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La taula d’Arrels Sant Ignasi és gran i s’hi barregen 
comensals i servidors intentant  formar una única 
comunitat humana. Aquest any hi han passat més 
de 1.400 persones ateses i més de 166 voluntaris i 
voluntàries. Però darrere de cada “plat” hi ha una 
tira llarga més de persones que hi han col·laborat: 
com l’equip d’educadors i tècnics, els donants, els 
que han sabut oferir un lloc de treball a un dels 
nois que deixa el programa, o tota  persona que 
ens ha ajudat a sensibilitzar. Perquè cada comensal 
surti d’aquest dinar ens cal l’ajuda de molta gent. 
Perquè a Lleida tothom tingui un lloc digne per 
viure ens cal el compromís de tota la ciutat. 

Roger Torres i Aguiló 
President d’Arrels Sant Ignasi 



 

 
 Acollida: la nostra prioritat no és l’èxit sinó l’acolliment de les persones.  

 
Personalització: per nosaltres cadascú és diferent, únic i irrepetible.  Les característiques comunes no 
esborren el caràcter personalitzador de les nostres intervencions socioeducatives. 
 
Equilibri en les intervencions educatives: cal anar buscant un adequat equilibri entre tendresa i     
fermesa, comprensió i estimulació, de manera que les actuacions de la nostra relació d’ajuda defugin 
d’actituds paternalistes o de distància desproporcionada. 
 
El dinamisme evolutiu: volem obrir dinàmiques de processos de canvis positius, promovent així la 
recuperació i normalització. 

Atenció integral: la nostra acció ha de tenir en compte totes les dimensions: familiars,  relacionals, 
laborals, materials...  

Reinserció o Inclusió: el recorregut i objectiu final de la nostra aposta educativa és la inclusió crítica en 
la normalitat social. 

Referent permanent: volem ser un referent per als nostres usuaris, i sigui quin sigui l’estat o situació 
en què es trobin, sempre s’hi han de sentir acollits. 

Opció pels més necessitats: la població que  prioritàriament  s’ha  d’atendre,  d’acord  amb les nostres  

possibilitats, ha de ser la més necessitada i amb més carències. 

 

Solidària i coordinada amb altres institucions amb finalitats afins: intentem dur a terme el nostre 
servei sumant forces amb altres institucions privades o públiques que tinguin finalitats semblants i  
complementàries. 



Els programes Arrels són l'expressió pràctica de la promoció de la dignitat i la justícia social. Arrels Sant    
Ignasi acompanya persones sense llar, les que pateixen addiccions, les que estan en privació de llibertat, les 
que tenen importants carències en diversos àmbits de vida (socials, laborals, familiars, sanitàries, etc).  

Durant el 2018 hem atès a: 
 

1.560   persones acollides directament                                                         
3.509   beneficiaris     
809       persones en situació de sense llar  
1.130   sense cap ingrés 

Darrere cada xifra hi ha una persona, un rostre, una veu, una història... 



 

Centre Obert 

 

Programes Arrels  

Servei d’Aliments Reducció de Danys 

El què pretenem és una aproximació a la realitat de la persona, de forma acollidora i respectuosa 
amb els tempos de vida de cadascú. Es tracta d'acollir, i si és possible, estimular el procés de canvi 
a través de la pedagogia de l'amor, la solidaritat i l'empatia.  

309 persones acollides. 

34 persones de mitjana a la sala 
d’estar. 
 
3.680 accions d’acompanyament 
social individualitzat. 

4.168 serveis prestats entre dutxes, 
bugaderia, consigna, rober... 

I és important observar que 72   
persones han fet passos  visibles de 
millora en la salut, l’addicció, el 
treball i l’habitatge. 

3.537 persones han rebut aliments. 

1.118 persones ateses directament. 

784 persones han estat derivades per 
altres entitats i de l’Ajuntament de 
Lleida. 

4.012 lots d’aliments repartits amb 
una mitjana de 77 lots setmanals. 

6.017 carmanyoles d’aliments cuinats 
distribuïdes gràcies als 6 centres      
educatius col·laboradors. 

15 persones han realitzat tasques     
ocupacionals.  

269 persones han reduït els riscs 
de consum. 

35 persones han començat proces-
sos visibles de millora. 

9.423 xeringues distribuïdes, de les 
quals 3.815 han estat retornades. 

155 actuacions sanitàries per la 
millora de qualitat de vida dels 
usuaris. 

