
MEMÒRIA  2020

malgrat tots els malgrats

som aquí!



NOUS VOLUNTARISJOVES

ADAPTATS
AL CANVI
TEMPS ESPECIAL DE PANDÈMIA
H em esta t  o b erts  du ra nt  to ta  la  pa nd èmia ,
p er qu è a co mpa ny a r  és  ser - hi  s emp re  i  no
d ei xar  n ingú  so l  i  no  ca mina r  ma i  s ols .  

Co m ho  he m fet?

-  M an tenint  e l  c onta cte  amb  les  pe rs one s
q u e a comp a nye m.

-  G a ra nt int  to ts  e ls  ser ve is  d ’a l imen ta c ió
( di str ib uc ió,  be rena r s ,  e smo rz a rs , . . . ) .

-  A cce ntua nt  les  mesu re s  h ig ièni qu es  p er
p r eve nir  e l  con tagi  de l  c or o nav ir us
( R ed ucc ió  de  d a nys ,  d utxe s,  b u gad er ia , . . . ) .

HEM CANVIAT LA MANERA DE TROBAR-NOS

MÉS SOLIDARITAT

COVID-19

ADAPTANT L'ATENCIÓ
som aquí!



En comunitat 

Fent acompanyament incondicional

Treballant en xarxa 

Per la transformació social

Hi hem estat i hi som
Ens agradaria poder compartir les mil i una imatges que fan un any d'Arrels Sant Ignasi. Perquè moltes
d'aquestes fotos parlen d'històries molt boniques que valen la pena ser explicades.  Parlen de l'enginy de tot
un equip per poder continuar acompanyant en un any en que sembla impossible mantenir el caliu dels
encontres. Parlen del suport a processos envers unes vides amb més dignitat. Parlen de la solidaritat que,
malgrat les restriccions, no ha perdut la mobilitat. I parlen, en definitiva, de persones que es troben amb
persones.  
Aquesta memòria recull dades que es poden traduir amb encontres personals. I vol ser un agraïment a tots els
que ens heu ajudat a fer-ho possible. Si una cosa hem après aquest any és que totes i tots som més
vulnerables i interdependents els uns dels altres. I que la tasca que fem a Arrels Sant Ignasi continua tenint tot
el sentit del món. Gràcies per ajudar-nos a ser-hi!

Acollir, acompanyar i defensar les persones en
situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida   

i els seus entorns, 
creant una comunitat solidària capaç d’implicar-se, 

junt amb altres, 
en la transformació cap a un món més just. 

Missió Valors
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Persones amb 
addiccions 

Persones amb 
privació de llibertat 

PERSONES 
BENEFICIÀRIES

 
2.036 DIRECTES 

Persones en situació
de sense llar 

1.070

Infància en risc

54

278

19

Persones migrants 
230

PERSONES ATESES 

5.443

PER ELLES
som aquí!

"Hem estat més visibles que mai, perquè

no hi havia ningú al carrer..." 

http://www.arrelssantignasi.cat/


PER ACOLLIR

Acollida significa veure l’altre desde la mirada de
l’amor. Significa escoltar  la persona d’una forma plena
i conscient, on s’hi senti reconeguda, i on es pugui
transmetre el caliu i la tendresa de sentir-te com a tal,
des de l’apreci i l’estimació per l’altre sense jutjar-lo. 

Servei de distribució d'aliments "La Botigueta": Servei
per a persones i famílies que es troben en situació de
vulnerabilitat tot acompanyant-les i facilitant-los-hi l'accés
a alguns dels  drets bàsics com és  l’alimentació.                                 
persones  i                           lots repartits. 

Alfabetització: Un punt de trobada per a migrants, a través
de la formació lingüística i l’aprenentatge del català i
castellà, així com de la cultura.                  alumnes. 

Reducció de danys: És un servei d’acollida sociosanitari
que acull  la persona per a què pugui reduir el dany en el
consum de drogues.                  persones.
 

