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Ara fa un any l'Eva em va explicar el que havia
somiat. Diu que era un dia d'hivern i de boira. La
boira, però, havia quedat molt espessa a l'alçada de
la cintura de les persones. I al mig del carrer un
home caminava amb l'esquena encorbada mirant
cap avall, com si hagués perdut quelcom. Ella diu
que se li va atansar i li va dir: -què hi fas així? Per
sorpresa seva aquella persona era el Joan, el nostre
Joan  Suñol  que li va respondre, -busco persones,
miro que ningú quedi perdut al carrer. La boira
treu visibilitat a les persones. Ja fa temps que el
Sr.  Postu  ens va oferir una de les seves causes,
titulada "I love boira", dedicada a les persones que
queden invisibles. Però les persones no tenen el
poder de la invisibilitat, més aviat el contrari, les
persones tenim la mirada cega cap a les realitats
que no volem conèixer, generant així exclusió.
L'any que s'acaba estem commemorant que fa 25
anys  el  Joan  ens  va  fer  mirar  a  tots  cap  avall, 
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entremig de la boira, per maldar que ningú es
quedi al carrer.
I tot aquest temps podem dir que gràcies a ell
hem pogut ajudar a moltes persones però
sobretot hem guanyat en sensibilitat i compromís
per tal de treure'ns prejudicis.
Vint-i-cinc anys després hem de continuar mirant
cap avall, però alçar també la mirada per sobre de
la boira i veure cap a on avancem, cap a quins
horitzons acompanyem. Alçant la mirada per
sobre de la boira un descobreix que no podem
perdre quines són les vies que millor poden ajudar
a dignificar la vida de les persones. Per això, intuïm
que hem d'acompanyar persones, sensibilitzar-nos
i sensibilitzar als ciutadans, però també voler
incidir perquè hi hagi polítiques justes que posin al
centre la persona i donin solucions concretes, per
tal que a ningú li manqui una llar.

L'HOME DE LA BOIRA 



E L S  V A L O R S  D E L  N A D A L

A la Comunitat Terapèutica es fa el
dinar de Nadal el dia 24 on els nois i
tècnics es fan regals (alguns amb
una mica de broma) que ajuden a
reforçar la fraternitat existent. Això
sense deixar la celebració de la
resta de festes significatives
nadalenques.
A la Unitat Dependent, fan també un
sopar de Nadal fora del pis amb un
caire més socialitzador on fan un
amic invisible que reforça els
aspectes emocionals i   potencia el
vincle entre elles.
Al Servei d’Aliments preparen, com
sempre els, lots d’aliments, però
amb una mica de màgia del Nadal.
Gràcies a la recollida d’aliments de
Nadal que es fa en aquestes dates
poden entregar lots més nadalencs.
A Acompanyament s’organitza el
berenar de Nadal, és un espai de
trobada i intercanvi, on celebrem
plegats les festes. També hi haurà
alguna dinàmica participativa, a més
es farà l'entrega de regals de Nadal
que han demanat a través de les
cartes escrites als Reis Mags.

A Centre Obert, juntament amb
Reducció de danys, felicitem el
Nadal enviant postals a totes
aquelles persones que
acompanyem però ara mateix no
hi tenim contacte (Centres
penitenciaris, residencials,
sociosanitaris, etc), també ens
preocupem de les persones que
tenim al Centre fent un arbre de
Nadal amb les fotografies dels
qui som (voluntariat, tècniques i
usuaris). Tot això sense
descuidar el dinar de Nadal de
les persones sense llar, el Bingo
Nadalenc i la xocolatada de Reis.

Arriba el Nadal, temps d’arbres,
llums de colors, torrons, reis i
regals... però aquesta boira tan
colorejada no ens aparta la vista
del què el Joan Suñol ens va
ensenyar ara fa 25 anys... Que
ningú quedi perdut al carrer! Per
aquest motiu, des dels programes
Arrels intentem impregnar els
valors del Nadal a través del caliu,
la companyia, la confiança i el ser-
hi presents per aquelles persones
que ho necessiten.
 

dissipen la boira

Acfrequent intervals.

