats. Han volgut trobar un model de caritat basat en la
solidaritat, de igual a igual, rebent moltes aportacions tot i ser petites (10 euros) per garantir el projecte
d’ajudes a El Xiprer i consolidar la feina que fan dia a dia amb els més necessitats.

4. Història d'El Xiprer
A Can Riera dels cavalls, al Carrer Josep Umbert 145 de Granollers, és la casa on va
néixer la Mercè Riera, i allà trobem ara quelcom més que una taula per compartir amb
la gent del carrer, El Xiprer.
El Xiprer va obrir les portes el 13 d’abril 1997, quan 7
persones i 2 voluntàries van parar taula per primera vegada
en aquell menjador. Es un espai d‘acollida privat, que mai
esperaven que arribés a créixer tant. La Mercè i el seu marit,
van explicar les seves inquietuds a la Parròquia de San
Esteve i el rector Mossèn Blai ho va trobar una gran idea,
llavors van anar a Càritas i ells van posar el suport econòmic
necessari per començar. Actualment és un projecte de
Càritas obert com a menjador social per compartir àpats, i
alhora escoltar i ajudar a les persones, un projecte que busca
també ajudar a la inserció social. És un lloc on els voluntaris
no van a ajudar, sinó a compartir. Cada dia hi passen
centenars de persones per la que era la casa familiar dels
Riera, després de que ella i el seu marit, Xavier Quincoces
decidissin obrir la seva llar. Un projecte solidari que ha anat
creixent any darrera any i que seguirà fent-lo.

5. Objectius principals
- Ajudar als més necessitats.
- Remoure consciències.
- Difondre la feina que desenvolupa El Xiprer, ensenyar i informar a totes les persones
sobre el seu treball.
- Donar una ajuda econòmica a El Xiprer.
- Crear una xarxa de persones que col·laborin econòmicament.
- Organitzar un servei de voluntaris.

6. Algunes xifres
- 107 persones van a dinar
- 50 persones van a esmorzar
- 4.200 persones reben mensualment aliments del magatzem
- 160 persones hi esmorzen o dinen diàriament
- 12 habitatges d’acollida (i estan treballant per ampliar-lo a 25 habitatges)
- 1400 famílies reben atenció mensualment
- 140 voluntaris hi col·laboren
- 30 persones utilitzen diàriament el servei de dutxa o bugaderia
- Compren 1.900 litres de llet i 1.000 litres d’oli a la setmana entre moltes altres coses
- 10 euros mensuals que els socis aporten
- 120.000 euros a l’any pel Xiprer

7. Què proporciona el Xiprer?
El Xiprer proporciona aliments a aquelles persones que no en poden disposar.
Ofereixen menjar al matí (esmorzar) i al migdia (dinar), i també, quan s’acaba, donen una
bossa amb aliments per passar la nit, ja que no ofereixen sopar.
És un menjador social que intenta anar més enllà buscant la complicitat amb tot
aquell que ve a demanar ajuda, a deixar-se ajudar. Parlar amb els monitors, amb els
voluntaris, sense por, fent que tots els que vinguin a demanar ajuda, se sentin escoltats i
sabent que coneixent les seves realitats, se’ls hi podrà ajudar molt millor. Com diu en
Ramón Daví “Si els podem ajudar a somriure encara que sigui un moment, també és
molt important, perquè també s’ha de viure”.
També tenen un servei de bugaderia, on renten la roba i de dutxes per rentar-se.
Disposen també d’uns habitatges, 12, que estan intentant ampliar a 25, i que tenen
cedits a famílies amb necessitats extremes.

8. Persones necessitades
La majoria de nosaltres pensem que El Xiprer està ple de gent d’altres països, que
són immigrants o alcohòlics i molta gent no hi vol col·laborar per aquesta raó. Però la
veritat és que hi ha de tot; drogoaddictes, alcohòlics, immigrants, i són gent com
nosaltres. Són gent que cada cop s’apropa més a nosaltres. També són persones que es
troben fora del sistema, que els hi costa endinsar-se a la societat. Abans era el típic
pobre, la persona que no tenia res, el pobre que anava demanant ajuda. Però actualment
el pobre és una persona més senzilla, qualsevol que viu entre nosaltres, totes aquelles
persones o famílies que deixen de cobrar i se’ls acaben els recursos.
A l’esmorzar, van sobretot joves sense papers de procedència africana, i aquest és
l’únic àpat que fan, esmorzen fort i marxen a buscar treball. I després al dinar, ja van
persones de procedència més diversa, persones adultes i fins i tot famílies completes.

Pobre
d’abans

Pobre
actual

9. Socis col·laboradors i voluntaris
Hi ha uns assistents socials que són contractats des de Càritas, en total són 3 tècnics. Els
tècnics són les persones que coneixen la realitat de cada persona i els seus problemes, i
intenten conduir les seves vides cap a millor.
Els voluntaris són la gran part de les persones. Es divideixen en cuiners, els que porten la
comptabilitat, els que paren i desparen taula, els que emmagatzemen, els que s’ocupen de les
neveres, els de la bugaderia que renten la roba, els que condueixen les furgonetes i els
distribuïdors. Quasi tots els voluntaris són gent gran, és a dir, gent jubilada, que dedica el seu
temps ajudant com poden a El Xiprer. Sempre tenen gent disposada a ajudar-los, mai els hi ha
faltat, és més, han hagut de dir prou perquè eren massa i tampoc calia.
Cada dia o cada setmana, fan rotacions i es canvia l'equip.
I els socis són els que mensualment aporten una quantitat de diners (10 euros) per donar
una base econòmica a El Xiprer.
El suport econòmic que tenen ve principalment de Càritas, Amics d'El Xiprer, aportacions
particulars, algunes parròquies, empreses alimentàries i subvencions publiques molt poques.
La Generalitat dona una petita quantitat i l’Ajuntament va pagar la remodelació de la cuina i un
pis dels dotze que hi ha.

