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Hem de començar  l'Arrels  Informatiu amb
agraïments, sí. Perquè un cop més, quan fem una
crida a la comunitat i la ciutadania trobem resposta
a la crida de persones voluntàries per acompanyar
els projectes; a l'hora d'omplir el rebost de llet; i
amb l'ajuda econòmica que es necessita per dur a
terme tots els projectes que portem endavant.
 
Aquest darrer mes hem engegat una nova
campanya econòmica, la "Voluntat Solidària", que
ens ha d'ajudar a pensar de quina manera podem
compartir una part de tot allò que hem anat rebent i
guanyant al llarg de la vida. Això és, una manera
més de fer extensa la nostra solidaritat i 
 corresponsabilitat per tal de fer sostenible la vida
de la nostra entitat.
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Som conscients que aquesta corresponsabilitat
demana reflexió i una dosi alta de generositat; i
també sabem que els canvis que volem promoure
demanen del compromís de la gent. 
 
Tan sols podem canviar la realitat d'injustícia si
també ho fem nosaltres i si aconseguim sumar més
gent a la causa de la lluita del sensellarisme. Com
diu  l’Eduardo  Galeano: “molta gent petita, en molts
llocs petits, fent coses petites, pot canviar el món”.
 
I per aquest motiu us continuem demanant, també,
que compartiu amb els vostres amics i amigues les
bones notícies que vivim, els petits èxits d'inclusió. I
és que tan sols si aconseguim que més persones
coneguin allò que fem i vivim, podrem veure el canvi
que desitgem.

VOLUNTAT SOLIDÀRIA



L'HERÈNCIA QUE VOLEM

DEIXAR
Arrels Sant Ignasi lluita per poder
transformar el món, no en clau global,
sinó amb petits canvis que permetin
millorar la convivència de la gent i poder
guiar-nos amb humanitat en la pressa de
decisions. Si aconseguim això, de ben
segur que tota la societat, més enllà dels
que ja esteu compromesos, es bolcaria a
ajudar als que més ho necessiten.
Ja en tenim alguns, Ja us tenim a
vosaltres.
 
Però necessitem més mans i sobretot
ens cal arribar a més gent. Per aquest
motiu també hem d’intentar aconseguir
els recursos necessaris per poder
mantenir aquesta gran comunitat
d’acompanyament que és Arrels Sant
Ignasi.
 
Endeguem aquesta nova campanya que
portem a terme des d’Arrels Sant Ignasi:
La Voluntat Solidària. Busquem mantenir
el compromís dels qui creuen en la
justícia social, i per això expliquem que
es pot deixar una herència (també una
part) o un llegat en benefici d’Arrels. Si el
vostre compromís està lligat amb els
més vulnerables i creieu amb la tasca
que fa Arrels Sant Ignasi, és una opció a
tenir en compte.

Com podeu fer hereva a Arrels Sant
Ignasi?
 
Depenent de si vols fer hereu o deixar
un llegat, i de les circumstancies
personals de cadascú:
 
Si no tens hereus, pots fer la Fundació
Arrels Sant Ignasi, hereva universal de
tots els teus bens i drets. Si vols deixar
els teus bens i drets a més d’una
persona, pots fer Arrels Sant Ignasi,
cohereva, indicant al testament el
percentatge per cada persona i/o per
Arrels. També pots deixar un llegat
concret a Arrels Sant Ignasi (una
quantitat de diners, propietat    
 immobiliària, obra d’art, etc.)
 
En cas de tenir legítims hereus, pots fer
que la part de lliure disposició sigui per
Arrels Sant Ignasi i/o ho comparteixi
amb altres hereus.
 
I qualsevol dubte que tinguis, només
cal que us poseu en contacte amb
nosaltres o us adreceu al vostre Notari
o Notaria.

En Fèlix confessa la seva
experiència viscuda en el

programa A 4 mans de l’Antoni
Tolmos on van repassar la 

seva vida a través de la 
música.

 

“La música es como una terapia para mí. Me
ayuda y me acompaña.  Por un lado, bien,
porque pude explicar y dar a conocer que
hay mucha gente en la calle, sin  casa. Por
otro lado, se hizo muy corto...”

