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Les entitats que  treballem per acabar amb el
sensellarisme ens sumem, un any més, a la mobilització
per cridar: “Digues PROU!”. 
Són ja vint-i-set anys sortint al carrer per dir junts “NINGÚ
SENSELLAR!”.  
El Luis diu PROU a  sentir-se sol i ignorat.  El Rafa diu PROU
a una ràbia i una impotència que no sap posar-li nom.
L’Abdul diu prou a la por d’atrevir-se a parlar amb algú. La
Maria diu prou a la impotència de no poder tenir cura de la
seva filla com desitjaria i al patiment del seu cos. 
Ells i elles saben el que és viure sense llar, per això diuen
PROU!  Nosaltres ens sumem al seu crit, un crit contra una
manera de viure que ens mostra passius, indiferents i
ignorants als patiments de veïns i veïnes nostres. 
Homes, dones i infants que tenen un rostre i un nom.  Per
això fem nostre el següent manifest:
Diem PROU!, a la desigualtat que genera processos
d’exclusió.
Diem PROU!, a què ens diguem que és inevitable  el
sensellarisme.    Amb    voluntat    política    i    un    model 
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socioeconòmic que posi a la persona al centre de la vida
és possible evitar-ho.
Diem PROU!, a les expulsions i a les sortides forçades de
les cases que sofreixen milers de persones contra llurs
voluntats.
Diem PROU!, a la impassibilitat i la desafecció amb  què a
vegades ens relacionem amb les persones que més
sofreixen, les més excloses, les que ho han perdut tot, fins
i tot la seva llar. Cal que visquem amb una connexió i
sensibilitat més gran amb el dolor i el sofriment humà que
 cada dia ens interpel·len.
Diem PROU!, al millorable compromís institucional i
legislatiu en el qual s’emmarquen les polítiques
encarregades d’abordar el sensellarisme.
Diem PROU!,  però  no  només.   També   incorporem   una
invitació a obrir els ulls, a posar rostre, una cara, a les xifres
i les dades.     Fem una invitació a mirar les persones
concretes i reconèixer-les com a tals, com un com jo. 
Volem començar a sensibilitzar-nos i a acollir amb la
mirada els qui són els nostres germans i germanes.

POSA-LI UN ROSTRE!



 
 

La Campanya d’enguany vol ajudar a la nostra mirada i posar humanitat al què fem. Per això volem ajudar a posar rostre a
les xifres que ens diuen que hi ha més de 40.000 persones sense llar a l’estat espanyol o 700.000 persones que dormen al
carrer o en allotjament d’emergència a tota la Unió Europea. Darrere d’aquestes dades fredes hi ha persones concretes
que el sistema les deixa fora potenciant la desigualtat. Cal posar les persones al centre d’un model socioeconòmic que
exclou les persones més vulnerables i que genera  exclusió, on les persones sense llar veuen negat en moltes ocasions
l’exercici de la seva ciutadania. Si volem avançar cap a processos integradors, és imprescindible la participació activa com
a element generador d'inclusió. S’ha d’entendre la inclusió com un camí més que com una meta, creant espais integradors,
que requereixen espais comunitaris   on el múscul de l’actuació és la responsabilitat del conjunt de la societat, com una
ciutadania activa i compromesa.
 
La pregunta és... Com?
 
Fent polítiques efectives, que posin èmfasi a la prevenció: garantir ingressos o rendes mínimes; establint protocols
d’actuació de sortida dels recursos (hospitals, centres penitenciaris, ...); prevenció de les situacions de pèrdua de
l’habitatge i alhora facilitar l'accés a l'habitatge.
 
I nosaltres, comprometent-nos a mostrar interès davant les situacions de pèrdua d’habitatge de persones properes; no
valorar únicament l’interès econòmic (en cas de ser arrendadors), treure a debat i reflexió la situació de les famílies en risc
de desnonament o que dormen al carrer; fomentar el treball digne; participar en moviments associatius amb accions
comunitàries; canviar la nostra mirada i apropar-nos a les persones sense llar i continuar incidint en polítiques que
promoguin la justícia social.

Aquest estiu, durant la primera
setmana d'agost, un grup de 9
persones de la PAL de Lleida vam anar
a conèixer de primera mà el treball
que està fent la Delegació Diocesana
de Migracions a Nador, just a la
frontera amb Melilla, amb les
persones que arrisquen la seva vida
saltant la tanca o embarcant-se
en  pasteres  per poder arribar al
nostre país. També vam tenir
l'oportunitat de visitar el lloc que es
troben un cop arriben (els que poden
arribar): els hivernacles de l'extens
"mar de plàstic" d'Almeria. Realitats
per tothom conegudes però molt
impactants vistes en directe.

