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I de cop el món s'ha aturat, o més ben dit, ha canviat de
ritme. I dins d'aquest  alentiment  ens hem sentit més
fràgils i hem pogut guanyar en empatia amb la fragilitat
de les persones que acompanyem. I just començar
aquest temps d'incertesa i d'escenaris canviants el
conjunt de la comunitat d'Arrels Sant Ignasi hem sabut
donar resposta. Haguéssim pogut fer estada dins dels
nervis, la incertesa i el temor dels primers avisos davant
el confinament, però sense negar que aquests van
aparèixer, també és veritat que dins l'equip es va alçar
l'esperit de romandre-hi i ser-hi, de reimaginar què
havíem de fer i aportar dosis d'enginy i generositat. 
 
I per això ens hem de dir gràcies.  Gràcies perquè alguns
heu hagut de deixar de venir en estar a l'anomenada
franja de risc. Gràcies als voluntaris joves que s'han
afegit a la causa. Gràcies a l'equip tècnic per ser-hi,
reinventar-se i donar-se. Gràcies a l'equip directiu pels
mil i un reajustaments de torns, horaris... Gràcies pels
donatius que fan possible la tasca.
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Gràcies a les persones que acompanyem per la seva
paciència sobreafegida i el bon humor.  Gràcies, per
ser-hi, gràcies per l'enginy i la generositat.  Tres
elements que units a l'estimació que posem a allò al
que fem han fet possible mantenir la persiana oberta
de l'atenció, l'acompanyament i la transformació.
 
Un temps estrany al qual ens hem anat adaptant amb
esperit rebel, perquè volem tornar als temps de les
abraçades i la proximitat.  En aquest temps s'ha fet
més difícil de pair el dol. I dins les pèrdues d'aquests
dies volem tenir present l'estimat Frederic Vilà, patró
de la fundació que va morir el passat cinc de maig. El
Frederic, persona d'una gran sensibilitat i qualitat
humana, ens ha regalat moments de molta tendresa,
passió i força mostrant en les reunions el seu
compromís per la justícia social. Hi hem estat, i hem
de continuar essent-hi, perquè la malaurada crisi
sanitària ens porta, ja ara, a una nova crisi econòmica
i social que ens demanarà altra vegada molta
estimació, enginy i generositat.

PRESÈNCIA, ENGINY I GENEROSITAT

 

GRÀCIES



Des del 13 de març quan es va declarar
l'estat d'alarma per la pandèmia
del  COVID19, des d'Arrels Sant Ignasi
s'han anat mantenint oberts tots els
programes que estàvem duent a terme i
la gran majoria de serveis que es
realitzen adaptats a les obligacions
sanitàries per protegir l'equip tècnic, el
voluntariat i, sobretot, les persones que
acompanyem.
 
Els programes que desenvolupem a
Arrels Sant Ignasi són activitats
essencials i per tant, ni amb el
confinament total hem parat, ja que els
nostres serveis cobreixen les necessitats
bàsiques en l'àmbit social de persones
vulnerables. Vam tenir i tenim el deure
de romandre oberts respectant les
mesures sanitàries de seguretat al
màxim.
 
És més, o per contra, a mesura que el
temps de confinament s'ha perpetuat
ens hem trobat que les necessitats i
demandes dels nostres usuaris han anat
tornant a sorgir o incrementar. Això, a
Arrels Sant Ignasi s'ha traduït en una
resposta basada en el compromís i, per
tant, hem acompanyat presencialment a
les urgències dels nostres usuaris. 

ENS HEM TRANSFORMAT PER 
CONTINUAR ACOMPANYANT

Per altra banda, hem enviat al
voluntariat més gran de  65  anys a
casa, i la resta l'hem reduït al mínim
indispensable. Hem vist com un nou
voluntariat jove, prenia el relleu dels
que us heu hagut de romandre a casa
(per seguretat) i ens donava un cop de
mà en la tasca de seguir repartint
aliments i proporcionant serveis bàsics
al Centre Obert.
 
Hem canviat la manera d'atendre, ens
hem adaptat i com una entitat líquida
hem sabut convertir els programes en
espais d'atenció i, alhora, segurs per la
salut de les persones. Sense perdre
aquest acompanyament, que sense ser
el mateix, d'una manera o altra, ha
mantingut  l'essència.
 
Si per a Arrels Sant Ignasi, un dels
pilars és la transformació social,
podem dir que hem vist què som
capaços de fer quan se'ns presenten
dificultats comunes. Ens hem
transformat per no deixar ningú
enrere, i ara, no ens podem aturar.