A P R O F U N D I M

T E S T I M O N I



 
Quan: dijous, 23 d'Abril
 
Hora:  9:30h - 20h
On:    C/ Sant Antoni 
 
Paradeta Esplai La Plaça
Hora: 8h -20h
On: Blondel (davant de la Caixa)
 

Us  convidem  a  participar  en  la  f i ra  organitzada  per  la  Federació  Catalana  

del  Voluntariat  Social .

PARADETES  PER  SANT
JORDI

ENTREGA  DE  PREMIS  

DEL   I I  CONCURS  LITERARI
D ’ARRELS  SANT  IGNASI

AGRAÏMENTS 

Àmbit: Película

Títol: El Planeta Libre  
 (La Belles Verte).

 

Quan:  divendres, 24 d'Abril
Hora: 19h
On:  Acadèmia Mariana
 

A G E N D A

Romero Polo: Reconeixement   com a empresa solidària
pel servei que ens fa en el transport de les fases
d’aliments de la Botigueta, a més de ser un fidel  donant
per la nostra causa.
 
Forn Farré: Pels donatius de Cristines de Sant Blai.
 
Ort Bell: Pels donatius dels seus nous RoscoFruits.
 
EOI de Lleida i AMPA del Col·legir Claver:  Amb les
iniciatives solidàries dutes durant el Nadal.
 
El Sr. Postu:  No només per l’aportació econòmica sinó
també per la visibilitat que ens dona.
 
Les Comunitats Terapèutiques de la Coma de Monistrol
de Montserrat i la Riera Major de Viladrau. Per acollir-nos
i obrir les seves portes per tal que coneixemaltres
maneres de treballar.
 
Com sempre, sense aquestes mostres de solidaritat i
sense vosaltres,  Arrels Sant Ignasi no seria possible!

TROBADA  GENERAL   DE
VOLUNTARIS :  CONCERT
PREGÀRIA  PER  NADOR

Farem una trobada
diferent. Ens trobarem per
saludar-nos i aprendre de
l’experiència viscuda a
Nador per part d’un grup
format per persones de la
Missió Jesuïtes Lleida.

 Quan: dissabte, 21 de març
 Hora: 20:30
 On:  Parròquia Sant Ignasi

S A P I E N S  C O R N E R

L'esplai La Plaça del Secà
de Sant Pere celebra el seu
5è aniversari. 
Us convidem a gaudir de
les diferents activitats,
jocs,  xocolatada i  actuació
que faran durant el
divendres a la tarda.

Venda de Roses naturals i
artesanals i detalls per poder  
regalar pel dia de Sant Jordi.

 Quan: divendres, 17 d'Abril
 Hora: 17h - 20h 
 On:  Plaça sant Pere

Aquest any iniciem el segon
concurs literari, a partir del
qual les persones que
acompanyem podran
mostrar les seves dots
d’escriptura / artístiques:
des dels 6 anys (Esplai la
Plaça) i fins als més
veterans dels programes
Arrels.
 

Cinta que ens obliga a
reflexionar a propòsit del
model consumista actual,
que duu a la insatisfacció i
destrucció del medi en el
que vivim.

Si escanegeu aquest codi
QR podeu veure la
pel·lícula.

Us hi esperem! Vine a gaudir de la festa! Veniu a comprar! No hi podeu faltar!

El divendres 27 de març de 16h - 20h a la plaça de l'IEI.

I TAMBÉ...

5È  ANIVERSARI  DE
L 'ESPLAI  LA  PLAÇA



 

BONES
NOTÍCIES

 

CENTRE OBERT
Recentment hem celebrat el carnestoltes
al Centre Obert. Vam organitzar  els
tallers  de confecció de les disfresses,
vam compartir espai per crear-les tot
deixant volar la imaginació de cadascú:
així que la diversió i les   rialles van ser
protagonistes d'aquests moments!
Finalment, el divendres 21 de febrer,
vam sortir amb la Rua de Carnestoltes
pel Centre històric. Ens alegra la diversió
que els hi proporciona l'activitat, els
balls que duen a terme durant la
mateixa, així com la complicitat de
l'equip. Gràcies a tots per participar-hi,
l’èxit sembrat al taller de confecció és va
traslladar al carrer i  vam sortir més de
vint persones!

