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VINC DEL FUTUR I FLIPAREU!
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Sí, vinc de l’estiu del futur i he vist la ciutat canviada,
sobretot les persones.  Sí, he vist pel carrer les persones
felices. Al principi tot semblava com sempre, una calor
insuportable que fregava els 40 graus.  Però he vist uns
ciutadans bolcats amb la seva gent.  La Maria i el Joan
han acollit a casa seva una persona nou-vinguda que tot
just ha començat a treballar i necessita estalviar una mica
abans no poder llogar el seu propi pis.  Ells m’han explicat
que fins que no convius amb els altres a un no li cauen els
estereotips i temors.  Es veu que la persona acollida ha
trobat feina gràcies a uns amics seus, el boca orella.  Es
veu que acollir a casa d’un és comú en el futur.  També
em diuen que molts empresaris de la fruita s’han sumat a
les iniciatives que ja fa temps altres col·legues seus
practicaven de fer una bona acollida als temporers.
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Les persones de la ciutat i dels pobles s’han mogut i es
veu que van sortir al carrer i no van parar fins que les
administracions i les grans empreses del sector de la
fruita han construït a la ciutat i als pobles llocs dignes
on tothom qui estigui de pas pugui reposar després de
les llargues jornades de calor de l’estiu.  Qui no agraeix
una bona dutxa, un plat a taula i un bon llit! Doncs es
veu que s’han acabat els assentaments on la gent
malvivia de qualsevol manera.  Es veu que la gent del
futur s’avergonyeix de com podíem tractar les
persones  tant malament.  Fins i tot polítics, religiosos i
gent de renom han demanat perdó per la manera com
s’havia acollit fins ara. Us ho dic perquè estaria bé que
potser fóssim nosaltres els que comencem a sortir al
carrer.



Aquest estiu 2019 ja farà 10 anys
que l’Ajuntament de Lleida va crear
les diferents comissions d’atenció a
les necessitats bàsiques juntament
amb la resta d’entitats socials que
treballen a la ciutat. L’objectiu
d’aquestes comissions era doble:
coordinar i facilitar la millor
atenció a les persones del nostre
municipi. En el sí d’aquestes
comissions s’hi troba la comissió
de temporers, ja que la realitat de
la ciutat de Lleida ens portava a
preocupar-nos per una situació
que any rere any ens interpel·lava.
 
En els darrers anys, a la comissió
de temporers hem detectat que la
realitat s’ha anat modificant. S’ha
produït un canvi de model, on la
població temporera ja no sol·licita
la cobertura de les necessitats
bàsiques, sinó que la principal
necessitat que es detecta és
d’allotjament. 
 
Aquest anàlisi s’ha posat de
manifest en les darreres taules
participatives, on tothom ha estat
d’acord i on s’ha vist la necessitat
d’oferir espais d’allotjament amb
un assessorament social i laboral a
les persones temporeres.
 

Al mes de juny del 2019 la ciutat de
Lleida no oferirà la cobertura de
les necessitats bàsiques a les
persones temporeres, ja que
l’administració local va deixar de
liderar-ho. Aquesta decisió ens
genera inquietud vers l’acollida
que com a societat lleidatana
oferirem a les persones
temporeres, persones que aporten
la força de treball a un dels motors
econòmics del nostre territori.
 
Ens preocupa les possibles
situacions de vulnerabilitat social
en les que aquestes persones es
poden trobar i que aquestes
atemptin, a més, contra la seva
dignitat de les persones
temporeres treballadores.
 
La societat de valors que
construïm es mesura per les
nostres accions. I ens entristeix
que la xarxa que durant tant
temps s’ha construït amb voluntat
d’esforç i de servei vers la ciutat,
avui es dissolgui i les
conseqüències siguin per les
persones més vulnerables.
 
Esperem, que el canvi de consistori
permeti, replantejar aquesta
situació per convertir-nos realment
en ciutat d’acollida!

