
Sense el temps que compartim amb altres seríem
persones realment avorrides i, pitjor encara, seríem
una peça més del sistema capitalista de consum i,    
 -com diu Francesc Torralba-, tindríem el perill de
convertir-nos merament en consumidors, el que ell
en diu “homo consumens”.  Davant de “l’homo
consumens”  hi ha l’alternativa de la persona
solidària. D’això en diem voluntariat, la consciència
que el temps compartit esdevé instrument per
vertebrar la societat, no només per enriquir-la de
valors sinó per enfortir-la democràticament i
cohesionar-la socialment.

Perquè el temps compartit esdevé un tresor per
establir lligams, recuperar el sentit de veïnatge i
ciutadania. La persona que comparteix el seu temps
enforteix el sentit de pertinença a una comunitat,
ens fa entendre que el sofriment de l’altre és també
part del meu sofriment.

Estem contentes i contents perquè aquest
estiu s’han apropat a la comunitat d’Arrels Sant
Ignasi joves voluntaris que s’han endinsat en
l’art d’aprendre a viure de forma solidària.
Joves que han afinat la seva mirada crítica i
contemplativa de la realitat, que han donat
part del seu temps i dels seus talents. I com el
bumerang, joves que han sortit més “homo
solidaris”, és a dir, més vinculats al seu entorn,
més crítics, més sensibles, més agraïts. 
 
Gràcies, perquè amb el temps de tots podem
ser-hi, i gràcies, perquè essent-hi trobem
realment allò que som.
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PER QUÈ HI SOM, SOM!



Voluntari és la persona
que, per elecció pròpia,
dedica una part del seu
temps a l’acció solidària,
altruista, i sense esperar
res a canvi.

La nostra entitat ha
comptat amb més de 150
persones voluntàries
durant l’any 2019, aquestes
realitzaven tota mena de
tasques de suport als
programes Arrels, des
d’acompanyaments, tallers
per a usuaris, logística de
serveis bàsics a Centre
Obert, repartiment
d’aliments a botigueta,
reforç escolar o
d’alfabetització. Aquest
2020 manteníem aquest
número, fins que al mes de
març tot va canviar.

La nostra tasca és
essencial, ja que si durant
aquest temps tothom hem
pogut ser més vulnerables
(pel que fa al vessant de la
salut),

SER VOLUNTARI  A ARRELS SANT IGNASI  
DURANT LA CRISI   DE LA COVID19

Què significa per a tu fer voluntariat en aquests moments de crisi sanitària?
 
Significa l'adquisició d'un compromís per intentar ajudar, mitjançant l'acció directa, gent
que ho necessita; i, de retruc, em permet ampliar el camp de visió pel fet de conèixer una
realitat social i unes problemàtiques personals que sovint queden invisibilitzades malgrat
tenir-les al costat de casa.

A P R O F U N D I M

T E S T I M O N I

Toni, voluntari de nova incorporació a
Centre Obert

les persones que ja vivien
en una situació
desfavorable, encara ho
han estat més. No ens vam
aturar, però si reinventar.
Les demandes i
necessitats han
augmentat. I davant d’això,
la tasca del voluntariat és
essencial:  la mirada a
l’usuari, la tassa de cafè
servida, el lot d’aliments
entregat, el taller fet amb
amor i dedicació,
esdevenen un plus de
qualitat i de caliu a
l’acompanyament que es
brinda a la persona.

El voluntariat ens aporta
valor humà en l’atenció
social, de manera que els
voluntaris esdevenen els
nostres ambaixadors i
ambaixadores, poden
viure i esdevenint alhora
en un dels principals
transmissors de la seva
experiència a la societat.

Voluntari
F E S - T E

 Contacta'ns  per telèfon o WhatsApp al 973 2890 00
 o per e-mail a info@arrelssantignasi.cat



Durant aquests difícils mesos d’estiu amb la crisi sanitària hi ha hagut gent, empreses
i entitats que han seguit mostrant-se solidàries amb els més vulnerables.

Hem comptat amb col·laboracions que esdevenen un hàbit com la de la Sitgetana
que ens va donar 90 parells de calçat per als nostres usuaris de Centre Obert.

Des de Imperfectus Box i a través de Sadaq Lleida ens van fer un donatiu de fruita
fresca per poder repartir més lots de productes frescos.  

Les nostres amigues, les Fades de Ponent, ens van ajudar a repartir llibres de Sant
Jordi entre els usuaris d’Arrels i associació Antisida de Lleida. Tot i tractar-se d’un Sant
Jordi atípic, vam poder fomentar la lectura!

Aquest més de setembre el Fons Sabadell “inversió ètica i solidaria” va destinar
11.213,05€ per al Servei d’Aliments de Botigueta. 

Per últim, hem constatat un augment de solidaritat entre els nostres donants: han fet
aportacions extra conscients de la necessitat que hi ha. Gràcies!

Ens trobarem per
saludar-nos i començar
el nou curs 2020 - 2021
amb moltes ganes però
adaptant-nos a la nova
normativa sanitària.

El Pare Manel treballa dia a
dia per combatre la
marginació social. El seu do és
el d’ajudar els altres o, com
diu ell, el d’acompanyar-los. I
ho fa des de la seva condició
de religiós, a la qual no vol
renunciar, malgrat que la
realitat social de les seves
lluites topi de ple amb els
dogmes de l’Església més
ortodoxa.

Àmbit: llibre 

Títol: Més a prop de
la terra que del cel
(Pare Manel)

AGRAÏMENTS 

A G E N D A

TROBADA  GENERAL

COMUNITAT  ARRELS

Quan: dimarts, 3 de
novembre
Hora: 18:15h
On: Parròquia Sant Ignasi
 de Loiola 

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

Si escanegeu aquest
codi QR podeu
adquirir el llibre.