 
SERVEI D'ALIMENTS
Abdel  té  dinou  anys, i és de  el
Senegal.  No obstant la seva joventut, ha
viscut en pròpia pell el periple que
suposa marxar del seu país, travessar el
mar en  pastera  i viure temporalment en
un CIE (Centre d'Internament per a
Estrangers). Pateix una malaltia
respiratòria crònica i necessita
permanentment un inhalador. Al
novembre el vam acollir a la botigueta i
des dels diferents programes Arrels hem
intentat cobrir les seves necessitats
bàsiques d'alimentació, roba, salut i
higiene, però ens va quedar pendent
l’habitatge. Gràcies al treball en xarxa
amb altres entitats, va aconseguir entrar
a un pis de suport de Caritas. El seu
rostre estava il·luminat per una gran
rialla quan ens ho explicava. L’Abdel ja té
una llar.

 

REDUCCIÓ DE DANYS
El  Paco  és  conegut de la Fundació des de
fa  deu  anys aproximadament (a ell, li
diem que  és  un dels "veterans" de la
casa).  El 2016  el vam acompanyar en la
seva demanda de desintoxicació. Va
marxar a Barcelona durant tres anys, a
un pis d'acollida, per començar un procés
de millora de salut;   i a finals del 2019 va
retornar a Lleida.  En  el seu retorn, aquí,
es va trobar en situació de sense llar,
però gràcies a l'aprenentatge que va
adquirir durant aquest temps a
Barcelona i l'orientació de diferents
entitats socials locals  ha pogut llogar un
apartament amb la seva parella, i la
felicitat brilla als seus ulls. Ens agrada
veure't així, Paco!

 
REINSERCIÓ
En general, quan arribem a un lloc nou
sentim por, reticències, i prudència perquè
no sabem que ens trobarem, com
reaccionaran els que ens acullen. Aquests
són alguns dels sentiments que treballem
des d’Arrels Sant Ignasi, per tal d’acollir-los
de la millor manera possible. Per això, quan
un noi nou arriba al pis, en la seva
benvinguda, rep una acollida amable i
càlida com si sempre hagués estat entre
nosaltres. En aquestes setmanes hem donat
la benvinguda al pis al Paco i al Georgi.
Tots dos han arribat molt motivats i s'estan
adaptant molt bé. Benvinguts!

ACOMPANYAMENT
El Francisco és un usuari
d’Acompanyament, a qui hem pogut fer
costat durant un procés llarg de temps. En
aquests anys, hem viscut amb ell molts
moments, ha tingut els seus alts i baixos i,
finalment, ha pogut passar a Reinserció per
poder assentar el seu procés d'abstinència i
assolir l'estabilitat necessària.  Poder-lo
acompanyar al llarg d'aquests anys ens ha
permès ser un referent per a ell, a més
d’establir la vinculació i confiança
necessàries perquè en un moment de
fragilitat pogués acudir a nosaltres per
demanar ajuda. Els processos no sempre
són ràpids ni àgils, però és important estar
al costat de les persones perquè, en
moments difícils com aquests, els podem
oferir tot el suport i escalf necessaris. 
Molta sort Francisco i sempre endavant!

UNITAT DEPENDENT
Aquest inici d'any hem donat la benvinguda
a tres dones que inicien un nou procés a
la UD. Una d'elles, a causa de la precarietat
econòmica, es trobava en la urgència
d'adquirir unes ulleres perquè hi veia molt
poc. Gràcies a la col·laboració i celeritat
d'Easy Optiks, ja disposa d'unes ulleres que
li permeten caminar amb la vista posada en
aconseguir els seus objectius, això és,
arribar a la seva llibertat definitiva en la
millor situació possible.

HOSPITALITAT
El grup dels alumnes més joves assistents a
les classes d'Alfabetització en català
aprenen molt ràpidament. Estan avançant
el temari més ràpid del previst i demanen
aprendre a conjugar correctament els
verbs, un dels punts més complicats en
l’aprenentatge de la nostra llengua per una
persona nouvinguda. De ben segur que ho
assoliran ben aviat.
No obstant, els falta perdre la vergonya a
l’hora de parlar en català en les situacions
del dia a dia. Per la nostra banda, com a
societat, hem d’entendre i ens hem de
conscienciar que quan de bon principi ens
adrecem a ells en castellano els estem
ajudant.
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