Esplai La Plaça: Reforç escolar i educació en el lleure per a
infància vulnerable.                infants .

ÀREA
D'ACOLLIDA

Centre Obert: Centre de dia de primera acollida i
d’intervenció socioeducativa per a persones sense llar de la
ciutat de Lleida.                      persones . 

som aquí!

3.407

268

230

54

4.646

"Ens deien: Queda't a casa...

Però jo no tinc casa!"

319



Acompanyar és ajudar respectant el procés i ajudar la
persona a créixer  des del costat. És crear un vincle que ens
uneixi els uns als altres. Establir un lligam que ens faci
sentir estimats i estimades i, per tant, viure millor la vida
d’alguna manera. A partir d’aquesta vinculació,
acompanyem la persona a millorar la seva situació familiar,
d’ocupació i d’habitatge,.... 

PER ACOMPANYAR

Reinserció: Habitatge de suport per a persones amb
problemes d'addicció en el marc d'una comunitat
terapèutica.             homes han conviscut a la comunitat
terapeutica. 

Acompanyament terapèutic: Espai d’acollida
ambulatòria amb l’objectiu d’acompanyar les persones
en el seu procés de millora personal i autonomia en les
diferents àrees de la seva vida (personal, laboral,
relacionals...), a través del seguiment individualitzat i
personalitzat.              persones han estat acompanyades.
.

Unitat Dependent del Segrià: Seguiment i
acompanyament de dones amb privació de llibertat:                    
dones han estat acompanyades. 

som aquí!

ÀREA
D'ACOMPANYAMENT

10

63

19

"Quan més  atenció social hem necessitat, tot estava tancat,

per sort hem trobat el caliu de l'entitat." 



Servei de Lleure: Hem realitzat           activitats de
lleure amb            persones usuàries, facilitant la
socialització i reinserció comunitària i social.

Pisos de Suport: Comptem amb un total de              
p        places residencials en         habitatges per a
persones que, per la seva situació, necessiten un
allotjament digne per poder continuar el seu camí
cap a una vida autònoma. Hem acollit           persones.

Hort terapèutic:        persones han pogut gaudir de
l’hort per fer salut, ocupar el temps, treballar en
equip i aprendre de la terra. 

Tot el suport a persones que han fet procés amb nosaltres i
que continuen necessitant un cop de mà amb la vivenda i la
promoció social. Des d'aquí promovem vivendes que
esdevenen llar, un acompanyament al món laboral i oferim
activitats de lleure per ajudar a establir vincles comunitaris.

PER FER INCLUSIÓ

ÀREA 
D'INCLUSIÓ

som aquí!
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8

15
32

7
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"M'han fet fora de l'habitació per por del

contagi..."



Comunicant com abordem l'exclusió social              
                impactes en els mitjans de comunicació.

Comunicar, sensibilitzar i incidir públicament per canviar la
nostra manera de viure. Es pretén ajudar a conèixer les
desigualtats socials i oferir eines per a la reflexió i la
transformació cap a un món més just, a partir d’una
comunitat majoritàriament voluntària.

ÀREA DE
TRANSFORMACIÓ

Sensibilitzant sobre les causes d'exclusió

Fent comunitat 
           persones han fet voluntariat durant l’any més
complicat per relacionar-se. 

Fent incidència per  fer canvis estructurals 
Campanya persones sense llar - No tenir casa mata. Vam
realitzar una cadena humana a la plaça Paeria, tot i que no
va poder ser un punt de trobada de la comunitat d’Arrels
Sant Ignasi per les mesures de la Covid.  

6508221.393
Amigues Seguidores Seguidores

PER TRANSFORMAR

                      persones sensibilitzades durant el 2020.

som aquí!

624

258

168

Vam activar un refugi d'allotjament temporal per a    
 persones  temporeres.