17 persones han rebut formació 
del Programa d’Intervenció amb      
Naloxona. 



 

Programes Arrels 

Persones que realitzen un procés intern per fer un canvi positiu en la seva situació personal,       
tot rebent un suport personalitzat i de grup, de creixement personal i d’acompanyament per         
millorar la seva situació familiar, d’ocupació i d’habitatge.  

Reinserció Acompanyament Unitat Dependent 
del Segrià 

15 homes han passat per la 
nostra comunitat terapèutica 
urbana. 

Dels 7 homes que han sortit,   
4  d’ells han aconseguit trobar 
feina. 

3 persones han aconseguit        
accedir a un pis de lloguer 
normalitzat. 

78 persones que han estat   
acollides i acompanyades. 

7 persones han trobat feina. 

5 persones han fet cursos de   
formació. 

2 persones han accedit a un 
pis de lloguer normalitzat. 

8 persones han millorat la   
seva situació econòmica. 

22 dones han comptat amb el 
suport individualitzat per   
reincorporar-se a la vida     
normalitzada. 

5 d’elles s’han incorporat al 
mercat laboral i 3 mantenen el 
contracte de l’any anterior. 

7 dones  segueixen mantenint 
contacte de  forma voluntària. 



  

 

Pisos de suport  

Hort 

Comptem amb 11 places residencials temporals, en 4     
habitatges per a persones que per la seva situació  necessi-
ten un allotjament digne per poder continuar el  camí cap 
a una vida autònoma. Hem acollit 14 persones diferents 
que han fet 3.264 pernoctacions. 

Disposem d’un hort que afavoreix el creixement personal i 
la millora de la qualitat de vida de la persona a través dels 
tallers formatius i ocupacionals que s’hi realitzen. 
Els aliments recollits són destinats als participants, als propis 
habitatges i al servei d’aliments on es millora la qualitat dels 
lots d’aliments distribuïts. 

25 Participants 



El treball en Xarxa obre portes a altres oportunitats, sobretot per a les persones que atenem. Participar en xarxa significa col·laborar 
amb altres entitats, enfortir els projectes d'acció, fer incidència i establir sinèrgies que facilitin la transformació social.  

Federació Catalana de Voluntariat Social 

• Formació de voluntaris  

• Activitats de sensibilització 

Coordinadora Catalana de Fundacions 

• Suport institucional 

• Formació per l’entitat 

Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) 

• Formació per l’entitat 

• Suport Institucional 

• Sensibilització 

Taula de Participació Social (Lleida i C.P 
Ponent) 

• Atenció a usuaris comuns (necessitats 
bàsiques, acompanyament, suport) 

Consorci d’Atenció a les Persones sense 
Llar de Lleida 

• Incidència per tal que es construexi la  
residència prevista per a les persones 
sense llar 

Xarxa d’Atenció a les necessitats bàsi-
ques de Lleida 

• Atenció a temporers 

• Comissió seguiment Housing First 

Sector Social de la Companyia de Jesús - Plata-
forma Apostòlica Territorial de Catalunya (PAT) i 
Lleida (PAL) 

• Formació de voluntaris i tècnics 

• Sensibilització 

• Suport institucional 

• Treball conjunt amb: Fundació la Vinya, Funda-
ció Migra  Studium, Fundació Carles Blanch, 
Fundació Salut Alta, Cristianisme i Justícia . 

• Campanyes de col·laboració amb el Col·legi 
Claver i la  Parròquia Sant Ignasi de Loiola. 

Xarxa d’Entitats Cristianes d’Acció 
Social i Caritativa a Lleida 

• Formació per l’entitat 

• Projecte “No llencis menjar cuinat” 
on hi participen: Col·legi Maristes 
Montserrat, Col·legi Claver, Escola 
Països Catalans, Escola Ciutat Jardí, 
Escola la Mitjana, Escola  Francesco 
Tonucci, Escola Frederic Godàs i 
Sant Joan de Déu. 

• Dispositiu d’igualtat d’oportunitats 
(Càritas, Salesians Sant Jordi PES) 

• Esmorzars i distribució d’aliments 
(Voluntariat Vicencià) 

• Taller de Cuina (Salesians Sant Jordi 
PES i Sant Joan de Déu) 

Col·laborem amb altres entitats:  

• Associació Antisida 
(hort, pis compar-
tit, colònies…), 
Oficina de l’Area 
d’Inclusió de 
l’Ajuntament de 
Lleida, Agrupat i 
FECOLL, (dinar de 
Nadal) CAS i  Banc d’Aliments... 