Temporers
" Convertir-nos realment en ciutat d’acollida"

N O T Í C I E S  
POTS AJUDAR EN LA
INCLUSIÓ LABORAL DE
PERSONES MIGRADES?
Estem buscant persones, entitats, empre-
ses, etc. que puguin oferir una feina
durant un any a persones nouvingudes
per, d'aquesta manera, aconseguir el
permís de treball al nostre país.
 
Per mostra, aquesta història:
"L'Abdelhak somriu content quan ho
explica. Gràcies al Lluís, voluntari d'Arrels,
ha trobat feina. Treballa molt, diu, però
cada dia es posa al llit tant content com
cansat. Treballa en una granja de porcs a
pocs quilòmetres de Lleida. El Lluís el va
posar en contacte amb la Dolors que és la
persona que li ha fet el contracte. Les
persones que no tenim ningú ens costa
molt poder-nos relacionar amb la gent
d'aquí; al principi estàs ple de temor i de
complexos, diu d'Abelhak.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la Dolors, quan li expliquem ens diu que
de temors també en tenia ella.
Ara tots dos s'han trobat gràcies al Lluís
que es treu mèrits i agraeix a la Dolors el
seu gest de confiança."
 
Aquesta història parla de petits gestos que
han ajudat a l'Abdelhak a poder entrar a la
roda de la societat, una roda que gira molt
ràpid i que necessita persones com el Lluís
i la Dolors per pujar-hi.
 
 Aconseguir aquest lloc de feina no suposa
només poder tenir uns ingressos a final de
mes sinó que, a més, empodera a la
persona, facilita que pugui accedir a un
habitatge digne, pugui fer-se càrrec de les
despeses familiars, evita que depengui
d'almoines o prestacions, estalvia llargs
tràmits burocràtics... Ajuda a sortir de la
invisibilitat.

BUSQUEM
A LA

DOLORS!



HOMELESS  

EL  MUSICAL  SOCIAL  
LLEIDA  CANTA  A
LES  PERSONES

PRESENTACIÓ  

MEMÒRIA  2018

Ens plau convidar-vos a la
presentació de la memòria 2018.
En aquest acte, pretenem no
només retre comptes a les
persones i institucions que
confieu en nosaltres, sinó també
valorar la feina de tantes
persones voluntàries i tècniques
que, dia a dia, acompanyen
persones que necessiten una
segona oportunitat. Per això ho
volem compartir amb vosaltres, ja
que aquesta feina es fa gràcies a
cadascú de vosaltres.

AGRAÏMENTS  

A  Mon  Ermitage  per  la  donació

d 'oli  que  ens  va  fer  arribar  al

Servei  d 'Aliments .

Lleida Canta a les Persones. Aplec
organitzat per Coral Maristes, que
pretén ajuntar Corals de tot
Catalunya, que uniran les veus
amb les de les persones que
tenen capacitats diverses i que
viuen situacions complexes.
Podrem compartir la nostra
realitat dels programes Arrels
amb diferents Corals de
Catalunya.

Durant aquest últim trimestre del curs volem
agrair a tots els que vau col·laborar amb la
xocolatada que vam celebrar pels 25 anys de
l'entitat:

Als participants de la Cursa de la Cirera pel seu
donatiu d'Aliments. 

A tots els que vau comprar la vostra Rosa a

la nostra paradeta de Sant Jordi o al Col·legi

Claver-Raimat; En especial al Roger Torrés

Graell per estar amb nosaltres signant els

seus llibres!

Homeless. El musical
social mostra les dificultats dels
que no tenen llar, per apropar
l’espectador a una realitat que pot
afectar qualsevol del nostre
entorn.  Un sensesostre que havia
estat un cantant famós ajuda una
jove en la seva primera nit al
carrer. Per evitar que passi pel
mateix que ell ha passat, decideix
enfrontar-se a les seves pors.
                   

Quan: El dissabte 8 de juny
Hora:  20h.
On:    Teatre Escorxador. 
Preu: 10 Euros
                   

 Quan: El diumenge 9 de juny 
 Hora: 9.30h a 14h.
 On:  Campus de Cappont.
 Desprès cercavila fins Plaça Sant Joan.     
 