18
"Més connectats que mai, però no tinc mòbil, ni

tauleta, ni ordinador, ni  tinc connexió a internet..." 

https://www.instagram.com/arrelssantignasi/
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Taula de participació 
social de Ponent

Àrea d'inclusió social

FENT XARXA

AMB QUI
TREBALLEM 

som aquí!

 - CAS

Consorci per a la gestió
d’atenció a persones

sense llar a la ciutat de
Lleida

Salesians Sant Jordi
Ass. de caritat de Sant Vicens de Paul
Càritas Lleida
Sant Joan de Déu
....

Carles Blanch
Cristianisme i Justícia
La Vinya
Migrastudium
Salut Alta

" Jo no tinc xarxa... no tinc ningú..." 

https://arrelssantignasi.cat/treball-en-xarxa/


ELS COMPTES
 CLARS

som aquí!

AMB TRANSPARÈNCIA
"No tinc ingressos, com menjo?

com pago l'habitació...?"

ON INVERTIM? D'ON VENEN ELS DINERS?

 
 
 
 
 
 

UNITAT
DEPENDENT

83.280,14€
 
 

LLEURE
PISOS SUPORT

498.396,99€

362.648,11€

87.070,69€ 79.708,91€

543.242,81€

339.960,71€

68.293,49€ 76.327,69€
PIS REINSERCIÓ

 
186.140,27€

 
 

ACOMPANYAMENT
 TERAPÈUTIC

 
70.540,30€

 
 

CENTRE OBERT
 

103.614,10€
 
 

SERVEI DISTRIBUCIÓ
ALIMENTS

 
280.583,96€

 

HOSPITALITAT
 

68.610,95€
 
 
 

REDUCCIÓ DANYS
 

90.433,80€
 
 

GENERALITAT DONATIUS
ENTITATS

PRIVADES I
ALTRES

ADMINISTRACIÓ
LOCAL

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

DIPUTACIÓ
40.000,00€

AJUNTAMENT 
39.708,91€

ACOLLIDA ACOMPANYAMENT INCLUSIÓ RESULTAT
EXERCICI

DONATIUS EN 
ESPÈCIE

 
141.039,17€

 

DONATIUS
 

221.608,94€
 

DEP.
TREBALL, AFERS

SOCIALS I 
FAMÍLIES

 
252.933,83€

 

DEP. SALUT
 

120.998,16€
 

DEP. JUSTÍCIA
 

106.465,00€
 

 HABITATGE - 18.000€
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GRÀCIES A 

Les colles gastronòmiques que
organitzen el Xup - Xup Solidari: 
Amics del Bacallà, Cauet del Segrià, 
El Sogall, Gastrobacus i Lo Tall.

Tots els centres col·laboradors amb el 
projecte “No llencis menjar cuinat”

GRÀCIES A VOSALTRES

Entitats i empreses col·laboradores:

          voluntaris i voluntàries

          persones remunerades

          persones donants 

          empreses i entitats col·laboradores 

Amb el suport de:

som aquí!

258
22

343
30

 "Tot anirà bé... o no!             

  La pandèmia no és igual per tothom. " 
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info@arrelssantignasi.cat
  

www.arrelssantignasi.cat
Volem seguir aquí, amb tu!

LA CAIXA:  
TRIODOS: 
BBVA:         
BIZUM:       

 Ens ajudes? 

Avd. Madrid, 7  2n dreta -  25002 -  Lleida
DIPÒSIT LEGAL: L-893/2012
DATA CONSTITUCIÓ: 7 MARÇ DE 1994
IREGISTRE FUNDACIONS: NÚM. 786

www.arrelssantignasi.cat

@arrels_stignasi @arrelssantignasi @arrelssantignasi

ES92 2100 0004 44 0201160985 
ES58 1491 0001 28 2084227921    
ES65 0182 3401 38 0201785951    
CODI 33638973 28 90 00

Fes voluntariat                                                      Fes un donatiu 
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