- Per què has començat a fer
voluntariat a Arrels Sant Ignasi durant
la pandèmia?
A l'inici del confinament es va fer una crida
entre els joves de la Parròquia, per poder
cobrir les tasques que realitzaven algunes
persones dins la franja de risc en diferents
serveis d'Arrels. No vaig trigar a oferir-me i
poder donar un cop de mà en allò que fes
falta.

A P R O F U N D I M

T E S T I M O N I

Miquel, 23 anys. 
Treballant, estudiant i voluntari en

diferentes entitats.

- Que t'aporta aquesta tasca?
 
En situacions complicades com la que
estem vivint, és important estar al costat
de les persones que més ho necessiten.
Com a voluntari puc  mirar de donar una
mica de llum, i alhora, aprendre de les
experiències vitals d'altres persones.



 
Quan:  del 8 de juny al 8 de juliol
Modalitat: En línea
Inscripció: Us enviem instruccions per
correu electrònic
 

També, gràcies a la Fundació Roviralta que ens han ajudat a millorar els espais d’atenció a les
persones.
 
No ens volem oblidar, d'una banda, dels donatius de mascaretes per part de moltes persones
que, individualment o en grup, han cosit perquè tothom en pugués tenir; i de l'altra, del
donatiu de mascaretes de l’empresa Brins de Barcelona, i del de bates per part de Mel
Composites. 
 
I per ùltim, un agraïment també a la Fundació "La Caixa" que a l’inici de la pandemia ens va
ajudar per la compra de tots els materials necessaris per tal que tècnics i usuaris poguessin
seguir atenent amb la màxima seguretat i higiene.
 
Com sempre, sense aquestes mostres de solidaritat així com sense vosaltres, Arrels
Sant Ignasi no seria possible! Gràcies!!

Ens trobarem per saludar-nos,
veure’ns les cares virtualment,
compartir una estona. Igualment,
compartirem una breu reflexió que
ens ajudi a seguir endavant amb la
confiança que ens puguem retrobar
en persona el curs vinent. Per tal que
tothom hi pugui participar, us
enviarem l’enllaç per accedir-hi i un
arxiu amb instruccions de com
instal·lar l’aplicació i connectar-vos.
No obstant, si teniu qualsevol
dificultat i/o dubte de com fer-ho,
només cal que ens ho digueu i us
ajudarem a solucionar-ho.

 

Durant aquests mesos la solidaritat, com la primavera ha
brollat en molts espais.  Hem comptat amb col·laboracions
petites i grans davant la crida d’aliments frescos pel servei
d'aliments: el Club Rotary de Lleida, Masia Artesana, el
Supermercat Plusfresc i  persones i empreses que s’han sumat
i es sumen a la campanya “Tots mengem, omplim la nevera”
que ens ha d’ajudar a  mantenir el mateix nivell de qualitat dels
lots d'aliments que es lliuren al servei d'aliments. 

Curs imprescindible per a
descobrir els aspectes bàsics del
voluntariat que t’ajudaran a un
millor coneixement en el
desenvolupament de la teva
tasca, tant si fa temps que fas
voluntariat com si t'acabés
d’incorporar.
 
Us farem arribar un correu
electrònic amb les instruccions
per inscriure-us.
 

La pobresa creix i afecta
intensament a sectors de la
població que en dècades
anteriors es creien fora de
perill de les penúries
econòmiques. Mentre la
precarietat s'estén, les capes
més vulnerables de la societat
veuen les seves condicions de
vida intensament deteriorades
per la desaparició de les
xarxes institucionals que, fins
fa molt poc, els donaven un
mínim suport.

Àmbit: llibre 

Títol: El delito de ser
pobre. Una gestión
neoliberal de la margina-
lidad. Albert Sales.

 

CURS  D ’ INICIACIÓ  AL
 VOLUNTARIAT

AGRAÏMENTS 

A G E N D A

TROBADA  GENERAL   DE  VOLUNTARIS

VIA  TELEMÀTICA

 Quan: dimarts, 16 de Juny 
 Hora: 17:00h
 Plataforma: ZOOM

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

Si escanegeu aquest
codi QR podeu
adquirir el llibre.

