
La realitat que vivim no és prou nítida i en molts casos
podem dir, fins i tot, que és fosca.
És negra nit per a moltes persones que viuen al carrer i
també per a nosaltres que ens fa respecte, no sabem
com ajudar i no entenem què els hi passa.  La barreja de
la solitud, la malaltia mental i les addiccions fan malviure
moltes persones que nosaltres només veiem com a
estridents. I si cultivem una mínima sensibilitat, no ens
volem acostumar a veure a aquestes persones com a una
part més del mobiliari urbà, per això restem impotents
mentre pensem en solucions impossibles. Les situacions
d’aquestes persones són, però, casos extrems. N’hi ha
d’altres que amb més possibilitats també estan al carrer
perquè no troben una manera més digna per ser acollits:
aquells temporers que s’han quedat, aquell jove migrant,
aquella família que no pot pagar un lloguer...

En mig de la foscor, però, hi ha petites clarors que
encenen tota una cara.  I és el cas del jove estrident que
de tant en tant es deixa caure al Centre Obert i per uns
instants recupera -amb una dutxa i un got de cafè amb
llet- tot l’escalf que necessita el seu cos i el seu cor.

Una estona de serenitat que volem aprofitar al
màxim perquè esdevingui un vincle per poder
començar a fer camí amb ell. O el cas de la jove
família que per uns mesos s’ha pogut acollir a un
pla ocupacional i sembla que tastin, també per uns
instants, l’alegria de poder tornar a un lloc que és
llar, amb l’alegria de poder omplir la vida dels
menuts, amb la satisfacció d’haver estat fent un
treball digne i ric en relacions humanes. I és llum,
també, contemplar que, davant la situació de veure
gent dormint en hamaques, hi ha molta gent que
s’indigna i reclama més dignitat pel jove temporer
que s’ha quedat.

Potser el fet de treballar per la justícia deu ser això,
deu ser veure que la llum entra per les esquerdes
dels murs foscos i vol obrir-se pas. Aquesta llum,
aquesta esperança, aquesta justícia són les que ens
conviden a continuar buscant, esperant i
empenyent perquè sigui cada cop més gran.
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Volem
 aconseguir 

Infants i adults en situació
de vulnerabilitat no poden
connectar digitalment amb
els seus ni amb l'escola.

La por va ser el primer ingredient, i no només al possible
contagi, sinó principalment a la convivència de 8 homes,
24 hores.....3 mesos... podria haver-se convertit en un
caldo de conflictes i aquesta expectativa també es va
trencar, vam veure una energia que jo no recordo en
cap dels grups que he tingut, tots feien pinya,
companyonia, solidaritat, empatia, s'encomanava i per
mi va ser el motor d'il·lusió i motivació per no caure, ja
que igual que les persones que acompanyo, en tot
aquest temps he sentit soledat, impotència, ràbia, jo visc
sol, la família està lluny, la validesa de les pantalles per
combatre la distància amb els estimats va caducar i la
millor manera de gestionar-ho ha estat sentir-me
acompanyat per ells. Avui dia el cansament el superem
intentant estar presents dia a dia, veient com els
processos segueixen avançant tot i que les dificultats
han crescut no ens queda més que acceptar el moment
que estem vivint i afrontar-lo acompanyant i deixant-nos
acompanyar. "

Jaume - Usuari d'Acompanyament
 
“Els primers mesos de confinament, encara estava bé: feia esport
a casa i tot l’exercici que podia. Vaig viure algunes situacions
personals que em van portar a tancar-me... tenia necessitat de
caminar ja que no tenir contacte amb els meus, no poder anar al
gimnàs m’angoixava. La Carme va saber orientar-me i
acompanyar-me. Vaig trobar la il·lusió tornant a socialitzar-me i a
assistir al gimnàs, ja que per mi l’esport és un pilar vital i vaig
recuperar aquesta esperança davant la situació que vivim.”

