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Quinze anys d'atenció a les
persones sense llar, a Tarragona
La Fundació privada Bonanit convoca un acte per celebrar els seus tres lustres
d'activitat

Una imatge d'arxiu de l'alberg que la fundació té a la Part Alta de Tarragona | Marc Busquets

Aquest mes de novembre fa 15 anys de l'inici de l'entitat Fundació privada Bonanit, de
Tarragona. Aquesta es dedica a atendre les persones sense llar, gràcies també al suport que rep
d'algunes administracions, així com nombroses institucions, empreses i particulars. En aquest
període, i segons les seves xifres, ha atès més de 6.000 persones a través de diferents
projectes i a les instal·lacions de les quals disposa a la Part Alta.
[h3]Acte de celebració[/h3]
Per tot plegat, l'entitat que presideix el periodista Antoni Coll ha convocat un acte de celebració
d'aquesta dècada i mitja de solidaritat. L'objectiu, segons fonts de la fundació han assenyalat a
Reusdigital.cat, és "agrair a tots els que han fet possible la nostra feina d'aquests tres lustres".
L'acte en qüestió es farà el proper 25 de novembre, a les 6 de la tarda, a la sala d'actes del Col·legi
de l'Advocacia de Tarragona (al carrer d'Enric d'Ossó, 1). S'ha apuntat que es distribuirà un full
informatiu, editat per a l'ocasió, en què es repassen les accions més destacades del col·lectiu
social. En nom del patronat de la Fundació Bonanit hi intervindrà Antoni Vives.
A banda, s'espera la presència d'autoritats de la ciutat i del territori. Finalment, hi haurà una
actuació de la Cobla de Ministrers El Tecler, que dirigeix ??Roser Olivé.
[h3]De les pensions a l'alberg[/h3]

https://www.reusdigital.cat/noticia/88957/quinze-anys-atencio-persones-sense-llar-tarragona
Pagina 1 de 2

La Fundació Bonanit va començar la seva activitat l'1 de novembre de 2006, amb l'acollida de les
primeres 15 persones sense llar a la Pensió Carmen, del carrer de Cartagena de Tarragona.
Després també es van llogar habitacions a l'Hostal Al-hambra, del carrer d'Estanislau Figueres i,
des de 2020, a l'hostal Ram-Rooms, del carrer de Fortuny, on es disposa de 20 llits, gràcies a un
acord amb l'Ajuntament.
Cinc anys després de la seva fundació, la Fundació Bonanit va poder començar a prestar serveis en
un espai que fa d'alberg, la Casa de Sant Auguri, de la plaça Peixateries Velles, cedit per l'Obra
Pia Montserrat, amb una vintena de places.
A les persones que hi van se'ls facilita una estada mínima de 14 dies, així com tres àpats diaris. A
banda, tenen al seu abast serveis sanitaris i atenció psicològica, si ho desitges, i bugaderia.
Segons la Fundació Bonanit, aquesta acull "centenars" de persones procedents de tot el món, en
una tasca que es fa amb coordinació amb el consistori tarragoní i entitats com Càritas, Formació i
Treball, el Banc d'Aliments, o els hospitals de la zona.
Per la seva funció, l'entitat va rebre temps enrere el Diploma al Mèrit Civic que concedeix
l'Ajuntament de Tarragona. La Diputació col.labora també per fer possible la tasca de l'entitat.
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