De petits estàvem junts, tota la família, venien els cosins de fora i tot i els petits problemes familiars, 
érem tots junts. Tinc mot bons records.  Ara ja no es com abans, el 25 de desembre es l’aniversari de la
“meva estimada mare” i és en aquests dies que sempre està present en els meus pensaments. No és el
mateix que abans. Però Arrels Sant Ignasi m’ha ajudat moltíssim a superar els problemes que tenia que
afrontar. Sense vosaltres la veritat es que no estaria en aquest món.  Moltes Gràcies a Arrels Sant Ignasi.
Us estimo molt! 

Davant del Nadal, on la solidaritat brolla d’una manera especial, us volem proposar de
participar, com cada any, en la campanya del Giving Tuesday (un dia per donar).
“Posa-hi color!” és la campanya que vol tornar a posar color als espais d’Arrels, per tal
que siguin dignes i les persones que acompanyem sentin que aquests espais les
respecten. Podeu participar:

A través de migranodearena.org Fent una transferència i especificant al
concepte Posa-hi Color a algun dels
següents comptes:
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Porta el teu donatiu a:
     Arrels Sant Ignasi 
     (Av. Madrid, 7, 2n-dreta)
     Parròquia de St Ignasi de Loiola                                  
     (Plaça Espanya, 4)

Testimoni d'en Tomás usuari dels programes de tractament!

https://www.migranodearena.org/reto/20916/arrels-sant-ignasi-posa-hi-color
https://www.migranodearena.org/reto/20916/arrels-sant-ignasi-posa-hi-color
https://www.migranodearena.org/reto/20916/arrels-sant-ignasi-posa-hi-color


CAMPANYA  DE  RECOLLIDA

D 'ALIMENTS  DE  NADAL

 Quan: El 21 de desembre 
 Hora: 17h - 20:30
 On:  Al costat de l'IEI       

DECOREM  L 'ARBRE  

DE  NADAL

PARADETA  SOLIDARIA

AGRAÏMENTS 

També agraïm a l’Obra Social “la
Caixa” per l’aportació econòmica
de 3.000 euros per moblar els
pisos cedits per l’Agencia
catalana de l’habitatge.

I per últim però no menys
important, als voluntaris i
voluntàries que van participar
durant el Gran Recapte d'Aliments.

Podeu portar els aliments a :
Parròquia Sant Ignasi de Loiola
Plaça Espanya, 4 - Lleida
Horari: 18h - 21h                   

Quan:  El  2 de gener de 2020
Hora: 10h - 14h / 16h-19h
On: Al costat de l'IEI
 

També volem ser agraïts amb els
mitjans de comunicació del Bisbat
que com cada any ens donen un
cop de mà amb la campanya de
persones sense llar.

A G E N D A

#GRÀCIESSEMPRE

El passat dijous 28 de novembre, com cada any, i ja en van 10! Les societats
gastronòmiques de Lleida juntament amb l’Escola d’Hoteleria i alguns
proveïdors de productes alimentaris, en una mostra del que és una societat
plural i solidària, van tornar a organitzar el Xup Xup Solidari.  
 
Començant amb els 7 aperitius preparats per cada societat a més del preparat
per els alumnes de l’Escola d’Hoteleria, seguit per un menú digne del més
exquisit banquet. Els més de 300 comensals van poder gaudir d’un festival de
sabors i alhora col·laborar amb la tasca que fem des d’Arrels Sant Ignasi amb
els més vulnerables. 
 
GRÀCIES Amics del Bacallà, El Cauet del Segrià, Gastrobacus, Racó del Riu,
Sogall, Lo Tall, a l’Escola d’Hoteleria i els seus alumnes per aquest esforç tan
gran i que ajuda a tantes persones que ho necessiten!

Com cada any,  disposarem
d'un dia de   la paradeta
solidària del mercat de
Nadal, que es fa a la plaça
de la Catedral del 15 de
desembre al 7 de gener on
ens visualitzarem com a
entitat.
           
           

TROBADA  GENERAL   DE

VOLUNTARIS

Segona Trobada general
de voluntaris d'Arrels Sant
Ignasi, sota el títol
"Construïm alternatives:
veïnatge, ciutadania i
comunitat"  dirigida pel
Santi Torres membre de
l’equip de Cristianisme i
Justícia i col·laborador de
la Fundació Migra
Studium. 