10. Instal·lacions d'El Xiprer
Mai ens imaginàvem com era realment El Xiprer fins que vam anar a visitar-lo i no
ens va decebre.
S’accedeix des d’un gran pati amb arbres i bancs i consta de diversos edificis. Tot
és molt espaiós i agradable. A la dreta del pati trobem la casa on actualment viu la Mercè
Riera i a l’esquerra trobem el menjador. Allà es serveixen els àpats, hi ha dues taules
llargues, una a cada banda d’una agradable llar de foc central. Des d’allà podem
accedir a la cuina, una gran cuina que impressiona després de la gran reforma que li van
fer. Continuant arribem al magatzem, al que també s'hi pot accedir des del pati, passant
per la bugaderia. El magatzem té dues plantes i farà uns 100 metres2 aproximadament.
Allà es troben tot tipus d’aliments i a la part superior hi ha les càmeres frigorífiques.
Tot està perfectament ordenat, tot preparat perquè mai falti
de res.
És un lloc ple de caliu, una casa plenament acollidora i amb la
porta sempre oberta per qualsevol que vulgui entrar a ajudar o
a ser ajudat.
Una realitat al bell mig de Granollers.
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11. Projecte pendent
El projecte pendent que acaben de presentar és aconseguir 25 habitatges per poder
ajudar a 25 famílies que tinguin problemes molt greus i que estiguin al carrer, sense
casa. Per poder fer això necessiten tenir propietaris que cedeixin pisos a un preu molt
econòmic, molt més baix del normal. I necessiten una ajuda econòmica per pagar el
lloguer. Ells donen la garantia de que cobraran, perquè el lloguer el signen ells, és a dir,
que el compromís l'assumirà Amics d'El Xiprer, no les persones que el vagin a fer servir.
I l’altre projecte pendent és el d’arribar als 1000 socis per poder tenir aportacions
fixes mensuals que no facin perillar les ajudes a El Xiprer, perquè les grans aportacions
poden ser puntuals, però les fixes els hi donen més garanties. 1000 socis a 10 euros
mensuals els hi garanteix 120.000 euros a l’any.

12. La Mercè Riera
La Mercè Riera és la inspiradora principal d’aquesta casa, la propietària de la casa,
era la casa de la seva família. És una persona molt vinculada a projectes socials, també
van ser ella i el seu marit, Xavier Quincoces, els fundadors de l’escola Montserrat
Montero. Volien fer alguna cosa per ajudar als més necessitats i van obrir la seva casa
com un menjador social. És una persona molt important que va liderar aquest projecte i
el va fer seu. Ella anima a la gent i busca voluntaris, sent la autèntica ànima del Xiprer. Al
2007 li van donar la Medalla d’or de la Ciutat de Granollers.
“M’agrada molt el que faig, sobretot escoltar a les persones perquè em descobreixo
jo mateixa, crec que tots som iguals i les dificultats de la vida son les noves possibilitats.
L’important és ser feliç, ser feliç des de dintre. El sentit de la vida és estimar, i és el que
fem aquí, estimar-nos tots. Ens fem llum els uns als altres, per no entrebancar-nos, per
seguir avançant plegats” diu la Mercè.

13. En Ramón Daví
En Ramón Daví és l’actual president de l’associació Amics d'El Xiprer. Són un grup
de granollerins que es van ajuntar per fer algun projecte d’aquest tipus i així van crear
una associació. Com en totes les associacions s’ha de fer una junta, amb un president,
un tresorer, un vicepresident i es fan unes eleccions. Va sortir ell triat com a president. És
una persona molt implicada en projectes socials i treballa de valent per la causa d'El
Xiprer, una causa molt propera. A nosaltres ens ha convençut.
“La feina que fa El Xiprer diàriament és impressionant i imprescindible. Personalment,
estar a Amics d'El Xiprer em dona molta satisfacció. Quan tu treballes per un projecte
social, això t’omple i et recompensa moltíssim. Quan tu ajudes als altres això sempre et
retorna amb la satisfacció del deure complert. Ajudant t’ajudes a tu mateix.” diu en
Ramón.

14. Arxius entrevistes

Entrevista Ramon Daví.amr
Entrevista a
Ramon Daví.pdf

Entrevista Mercè Riera.amr

Entrevista a Mercè
Riera.pdf

15. Opinió personal
Sovint no coneixes les autèntiques realitats que t’envolten, les carències de la gent
i totes les necessitats que molts tenen. Endinsar-nos en el món d'El Xiprer i
d’Amics d'El Xiprer ens ha permès adonar-nos de la gran quantitat de gent
necessitada que tenim al costat de casa. No podem tancar els ulls a la realitat que
ens envolta. De vegades amb poca ajuda però de molta gent, es pot arribar a fer
molt, amb granets de sorra pots fer una gran muntanya, i amb ganes es poden fer
moltes coses. És molt dur haver de demanar ajuda, però a El Xiprer les portes
sempre estan obertes, només cal que s’impliqui més gent perquè el rebost estigui
sempre ple i es pugui seguir ajudant a tot aquell que ho necessiti. Ens ha
impressionat la feina que fan.

16. Lipdub d'El Xiprer

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=K3tBdUGhXM
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