Des d’Arrels sant Ignasi i en col·laboració amb
el Servei Jesuïta als Migrants i Càritas hem
acompanyat la formació d'un grup d’educadors
del col·legi Claver, Jesuïtes Lleida.   Un projecte
per iniciar el coneixement de la realitat de
l'exclusió social a les terres de Lleida.  Aquesta
sensibilització permet que els educadors
tinguin més recursos a l'hora de formar en
valors els seus alumnes.   En finalitzar
l’experiència, tan professionals d’Arrels com els
propis “alumnes” varen valorar molt
positivament aquesta immersió i fins i tot
algun d’ells va fer voluntariat als tallers d’Arrels
i al Servei d'Aliments. De ben segur que ara, a
la tornada a les aules, podran donar una visió
diferent de la realitat.

Hem acollit durant la primera
quinzena d’agost dotze estudiants
universitaris i joves professionals
vinguts de diferents parts de l’estat
que han realitzat una estada de servei
i reflexió, entorn el tema de
l’hospitalitat.   La seva dinàmica
principal ha estat col·laborar en els
projectes d’Arrels sant Ignasi, Jericó i
Càritas Alcarràs.   Han compartit
jornades de reflexió amb els
voluntaris de Càritas i activistes de la
Plataforma de Fruita amb Justícia
Social.   Sobretot en destaquen la
bona convivència amb la comunitat
de reinserció.

Impregna’t! Mirada a la realitat Camp del treball urbà!Les dues cares del mediterrani?

H O S P I T A L I T A T  A  L ' E S T I U



FLASHMOB  -  CAMPANYA
PERSONES  SENSE  LLAR

EUCARISTIA  MEMORIAL
 I  2N  ANIVERSARI  DE  LA
DEFUNCIÓ  DE 'N  JOAN  SUÑOL  

XUP  XUP  SOLIDARI

Un any més les entitats
gastronòmiques de Lleida
us conviden a participar en
el Xup Xup solidari.
 
Totes les persones que
estigueu interessades en
assistir-hi us podeu posar
en contacte amb nosaltres
per reservar la vostra plaça.

AGRAÏMENTS  

Gràcies al grup Ambdós  (Josep i
Cecília) pel petit concert benèfic
que van organitzar durant el mes
de juny per recaptar fons per
Arrels Sant Ignasi.

Eucaristia Memorial per recordar a
totes les persones que ens han
deixat estan en situació de sense
llar, commemorant el dia Mundial
dels pobres i el 2n aniversari de la
mort del Joan Suñol. 

Gràcies a la Diputació de Lleida pel conveni de
col·laboració fins a l'any 2021 pel programa
ARD i per la subvenció rebuda per l'any 2019
pel programa d' Arrels Reinserció.

Gràcies a Borges International Group

per la donació d'olis i vinagres per

distribuir-les entre els nostres

beneficiaris.

Us convidem a participar en
la Flashmob, l'acte més
reivindicatiu de la campanya
de les persones sense llar.
Aquest any sota el lema:
 
I tu què dius?, digues prou.
Ningú sense llar. Posa-hi
cara
 
 
 
 
 
                   

Quan: El 24 d'octubre
Hora:  12h
On:    Plaça de la paeria
                   

 Quan: El 17 de Novembre 
 Hora: 12:30h
 On:  Parròquia St Ignasi de Loiola
       

Quan:  El  28 de novembre
Hora: 21:00
On: Escola d'hoteleria i turisme
de Lleida
Inscripcions: 973 289 000 o
info@arrelssantignasi.cat

Les ciutats mai havien dedicat
tants recursos a l’atenció social
a les persones sense sostre i
sense llar.   Però el problema no
para de créixer. 
Què es pot fer? Qui hauria
d’actuar? Com podem prevenir
el sensellarisme? Com assegurar
que les persones que han viscut
al carrer puguin refer la seva
vida?

XERRADA  SOBRE  EL
SENSELLARISME  

 

Quan:  El 29 d'octubre 
Hora: 16:00
On:  Acadèmia Mariana
Ponent: Albert Sales
                   

Gràcies a Aitona Agricultura per la
donació de nectarines que van rebre
durant l'estiu.

A G E N D A

#GRÀCIESSEMPRE

Com cada estiu hem participat en la Campanya d’ajuda a les persones temporeres.   La
nostra tasca és senzilla i humil dins d’un projecte complex. En concret parlem de l’ajuda
que han fet alguns voluntaris en el servei de dutxes, consigna i el repartiment de lots
d'aliments durant el mes d’agost. A més a més  hem facilitat la neteja de les tovalloles de
les dutxes els caps de setmana i des del Servei d'Aliments  s’han fet 94 atencions. 
Tot i així denunciem que continua essent necessari un canvi en el model d’acollida a les
persones treballadores temporals del camp. Un model que ha de posar la persona al
centre i no permetre cap estiu més que ningú dormi al carrer. Només a Lleida encara hi
ha hagut 200 persones dormint al carrer.   
Des d’Arrels, amb les altres entitats socials, demanem que el nou consistori lideri un nou
projecte que no només permeti que ningú dormi al carrer sinó que també faci incidència
a les polítiques de l’Estat perquè faciliti treballar a les persones en la mala anomenada
situació irregular.
A més a més demanem als productors de fruita que es comprometin a seguir els
exemples de bones pràctiques d’alguns empresaris de la fruita que tenen models de
bona gestió de la feina. I per últim fem una crida als veïns i veïnes a què no caiguin en el
parany de l’estigmació i exerceixin una major sensibilitat vers les persones nouvingudes.
A Lleida i als pobles volem acollir, volem exercir l’hospitalitat.
 

