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Ens podem preguntar quantes persones dormen al carrer a Lleida i com i on dormen. O quants joves

tenim que no troben acompanyament un cop han caigut al món de l'addicció. Quantes famílies tenen

dificultats en tenir allò tant bàsic com és una cistella d'aliments. Però més important que el nombre, el

com i l'on, és preguntar-se "qui són" i el "per què hi són". I mentre coneguem algú i ens preguntem el

perquè, tindrà tot el sentit per nosaltres ser-hi i persistir.

L'any 2021, marcat encara per la presència virulenta de la COVID-19, ens ha fet mantenir la determinació

de continuar acompanyant i servint des de la proximitat i sense distàncies, al costat de les persones. El

que llegiràs són dades que responen al nombre i a la manera com ho hem fet. Però la memòria vol ser

també una oportunitat perquè ens fem junts, com a ciutadania compromesa, la pregunta de "per què

passa tot això?". Ser-hi i persistir és la voluntat de continuar acollint i acompanyant alhora que lluitem

per transformar les estructures del nostre entorn. Per aconseguir-ho ens agradaria que et sumessis

també al crit: 

Som aquí i persistim

A LLEIDA, NINGÚ SENSE LLAR!



 
Per la

transformació
social

 

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

En comunitat 
Treballant
 en xarxa

Fent
acompanyament

incondicional

!



PERSONES 
BENEFICIÀRIES

 
2.124 DIRECTES 

Persones amb
problemes  d'addiccions 

Persones amb privació 
de llibertat 

Persones en situació 
de sense llar 

Infància en riscPersones migrants
ateses a Hospitalitat

PERSONES ATESES 

5.384

Temporers

Famílies
hospitalàries

Persones en
situació 

de sense sostre

247

312

17

1.058 115

3

220

107

http://www.arrelssantignasi.cat/


256
VOLUNTARIS I VOLUNTÀRIES

que donen caliu i afecte que és
tan necessari en situacions de

molta vulnerabilitat.

24
TÈCNICS 

 que treballen també
perquè la justícia social

sigui possible.

367
DONANTS 

 que ens donen suport per  
a transformar cap a un

mon més just.

EQUIP HUMÀ

PATRONS
  que reflexionen i ens guien

seguint la missió de l’entitat i
complint els objectius marcats.

10



ÀREA D'ACOLLIDA Acollida significa veure l’altre des de 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’afecte i
l’estimació per l’altre sense jutjar-lo. 

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

374

CENTRE 
OBERT

Persones     
312

És un servei d’acollida
sociosanitari que acompanya
la persona per a què pugui
reduir el dany en el consum de
drogues.                  
 

REDUCCIÓ DE 
DANYS

Persones     

És un servei de distribució d'aliments on
és facilita l'accés a drets bàsics com
l'alimentació a persones en situació de
vulnerabilitat.                                                                    

Beneficiàris     
3.260

BOTIGUETA

4.572
Lots repartits

Persistim per acollir i acompanyar a persones en situació d'exclusió.

5.828
Carmanyoles d'aliments  

cuinats



Punt de trobada per a
migrants, a través de la
formació lingüística i
l’aprenentatge del català i
castellà, així com de la
cultura. 

Reforç escolar i educació
en el lleure per a infància
vulnerable, realitzant
també casal d'estiu i
colònies durant el juliol.          

107

ESPAI LA PLAÇA

Persones     
247

ALFABETITZACIÓ

Alumnes     

Atenció bàsica a persones
temporeres en l'allotjament
temporal de la parròquia de Sant
Ignasi i repartiment de bosses
d'aliments.

13

TEMPORERS

Persones
acollides     

Persistim per a què tothom se senti integrat dins d'una comunitat.

207
Bosses
repartides     



Acompanyar és ajudar respectant el procés i ajudar lapersona a créixer  des del costat. És crear un vincleque ens uneixi els uns als altres. Establir un lligam queens faci sentir estimats i estimades i, per tant, viuremillor la vida d’alguna manera. A partir d’aquestavinculació, acompanyem la persona a millorar la sevasituació familiar, d’ocupació i d’habitatge,....Habitatge de suport per a persones amb problemes d'addicció
en el marc d'una comunitat terapèutica.

ÀREA D'ACOMPANYAMENT

14 homes han conviscut a la comunitat terapèutica. 

REINSERCIÓ

68 persones han estat acompanyades. 

Espai d’acollida ambulatòria on s’acompanya de forma integral a
les persones en el seu procés de millora personal i autonomia.

ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC

Persistim per oferir una escolta a la persona que ho necessita.

ACOLLIDES
Primeres entrevistes de diagnòstic i establiment del pla de
treball.

 persones acollides.103



Hem aconseguit que             persones puguin accedir a
una prestació o hagin millorat la seva situació arran
de realitzar certs tràmits burocràtics
(empadronament, rendes garantides, ingressos
mínims vitals).