FLASHMOB  –  CAMPANYA

PERSONES  SENSE  LLAR

EUCARISTIA  MEMORIAL

DIFUNTS  I  JORNADA

MUNDIAL  DELS  POBRES

 Quan: dijous, 22 d'octubre
 Hora: 12:00h
 On: Plaça de la Paeria

Us convidem a participar
en la Flashmob, l’acte
reivindicatiu de la
campanya de les
persones sense llar
2020. Això si, seguint
sempre les mesures
sanitàries.

Eucaristia memorial per
recordar totes les
persones que ens han
deixat, que estaven en
situació de sense llar i
que coincideix amb la
jornada mundial dels
pobres.

 Quan: diumenge, 15 de
novembre
Hora: 12:30h
On: Parròquia Sant Ignasi
de Loiola



Destaquem tres processos de millora durant
aquests últims mesos tan difícils i incerts a causa
de la situació actual. Aquestes tres persones que
han fet els processos estan molt vinculades a
nosaltres, d’una banda la Vero i la Tamara, dones
lluitadores amb una llarga trajectòria de carrer i
que, no obstant els obstacles que s'han pogut
anar trobant al llarg de la vida, res les ha frenat
en la seva  lluita diària. Gràcies al programa
“Housing First” ja gaudeixen de la seva pròpia
llar. I de l’altra, el José Antonio: després de molts
anys intentant poder cobrar algun tipus d'ajuda
per tal de poder cobrir les seves necessitats
bàsiques, per fi ha arribat el moment i ja està
rebent la Renda Garantida Ciutadana.

Un dels nostres usuaris que estava en una
situació d’alta vulnerabilitat (situació de carrer,
consum actiu i diagnòstic recent de VIH i VHC
realitzat al nostre centre) ha iniciat un procés
d’ingrés hospitalari de desintoxicació; i
posteriorment, s’ha incorporat a un pis
terapèutic on fins ara el seu procés està essent
molt satisfactori. Encara que la base del
fonament del treball a les sales de reducció de
danys no és pròpiament el tractament, moltes
vegades representen un bon fil entre el consum
actiu i el procés de recuperació. Li desitgem
molta sort en aquest nou procés!

L'èxit no sempre és aconseguir alguna cosa,
sinó des d'on s'aconsegueix. Fem referència
avui al procés del David. La situació de
pandèmia li ha estat molt dura i li ha comportat
moltes pèrdues: feina, habitatge, estabilitat...
S'ha vist al carrer i sense res, i des d'aquí, ha
tingut la força i empenta per seguir endavant i
no defallir. I aquest esforç s'ha vist
recompensat! Ja ha començat a fer la formació
en prevenció de riscos laborals i de forma
immediata tornarà a treballar. El treball no és
la finalitat última, però si el reflex d'un bon
procés i sobretot, una porta per la millora de la
seva situació i per l’assoliment de l’estabilitat.

Després de tots aquests mesos d'incertesa, de
prudència i de risc, hem hagut d'actuar enfront
del virus en un dels nostres habitatges.
Afortunadament s'ha gestionat eficaçment i
ràpid, i s’han evitat més contagis a la resta de
la comunitat. Agraïm la tasca dels serveis
mèdics que ens han atès tan bé,  així com la
gran companyonia de les i dels residents.

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT

SERVEI D'ALIMENTS
El Hossain, usuari històric de la Botigueta ens va
dir les següents paraules per la Gloria, que ara a
començat un nou camí "No quiero que Gloria se
vaya de aquí, porque ha sido muy buena
persona. Me ha ayudado y tratado bien mientras
he sido voluntario y usuario de la botigueta con
ella. Han sido muchos años juntos: ¡seguro que
entramos el mismo año en Arrels! Siempre que le
he pedido cosas ella me ha ayudado, es una
persona muy familiar. Gloria, gracias por estos
años que hemos estado aquí juntos
compartiendo momentos. ¡Gracias!"

REDUCCIÓ DE DANYS

ACOMPANYAMENT

UNITAT DEPENDENT

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

En aquest estiu atípic, des de l’Esplai La Plaça
també ens hem hagut d’adaptar als canvis que
ha suposat la situació que ens ha tocat viure, i
de la crisi n'hem fet una oportunitat.
Tot i que ja volíem fer un casal d'estiu al barri
del Secà, la situació de pandèmia ha comportat
una normativa estricta que ens ha servit per
fer una activitat de petit format, per posar-nos
a prova i apostar per la qualitat. 
En les dues setmanes de casal hi han pogut
participar 14 infants sense cap incidència 
 sanitària i amb un alt grau de satisfacció de
les famílies que han confiat en nosaltres.
Aquest primer contacte amb la “nova
normalitat” ens marcarà el nou curs que estem
endegant: la normativa segueix vigent i ara
tenim l'experiència de l’estiu per iniciar amb
seguretat l’esplai, el reforç educatiu i els
tallers de conversa.

En el darrer trimestre ha estat la bona actitud, la
companyonia i l ’experiència que van viure  a les
colònies que van fer a Vilaller. Van tornar
satisfets, contents i descansats, realment van ser
uns dies per desconnectar i fer grup. No és el
primer any que es realitzen, ja en portem uns
quants, però enguany el resultat encara és més
positiu perquè amb la pandèmia les colònies
eren essencials.
Volem agrair al nostre patró Joan Saura i a la
Fundació Verge Blanca per facilitar-nos aquests
dies tan positius per a tots!

REINSERCIÓ