Taula rodona i lectura del
manifest entorn la III Jornada
Mundial dels Pobres amb el títol:
L'esperança dels pobres mai no es
frustrarà.

I I I  JORNADA  MUNDIAL
DELS  POBRES

 Quan: El 16 de Novembre 
 Hora: 12:00h
 On:  Plaça Sant Francesc        

CAMPANYA AMB PERSONES TEMPORERES



BONES
NOTÍCIES

 

CENTRE OBERT
Un dels objectius més enllà de la cobertura
de necessitats bàsiques del centre obert és
el de poder oferir (en la mesura del
possible i dins de les nostres possibilitats)
recursos residencials per a persones en
situació de sense llar. Durant aquest mes
tenim dues notícies rellevants sobre
aquest tema: Una és la del Marc, un dels
nois més joves que atenem al centre ha
entrat al nostre pis d'acollida amb un pla
de treball darrere amb l'objectiu de
formar-se i fer recerca de feina... La
segona notícia és que un altre usuari, el
Jiri, aviat tindrà la seva pròpia llar gràcies
al projecte de Housing First! Sort nois en
aquesta nova etapa!  

 
SERVEI D'ALIMENTS
Com cada estiu acudeixen a la ciutat de
Lleida moltes persones amb l’esperança de
treballar a la campanya de la fruita, encara
que   només sigui per una feina puntual de
pocs dies. Moltes d’aquestes persones
venen a la botigueta demanant alguna
cosa per menjar, ja que la seva situació és
molt precària i sense tenir cobertes les
necessitats bàsiques. Molts d’ells dormen
al carrer o en un cotxe. Els serveis que
ofereix la ciutat no estaven suficientment
preparats per acollir-los ni per cobrir la
seva necessitat d’aliments. Des de la
botigueta hem fet un esforç extra per
poder donar una atenció social digna i una
resposta amb aliments d’acord amb les
seves necessitats.

 
REDUCCIÓ DE DANYS
Aquest mes compartim una notícia
agradable i esperançadora del nostre
estimat usuari Ali. Després de 15 anys
sense tenir contacte amb la seva família
del país d'origen, aquest últim mes han
començat a comunicar-se de nou... Ells
han contactat mitjançant uns familiars
que viuen a prop de Lleida amb l'objectiu
d'ajudar-lo a aconseguir la documentació
necessària per regularitzar la seva
situació. Està molt content, motivat per
dur a terme un canvi a la seva vida, de
moment ha reduït significativament el
seu consum i des del programa
d'ARD  estem acompanyant-lo en tot
aquest procés. Sort i aquí estem amb tu
Ali!

 
REINSERCIÓ
L'inici de curs ha estat amb bones
noves, per una banda celebrem la
incorporació al món laboral
del  Miguel, que comença a treballar
en una empresa de neteja a mitja
jornada, i per l'altra l'alta terapèutica
del Jesús, que se'n va a Barcelona a
viure amb la seva parella i a fer les
pràctiques del curs de sociosanitari.
També molt agraïts a totes les
voluntàries que conjuntament amb
l'equip tècnic iniciem el nou curs de
tractament.

ACOMPANYAMENT
En els pisos de suport hi ha canvis,
estem contentes de poder dir que
aquests són positius: darrerament hem
viscut dos processos d'autonomia, el
Xavi i el Toni, i pròximament farà
sortida el  Fede  després d'aconseguir
una feina estable i un pis de lloguer
autònom. Aquests canvis ens
demostren que el pis de suport a banda
d'oferir un habitatge facilita l'espai per
poder fer de trampolí per una vida
autònoma i un procés de millora
personal.

 

UNITAT DEPENDENT
Volem donar a conèixer la
importància de les empreses
d'inserció laboral, empreses que
donen feina i que ajuden a adquirir i/o
millorar hàbits i habilitats per més
tard poder fer el salt al món laboral
més "normalitzat", tenint a la persona
més capacitada en molts sentits per
afrontar-ho. Aquests últims mesos
han sorgit 4 contractes laborals en
dues empreses d'inserció per a les
dones del pis. Ara toca mantenir-los i
millorar situacions i aspectes
personals de cada una.

HOSPITALITAT
El M’Baye va venir de Senegal de
manera irregular amb el desig de
treballar, estalviar i, algun dia, poder
retornar i impulsar un projecte
d’agricultura on poder treballar ell i la
seva família. Ara ha pogut fer el
primer pas per complir aquest somni:
gràcies a la xarxa de suport creada al
seu voltant i a la seva implicació ha
aconseguit accedir a un programa en
el qual rebrà suport per la seva
formació, pel retorn i per posar en
marxa el seu projecte. Felicitats i
ànims!Dipòsit legal: L-874/2012