 

El nostre impacte en la societat es veu reflectit a través de les accions formatives impartides a les escoles, 
les xarxes socials i l’impacte als mitjans de comunicació:  

Més de 800 alumnes i professors sensibilitzats als centres educatius: 

• Jesuïtes - Lleida  
Col·legi Claver  

• Col·legi Maristes  
Montserrat Lleida 

• IES Ronda  

• Col·legi Santa Ana 

• IES Maria Rubies 

• UDL Treball Social 

• Col·legi Episcopal  

• Jornada Àgora (UDL) 

• Grup de Catequesi de 
la Parròquia de Sant 
Ignasi de Loiola 

172 persones han assistit als tallers formatius impartits a 9 CAP’S 
de la província sobre l’Intercanvi de Xeringues en col·laboració 
amb el Departament de Salut. 

• CAP Eixample 
• CAP de Balàfia 
• CAP Primer de Maig 

• CAP de Cappont 
• CAP de la Bordeta 
• CAP d’Almenar 

• CAP d’Alcarràs 
• CAP de Seròs 
• CAP Onze de Setembre 



 

 
Seguidors a les Xarxes Socials: 

Hem tingut ressó a  58  mitjans de comunicació: 

• Diari Segre 
• La Manyana 
• Punt Avui 
• Europa Press 
• El Periódico  
• Radio Lleida 

• UA1 
• Catalunya Radio 
• RNE  
• Cadena Ser 
• Radio Cope 
• Cuatro 

• Bisbat de Lleida 
(de Bat a Bat) 

• TV3  
• TVE 
• Lleida Tv 
 

1090 Amics 200 Seguidors 340 Seguidors 

Hem intervingut en xerrades, jornades, fires, tallers, taules rodones i  diferents taules informatives... 



Sortim al carrer  sota el lema   

"ESTIC TANT A PROP QUE NI EM VEUS". 

Vam organitzar una flashmob amb lectura del manifest i una 

missa memorial en record de  totes les persones que han mort 

a Lleida patint aquesta situació.  

Durant aquest any hem viscut  14 defuncions de  les persones  que hem acompanyat i recordarem.  

(9 persones més que l’any anterior) 



16 Membres del Patronat, 

per guiar el nostre camí. 
166 Voluntaris/àries  que       

aporten més qualitat i        
milloren tot el que fem a 
l’entitat. 

21 Tècnics, que  tenen cura de les 

persones que acompanyem, per 
tal que puguin redescobrir la seva 
dignitat. 



 

  

En especial, volem donar les gràcies a la Natàlia Méndez  per la seva dedicació i implicació amb la nostra entitat durant aquests 14 anys. 

#GRÀCIESSEMPRE 

Acadèmia Mariana, Agropecuària del Segrià SA, Antonio Pérez, Associació Antisida, Autovidres Lleida SL, Banc del Temps, Bon Forner, Casal Loiola, 
Col·legi de Metges de Lleida, Comunitat de Jesús, Cursa de la Cirera de Corbins, Decatlhon Lleida, Depastademoniato, Escola música - Arts         
musicals, EOI Lleida, Estació d’Esquí Boi Taüll, FESOCA - Fed. de Persones Sordes de Catalunya, FECOLL, Forn Joan March, Gimnàs Lleida SL, Grup      
Ambdós, Grup Papaxoc SL, J.A Romero Polo, Joaquin Ureña, Mahou Sant Miquel,  Ramalu SCCL, Pastisseria Vermon, Quartet de Pols i Pua Terres 
de Ponent del Cercle de Belles Arts de Lleida, Sala Indecor (San Do Way), Sant Joan de Déu, Taller Gili 98 (Montgai), Veus Unides d’Almacelles,    
Xup-Xup Solidari: Cauet del Segrià, Lo Tall, Amics del Bacallà, Racó del Riu, el Sogall, Societat Caliu Ilerdenc, Gastrobacus, Escola d’hoteleria de 

Lleida i a les 284 persones subscriptores i d’altres que fent donatius i aportacions són els que ens ajuden perquè a ningú li manqui el caliu d’una 

llar i d’una vida digna. 



*Auditat per Audirick-Control S.L 

DESPESES 2018 
794.814,34€ 

INGRESSOS 2018 
794.814,34€ 