Podeu continuar col·laborant:

 
Bizum amb el codi 33638  / migranodearena.org

https://www.migranodearena.org/reto/21809/tots-mengem-omplim-la-nevera#.XtDiEjN-tzQ.link
https://www.migranodearena.org/reto/21809/tots-mengem-omplim-la-nevera#.XtDiEjN-tzQ.link


 

 

Des de Centre Obert hem mirat de ser
conseqüents amb una de les nostres raons de
ser: acompanyar els més vulnerables. Durant
aquesta crisi sanitària, en què el principal
missatge ha estat "Queda't a casa", hem acollit
un grup de joves que es trobaven en una
situació complicada de vulnerabilitat, sense
opció a l'atenció social ni disponibilitat
d'espais on poder cobrir les necessitats
bàsiques. Ells han agraït la nostra hospitalitat,
de manera que creix diàriament i positivament
el vincle creat al centre.

 

Durant el període de confinament i, a causa
de  la situació que hem viscut, alguns dels
nostres usuaris van reduir considerablement
el consum de substàncies.  És  el cas del K.M,:
la privació de sortir al carrer i, per tant,
l'obligada i permanent estada a la pensió on
està allotjat van ajudar-lo a contenir-se i
reduir el seu consum. També el vam
acompanyar al metge perquè l'ajudes
farmacològicament a mantenir aquesta
situació; i, fins i tot, va reprendre el contacte
amb la seva família. Ell és natural d'Anglaterra
i si la situació continua així, la família està
disposada a venir a buscar-lo i ajudar-lo en la
seva recuperació total. Ànims K, i estem aquí
per donar-te tot el suport necessari!

Al programa d'Acompanyament la situació de
confinament que estem vivint ens ha paralitzat
la nostra tasca i atenció més directa amb els
usuaris. S'han suspès visites i activitats
grupals, però aquesta aturada, en aquest
moment tan incert, ens ha obligat a buscar
alternatives i a fer-nos més presents. Així, hem
creat un grup de Whatsapp, on es
comparteixen aspectes del dia a dia, activitats,
estats d'ànims, suport, etc. També hem fet
videotrucades individuals i grupals i ens hem
endinsat en el món de les reunions online amb
ells. Intentem sempre ser-hi presents de la
manera que sigui, perquè estem segurs que
d'aquesta experiència en sortirem més
enfortits i amb altres habilitats.

Per nosaltres és molt important
l'acompanyament que fem a les dones de
la  UD; i el confinament ens ha obligat a ser
creatius i prendre mesures per poder seguir
estant al seu costat. Gràcies a aquest enginy,
no només hem mantingut el contacte i suport
(-grups virtuals per a la distracció,
videotrucades per compartir l'experiència
individual, seguiment telefònic, etc.- sinó que
hem pogut fer créixer la confiança i vinculació
que teníem amb elles, minimitzant el
distanciament a què ens ha obligat la situació.

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT

 

SERVEI D'ALIMENTS
Estem molt contentes d'haver pogut estar  a
l'alçada  del repte que se'ns plantejava: poder
seguir repartint els aliments, que són una
necessitat bàsica, i molt més en aquestes
circumstàncies. Hem hagut de protegir els
voluntaris més grans i "enviar-los a casa" i, no
obstant això, hem estat capaços d'adaptar
protocols, reorganitzar, i adaptar espai,
personal i tasques, i romandre oberts  tots els
dies. Hem incrementat el nombre de lots, hem
mantingut la qualitat de complement fresc i,
tot plegat, amb l'afany humà que ens
caracteritza.

REDUCCIÓ DE DANYS

 

ACOMPANYAMENT

UNITAT DEPENDENT

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

Com cada any, en aquestes dates, a casa
nostra comença la campanya de la fruita i
les persones que la colliran, que arriben
d’altres indrets, ja fa dies que estan a la
ciutat. Hem viscut moments difícils i
aquestes persones s’han trobat una ciutat
confinada, limitada en els recursos que pot
oferir-los-hi per tal que puguin viure
dignament i ser atesos correctament.
 
Conjuntament amb Càritas, Creu Roja i la
Plataforma Fruita amb Justícia Social hem
disposat un espai per tal que 10 persones
que han vingut a treballar a la campanya
d’enguany i dormen al carrer, tinguin un
lloc on se sentin acollits, puguin guardar les
seves pertinences, dutxar-se, puguin sopar i
descansar.
 
Ha estat una resposta ràpida i humil que
han agraït   les persones que n’han pogut
fer ús.

Des de reinserció estem contents perquè tot i
el confinament, els nois s'han mantingut
estables, han continuat fent procés i han
sabut contenir-se en moments de dificultats i
esgotament mirant d'assolir millores en la
vida comunitària i en l'espai que els acull
pintar, arreglar mobles, ordenar espais, etc.
Donem, també, la benvinguda al Tomàs, a la
3a Fase de tractament i per tant, al camí final
del procés cap a la vida autònoma.

REINSERCIÓ


