
La paraula “habitatge” va sortir en tots els programes
electorals, 172 vegades al programa d’En Comú Podem,
139 al d’ERC, 114 al del PSC, 98 al de la CUP, 32 al de
Junts, 25 al de Ciutadans i 9 al del PP. I ens agradaria
creure que el programa no és, només, un instrument de
propaganda, sinó tota una declaració d’intencions. Es
veritat, també, que en alguns d’aquests programes la
paraula “habitatge” pot semblar buida, ja que no
l’acompanya cap indicador. Sigui com sigui, que es parli
tant d’habitatge és perquè l’accés a aquest és una
necessitat real per a moltes persones. A Catalunya només
hi ha un 1,6% d’habitatge social, encara lluny de la
mitjana europea que és d’un 15%.  

Tenir un sostre per viure hauria de ser el primer
compromís de tot un ple que treballa pel bé de totes les
persones. I entendre, després, que perquè un sostre
esdevingui una llar cal tot un seguit de polítiques socials
que garanteixin l’acompanyament de les persones.

També continuarem demanant al Govern que
faciliti per les persones que en diem nouvingudes, i
que ja porten molt temps entre nosaltres,
processos d’inserció laboral i processos
d’arrelament (com poden ser més aules
d’aprenentatge de la llengua). 

I davant la puixança de l’extrema dreta, demanem
també, a totes les forces democràtiques del nou
parlament, que facin visible un treball conjunt per
totes aquelles accions que enforteixin la
democràcia, la participació, la sensibilització per
l’acollida i l’hospitalitat. 

En definitiva, demanem al govern que es faci sobirà
i es posi al servei de les persones i no del capital.
Que una cosa és el teixit empresarial i una altra la
servitud al capitalisme. Que recuperi el pacte social
que ha fet possible un sistema del benestar, que
vetlli per la convivència i la vida digna de totes les
persones. 
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 ESTIMAT NOU GOVERN



A les portes de les eleccions al Parlament de Catalunya del passat
14 de febrer, les entitats del sector social de la Companyia de
Jesús a Catalunya, ens vam adreçar a totes les candidatures que
s’hi van presentar assenyalant algunes qüestions relacionades
amb el dia a dia de la nostra tasca i que creiem que el futur
govern de la Generalitat hauria de tenir en compte en la seva
acció.

CRISI  SOCIAL:  PLOU SOBRE MULLAT

A P R O F U N D I M

Dia rere dia acompanyem, atenem, servim i defensem els drets de
moltes persones dels nostres barris i ciutats (Salut Alta i Sant Roc a
Badalona, Bellvitge i Gornal a L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i
Lleida); persones de totes les edats i procedències que es veuen
obligades a viure en situacions de pobresa, precarietat i explotació a
causa d’un sistema injust. L’impacte de la pandèmia, que ens afecta
a tots i a totes, ha agreujat encara més la situació de desprotecció,
precarietat i angoixa de bona part d’aquesta població. Sense tenir-
los presents en moltes de les decisions preses per les autoritats
sanitàries i polítiques, la crisi sanitària, social i econòmica tindrà les
seves pitjors conseqüències en aquells col·lectius que han
esdevingut més vulnerables: infants, persones migrants en situació
administrativa irregular o en situació de sensellarisme, entre
d’altres. Per tot això ens centrem en tres àmbits (serveis socials,
habitatge i migració) amb les demandes que li fem al nou govern:

Serveis Socials

1. Garantir la universalitat en l’accés als serveis socials bàsics. 

2. Oferir una atenció presencial digna i de qualitat. 

3. Serveis socials ha de liderar i coordinar els diferents serveis i recursos sota un sistema compartit
amb la resta d’actors. 

4. Enfortir el sistema de prevenció en el marc dels plans de desenvolupament comunitari (PDC). 

Habitatge

1. Posar fi als desnonaments. 

2. Oferir programes a llarg termini que fomentin l’autonomia de les persones en situació de
sensellarisme.
 
3. Augmentar el parc públic d’habitatge, fins a equiparar-nos als països del nostre entorn: de l’1,6%
de Catalunya, fins almenys el 15% de la mitjana europea.

Migracions

1. Facilitar processos d’inserció laboral. 

2. En les actuals circumstàncies de pandèmia, a
més de no poder obtenir una oferta de treball
també és difícil poder acreditar tots els requisits
per l’obtenció d’un informe d’arrelament social. és
urgent flexibilitzar els processos per la tramitació
de l’informe. 