Quan: El dimecres 12 de juny 
Hora: 12h
On: Al Centre Obert (C/ Panera, 7 1r pis)

Per acomiadar el curs 2018-2019
amb tots vosaltres us convidem a
l’exposició de les obres realitzades
per els nois al taller d’Art dels dilluns
a càrrec de la nostra voluntària, Chus
Oteyza. Que ens farà explicació del
procés creatiu que s’ha seguit durant
aquest curs.                   

EXPOSICIÓ :  ARTE ,

EMOCIÓN , INCLUSIÓN

Quan:  El dimarts, 18 de juny
Hora: 19h
On:  Galeria Indecor (General Brito, 23)
                   

- Plusfresc per la donació de llet, tovallons,     
 xocolata i gots.
- Forn Farre de Suchs per l'elaboració de la
coca dolça. 
- A la Marina, la Mònica i l' Ivan per amenitzar-
nos la tarda amb música en directe.

A G E N D A



BONES
NOTÍCIES

 

CENTRE OBERT
A l’Andrés un dels nostres usuaris
amb una llarga trajectòria de vida
al carrer, el divendres 17 se li van
fer entrega de les claus d’un pis
del projecte Housing First.
Enhorabona Andrés esperem que
aprofitis al màxim d’aquesta gran
oportunitat.. 

 

SERVEI
D'ALIMENTS
Estem molt contentes a Botigueta,
ja que podem dir que hem
augmentat la qualitat: la botigueta
funciona molt bé. Gairebé farà un
any que vam augmentar l'equip
tècnic amb una encarregada de
magatzem i això ens ha permès
organitzar-nos millor, donar una
millor atenció, una millor gestió de
magatzem, i poder organitzar-nos
d'una manera més eficaç. En
definitiva: un salt qualitatiu.

 

REDUCCIÓ DE
DANYS
Durant aquest mes de maig dos
dels nostres usuaris més coneguts
han fet el pas per entrar a
programes de tractament. Un
d'ells ha ingressat a "Projecte
Home" de Montcada i Reixac i una
altra noia està en procés d'entrada
al pis d'Antisida a Lleida.
Aquests processos positius
comporten un gran esforç per part
dels usuaris i intentem
acompanyar-los des de la bona
vinculació que ajuda al fet que
sigui possible. Esperem que
aquesta experiència els hi serveixi
per refer de nou el camí!

 
REINSERCIÓ
El Jaime, ara fa un mes, va
ingressar amb nosaltres després
de molts intents de procés que
havien acabat en abandonament.
Està motivat, s'ha adaptat bé i
celebrem que miri pel seu futur i
pensi a seguir el tractament. Per
altra banda el Monyr i el
Jose continuen a les seves
respectives feines i segueixen
estables. El Miguel aviat acabarà el
curs d'atenció a persones
dependents que està realitzant i
iniciarà les pràctiques en una
empresa. Seguim endavant!

ACOMPANYAMENT
Celebrem la sortida del pis de
suport del Xavi, que després de
gairebé 4 anys de convivència al 
pis ha aconseguit accedir a un pis
de lloguer i d'aquesta manera
poder gaudir d'una vida
completament autònoma. Esperem
que aquesta nova etapa et realitzi,
que tinguis molta sort!

 

UNITAT
DEPENDENT
Hem promogut amb més força la
participació de les dones en
activitats internes del pis. S'ha
començat un receptari, on s’hi
anoten totes aquelles propostes
temàtiques que van fent als
vespres i que més els hi ha
agradat. A partir d’aquí s’ha creat
un nou espai de convivència,
millorant la cohesió i relació entre
elles.

HOSPITALITAT
El dia 22 de maig vam acabar les
classes d'alfabetització de català i
castellà repartint 161 diplomes.
Gràcies a la participació i
aprofitament de les classes, en
Mamadou, un dels nois assistents
al curs de català, ha pogut fer els
tràmits i obtindrà el permís de
treball i de residència després
d'anys d'estar a casa nostra en
situació irregular. Moltes felicitats!
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