Jordi - Tècnic de Reinserció
 
“Ens va arribar de cop, confinats, restriccions, mascaretes,
guants, rentats de mans... el que semblava estar molt lluny ara
ho teníem damunt i les notícies no eren bones, hospitals i
residències col·lapsats, morts,... nois, això va de debò. En la
primera reunió al pis de reinserció, tots ens preguntàvem com
ho farem? Junts, aquesta va ser la resposta i avui dia, perquè
aquesta maleïda pandèmia no s'ha acabat, així seguim. Van
començar dies de reestructuració d'horaris per nosaltres i per
ells, de reunions per zoom i treballant sols, el dia a dia es va
omplir de complicacions a l'hora de funcionar.
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Davant aquesta situació que s’allarga en el temps, els
ànims a vegades defalleixen, cal buscar la font de la
qual bevem i reforçar el nostre compromís amb la
vida i amb els altres. Aquí tenim tres exemples de
com ho viuen dos persones de la comunitat d’Arrels
Sant Ignasi:

La cosa anava d'expectatives, a tots se'ns van trencar, i
això fa mal, personalment vaig tenir poc temps de
pensar-hi, els primers mesos de confinament vam
dedicar tota l'energia a què el programa mantingués
una rutina, diferent, però necessària per als processos
dels nois que estan en tractament.

COM
REFORCEM LA IL·LUSIÓ DAVANT EL DESENCÍS DEL MOMENT?

A P R O F U N D I M

CONNECTA'T AMB EL COR

Desconnectem 
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Atesos per Arrels Sant
Ignasi, no disposen d'equips
informatics per fer el
seguiment escolar

infants
79%



El Col·legi Claver ens convida
a contemplar l'arbre de
Nadal solidari, aquest any
decorat amb la “A” que
representa l’Amor, l’Acollida,
l’Acompanyament,... Són les
“A” que transmeten la força
per moure Arrels Sant Ignasi
cap a la transformació d’un
món i un Nadal millors.

¿Som racistes a Espanya? Com
definim el racisme? Quines
són les comunitats més
discriminades? Respondre a
aquestes preguntes és el punt
de partida de 'Jo no soc
racista, però ...' Un reportatge
explicat en primera persona
per representants de 3
comunitats: la negra, la
musulmana i la gitana i emès a
RTVE al programa Crónicas.

Quan: dimarts, 22 de
desembre
Hora: a les 18.15 h (durada
aproximada d’una hora i
quart)
On: En format virtual, per
la plataforma Zoom (si
teniu dificultats, us podem
ajudar).Us convidem a passar

per la nostra parada
solidària on trobareu
decoració de Nadal feta
pels nostres usuaris que
guarniran la vostra llar.

Àmbit: Documental

Títol: Yo no soy
racista pero...

A G E N D A

PARADA  SOLIDÀRIA  AL

MERCAT  DE  NADAL

Quan: dilluns, 21 de
desembre
Hora: de 10 a 14 h i de 17  a
20.30 h
On: plaça de Josep Prenafeta
(aparcament de davant de
l’Auditori)

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

Si escanegeu aquest
codi QR podeu
adquirir el llibre.

ARBRE  DE  NADAL  DEL

CLAVER

Quan: A partir del 23 de
desembre
Hora: tot el dia
On: al costat de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs (davant
la catedral)

Ens trobarem per
saludar-nos, desitjar-nos
unes bones festes i un
bon inici d’any
2021.

TROBADA  GENERAL

COMUNITAT  ARRELS



El Miguel és un usuari conegut al Centre Obert
des del 2018, i des d’aleshores molt vinculat amb
tot el centre. Després d’una llarga i intensa
espera per poder aconseguir una llar digna per
viure, per fi ha arribat el seu moment i ja disposa
del seu propi pis gràcies al Projecte “Housing
First” que gestiona Sant Joan de Déu a Lleida.
Esperem que aprofiti al màxim aquesta gran
oportunitat i pugui arribar a aconseguir tots els
seus objectius de vida.