TRÀMITS I GESTIONS

Persistim per a que la persona se senti digna.

UNITAT DEPENDENT DEL SEGRIÀ
Seguiment i acompanyament de dones amb privació
de llibertat.                 

17 dones han estat acompanyades. 

34

INSERCIÓ LABORAL I FORMACIÓ 
Hem acompanyat            persones en recerca de feina

i de formació i           han aconseguit treballar.6
16



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.

ÀREA D'INCLUSIÓ

Comptem amb      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.

16Hem acollit                persones.

PISOS DE SUPORT

Persistim per posar cara a unes dades.

Hem realitzat        

SERVEI DE LLEURE 

22

38 21

HORT TERAPÈUTIC 
         persones han pogut gaudir de l’hort per fer salut, ocupar el
temps, treballar en equip i aprendre de la terra. 
16

9

facilitant la socialització i reinserció comunitària i social.

persones usuàries, activitats de lleure amb



Campanya persones sense llar: Sense sortida?

ÀREA DE TRANSFORMACIÓ
Comunicar, sensibilitzar i incidir p

úblicament

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.

amb             accions i                         persones sensibilitzades.

FENT SENSIBILITZACIÓ

persones han fet voluntariat. 266
FENT COMUNITAT

FENT INCIDÈNCIA PER FER CANVIS

Persistim per ser una comunitat compromesa i hospitalària.

Perduts en un  
sistema de protecció social que no protegeix.
Vam realitzar un programa de ràdio a UA1 "Un dia més", des de
la Pl. Paeria amb la col·laboració de persones d'Arrels Sant
Ignasi que fan el Podcast arRelats. Una matinal que va acabar
amb una performance que simbolitzava el laberint de trabes
que es troba una persona en situació de carrer i va culminar
amb la lectura del manifest.

46 1.088

https://arrelssantignasi.cat/2021/05/26/allotjament-temporers/


Persistim per transformar-nos  cap a un món més just.

ADHESIONS  I MANIFESTS

Proposta legal de mesures urgents i transitòries per fer front al sensellarisme.

Manifest per un model energètic sostenible a Catalunya.

Manifest 20 J: Llibertat de moviment per les persones refugiades i migrants. Plataforma 12D.

Manifest per a una acollida digna de les persones temporeres.

Adhesió al manifest i a la concentració per la Reforma del Reglament d'Estrangeria a
Barcelona.

Adhesió per a què es resolguin ja els milers d'expedients de ciutadans estrangers.

Adhesió a la Vetlla de pregària davant del CIE: Lema “Prou internaments i expulsions.
Volem hospitalitat”. MigraStudium.

Audiència pública a Lleida: A lleida, ningú sense llar.



TREBALLEM EN XARXA

 - CASD

Consorci per a la
gestió d’atenció a

persones sense llar
a la ciutat de

Lleida

Àrea d'inclusió social

Taula de participació 
social de Ponent

Carles Blanch
Cristianisme i Justícia
La Vinya
Migrastudium
Salut Alta

Persistim per preguntar-nos perquè passa això?

Jesuïtes

Suport Institucional i Incidència  

Acció Social 

Altres



1.125.016,28 €

0 250 500 750

Acollida 

Acompanyament 

Inclusió 

1.125.016,28 €

0 200 400 600

Generalitat Catalunya 

Donatius  

Entitats Privades  

Diputació de Lleida 

Ajuntament de Lleida 

Resultat 

ELS COMPTES CLARS

ON INVERTIM? D'ON VENEN ELS DINERS?

Persistim per a què no hi hagi ningú sense llar.

61,60%

31,76%

6,64%

48,46%

41,76%

3,72%

3,56%

1,92%

0,59%



Parròquia Sant Ignasi de Loiola, Grup Ambdós, M. Serra, Bon Forner, Envasstil, Cambra de comerç,
Vortex Alimentari, Udl, Grup Llumm, Brodats Marina, Catedra UNESCO pel dret de l'habitatge,
Unipreus S.L, Academia Mariana, Associació Integra, Escola Països Catalans, EOI Lleida.

Les colles gastronòmiques que organitzen el Xup-Xup solidari:  Amics del Bacallà, Cauet del Segrià, El
Sogall, Gastrobacus, Lo tall i l'Escola d'hoteleria de Lleida

Centres col·laboradors amb el projecte "No llencis menjar cuinat": Col·legi Maristes Montserrat de
Lleida, Jesuïtes Lleida Col·legi Claver, Escola Països Catalans, Escola Joan Maragall, Escola La Mitjana
i el Sogall.

GRÀCIES A Entitats i empreses col·laboradores:

Amb el suport de:

Persistim per visibilitzar allò que no es vol veure.



info@arrelssantignasi.cat
  

Avd. Madrid, 7  2n dreta -  25002 -  Lleida
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Col·labora
Fes un donatiu!
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 CODI 33638

Fes un voluntariat
Contacta'ns!
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