 Quan: El  17 de desembre 
 Hora: 20h 
 On:  Parròquia Sant Ignasi

Us apunteu aquestes propostes?

X U P  X U P  S O L I D A R I



BONES
NOTÍCIES

 

CENTRE OBERT
Aquest mes de Novembre des de
Centre Obert tenim dues notícies
rellevants: El Jiri ja està instal·lat a la
seva pròpia llar, i l'Antonio després
de cinc anys vivint al carrer, cases
ocupades, pensió Jericó... aviat
també podrà gaudir d'aquesta
oportunitat i gaudir de les festes de
Nadal amb la seva parella, gràcies al
Projecte Housing First!

 

SERVEI D'ALIMENTS
Hem estat atenent a una família
monoparental durant 6 anys. Després
de tots aquests anys han fet
diferents processos, alguns d'ells cap
endavant i en alguns moments
també han viscut situacions límit
que han suposat passos enrere. En
aquests moments volem compartir la
bona notícia de què ja no necessiten
el suport dels aliments de la
botigueta. Els infants, ara joves,  que
ja formen part del món laboral. La
mare ha passat per una etapa de
formació i actualment està
treballant. No podem dir que la
situació sigui estable, però sí que
estan caminant cap a l'estabilitat.
Enhorabona!

 REDUCCIÓ DE DANYS
Durant un temps a ARD notàvem
molta pressió d’alguns joves que
estaven davant la porta del centre
interactuant negativament amb les
persones que entraven. Al llarg de
l’estiu   aquesta relació ha anat
millorant i s’ha tornat més amable.
Alguns d’ells entren a beure aigua de
la font-dispensador d’aigua mineral
que és molt fresca i ajuda a suportar
la sufocant calor de l’estiu i també fan
ús del servei. Han creat vincles
positius   amb l’ infermer d’ARD a qui
demanen petites cures utilitzant les
bones maneres. Aquest petit canvi
social facilita la nostra tasca per oferir
el millor servei als nostres usuaris.

 

REINSERCIÓ
Estem treballant per tancar la compra
d'un pis pel Munyr. Ja tenim presentada
la documentació i en principi sembla
que ens l'acceptaran. Hem optat per la
compra en lloc del lloguer per què li
resulta més assequible i la casa en
qüestió està propera a la granja on
treballa. Confiem a aconseguir-ho abans
que finalitzi l'any.  Aquest fet, ens
permetrà  fer el reagrupament familiar i
per tant portar la seva dona cap aquí.
Sens dubte seria una bona nova ara que
arriben dates tan senyalades. Un model
a poder seguir en cada persona.

ACOMPANYAMENT
Des dels programes de tractament
estem engegant un nou projecte
d'acompanyament a la llar, pensat
especialment per aquelles persones
que atenem i que necessiten una
atenció més específica a la llar i de
caràcter sociosanitari donada la seva
situació personal, sense família ni
vinculació social a la ciutat i amb
problemes de salut. De moment ja
tenim un equip de 4 voluntàries i 2
usuaris beneficiaris del programa
d'Acompanyament. Estem a l'inici però
comptem amb persones voluntàries
molt implicades i amb molta motivació.
Gràcies doncs a aquestes persones
voluntàries per posar el seu granet de
sorra i millorar la vida de les persones
que atenem.

 
UNITAT DEPENDENT
Per aquest Nadal, les dones de la  UD,
han pogut escriure una carta als Reis
Mags gràcies a les Fades de Ponent,
rebran un regal solidari personalitzat.
Han escrit cartes on han aprofitat per
explicar-se, expressant les seves
situacions de vulnerabilitat però amb
il·lusió i ganes de "Nadal".

HOSPITALITAT
Gràcies a una subvenció de la
Generalitat hem pogut fer els tràmits
per contractar una persona que fa 13
anys que es troba al nostre país en
situació irregular. D’aquesta manera,
després de molts anys, podrà disposar
de permís de residència i de treball.
Arrels Sant Ignasi li farà un contracte
d’un any de durada on farà tasques en
diferents programes. Després d’aquest
any podrà fer els tràmits per poder
renovar aquest permís durant 2 anys
més. Temps en el qual serà totalment
autònom per buscar-se, ara de manera
totalment legal, l’ocupació que més
s'adeqüi a les seves necessitats.

Dipòsit legal: L-874/2012