Estem duent a terme un petit projecte amb
dones que estan en consum actiu, l ’objectiu del
qual és que tinguin cura de la seva salut sexual i
reproductiva.  Treballem perquè puguin realitzar
seguiment als serveis de salut normalitzats (dret
fonamental), prevenir els embarassos no
desitjats i malalties de transmissió sexual i
empoderar-se amb la cura de la seva salut. Tot
això ho realitzem des del respecte, l ’empatia i
l ’acompanyament.

Compartim la il·lusió del Tomàs fent camí cap a
una nova llar. Després d'un procés molt positiu
a Reinserció i després d'una temporada al pis
de suport, és el moment de poder donar aquest
pas tant important cap a una vivenda autònoma
on consolidar tot el procés fet.
 
Poder disposar d'un habitatge no sempre és un
pas fàcil, massa sovint es donen limitacions
econòmiques que dificulten poder culminar un
procés, i poder assolir aquesta estabilitat,
autonomia i projecte de vida.  I davant aquestes
dificultats, quan sorgeixen oportunitats com
aquesta, és motiu de joia i alegria..

A causa de les dificultats actuals per l'accés a
un habitatge, la Margaret no podia sortir del
centre penitenciari per la falta d'aquest recurs
bàsic, així com tampoc tenia a ningú per poder
ser acollida. A través de varies coordinacions i
treball en equip entre el centre penitenciari i
Arrels Sant Ignasi, es va poder aconseguir una
habitació en un dels nostres habitatges de
suport per a la vida autònoma. Des d'aleshores,
aquesta dona està realitzant un creixement
personal en tots els àmbits, començant per
tenir un espai propi i segur per poder seguir
fent passos cap a la normalització i la inclusió a
la comunitat.

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ
D'ALIMENTS
Des del servei de distribució d’aliments
participem d'un estudi nutricional, que realitza la
UdL conjuntament amb el Banc d'Aliments, amb
l'objectiu de millorar l'estat de salut de la
població vulnerable en situació d'inseguretat
alimentària. Aquest fet ens permet detectar i
conèixer més detalladament la situació de les
persones que atenem en aquest àmbit i poder
preparar un pla per millorar la seva alimentació.
Agraïm que tinguem aquesta oportunitat, molt
més necessària que mai en aquests temps de
crisi.

REDUCCIÓ DE DANYS

ACOMPANYAMENT

UNITAT DEPENDENT

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

El Mohamed i la Zineb són un noi i una noia
del barri del Secà de Sant Pere que, després
d’uns quants anys participant com a joves a
l’Esplai La Plaça, aquest curs s’han animat a
donar un pas més.
 
Continuen assistint a l’esplai i ara, també, al
reforç educatiu com a voluntaris, ajudant a dos
infants de primer de Primària amb els seus
deures i reforçant les matèries treballades a
l’escola. 

Ells ja parlen de ser monitors i futurs directors
de l’Esplai. Encara són joves però aquest
esperit  és fruit de la bona feina de l’equip i un
primer pas per tal que l’Esplai tingui la
implicació de joves del barri que treballin per
als nois i noies d'aquest mateix barri.

Després de molts dies amb tot aturat i amb
desànim, arran de la pandèmia, aquests darrers
dos mesos tot s'ha començat a moure i alguns
usuaris han pogut fer un pas endavant en el seu
procés. 
El Jaime, el Georgi, el Paco i el Josep, tots estan
realitzant cursos de formació per ampliar
currículum i tenir més opcions de feina quan
arribi la inserció laboral. En el cas del Georgi i
del Jaime les seves formacions tenen pràctiques
amb opcions de quedar-se a l'empresa.
Concentrem tots les bones energies perquè així
sigui!

REINSERCIÓ