3. Garantir que els joves extutelats tinguin el
permís de residència i treball en fer els divuit anys,
amb alternativa habitacional i acompanyament. 

4. Fer-se càrrec de persones sol·licitants de
protecció internacional que malviuen en camps de
refugiats i que ACNUR identifica com a altament
vulnerables i amb la necessitat de ser
reassentades.

5. Cada any, i durant les temporades de collita, 
 milers de persones es mouen per diferents
regions del territori a la recerca de feina
(Andalusia, València, Rioja, Lleida, etc.). Una
regulació temporal, tal com durant el 2020 s’ha
articulat pels joves migrants no acompanyats, que
els permetés treballar durant la campanya de la
fruita de pinyol, permetria reduir dràsticament les
situacions de vulnerabilitat i millorar la situació
d’empreses i persones treballadores en l’àmbit de
la Seguretat Social. La falta de mà d’obra durant
l’any de la pandèmia ens ha mostrat que amb
voluntat política es poden aplicar canvis, que sense
que siguin definitius i reals, permeten avançar i
dignificar la situació de moltes persones.



“AQUESTA PANDÈMIA ÉS UN AVÍS
DEL PLANETA PERQUÈ CANVIEM
EL NOSTRE MODEL ECONÒMIC:
HEM DE VIURE AMB MENYS.” Així
és presenta aquest llibre, i ens
mostra la seva mirada per
canviar el sistema econòmic i
social que ens regula. Tal i com
ens advertia l’Arcadi Oliveres:
“Estem obligats a l’esperança.
Perquè l’esperança és l’únic
motor per a l’acció”. Aquesta
recomanació és un agraïment i
un homenatge, per tots els anys
d’activisme d’un dels referents en
els moviments socials. 

Quan: dimarts, 16 de març.

Hora: a les 18.30h.

On (presencial i online): A
la Parròquia de Sant Ignasi,
tot i que també facilitarem el
format virtual, per la
plataforma Zoom.

 

Àmbit: Llibre

Títol: Paraules
d’Arcadi (Arcadi
Oliveres)

A G E N D A

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

Si escanegeu aquest
codi QR podeu adquirir
el llibre.

 

Ens trobarem per saludar-nos i compartir un
moment en comunitat. 
Escoltarem l'experiència d'Hospitalaris de
Migrastudium a través del Pau Vidal, qui
acompanya aquest projecte.
 Us explicarem el nou projecte
d'Hospitalaris (famílies d'acollida) a Lleida. 

Que farem: 

1.

2.

3.

Tot això acompanyats de cançons del viatge a
Nador del Fer Sànchez (docent al Col·legi Claver).

TROBADA GENERAL
COMUNITAT ARRELS



El José Luís és usuari del Centre Obert des del
2017 i des de llavors ha estat molt vinculat amb
totes nosaltres. Després de passar uns mesos
una mica complicats a nivell de salut, ha
aconseguit plaça a una residència de gent gran.
Ell ens fa arribar el seu agraïment amb
l'acompanyament rebut per part d'Arrels Sant
Ignasi durant tot aquest temps, i està molt
content d'haver pogut aconseguir aquesta plaça
on ben segur que rebrà les cures i el suport que
necessita en aquests moments. Ens veiem aviat,
José Luís!

La Vanesa i el Joan han començat processos de
desintoxicació i deshabituació de la problemàtica
amb l’ús de substàncies. Persones amb un llarg
recorregut en situació de carrer, amb una alta
vulnerabilitat i estigmatització. Des d’aquí els hi
desitgem molta sort i molta força per dur a
terme aquest procés.

Celebrem que en Cosmin, de vint anys, amb un
entorn familiar complicat i una situació molt
inestable, està al peu del canó, fent un curs a
l’IMO (institut municipal d’ocupació) per poder
treballar i paral·lelament gestionant la feixuga
burocràcia.
Continua persistint per assolir allò que s’ha
proposat, trobar feina per aconseguir
estabilitat, encara que tot li vagi en contra,
encara que ningú li posi fàcil, ell persisteix. En
Cosmin, és un gran exemple de resiliència, i
això, ens emociona i encoratja a seguir
endavant al seu costat.

Aquest mes de gener una de les noies del
programa ha pogut accedir a un habitatge amb
lloguer social,  ja que la situació dificultava o
impossibilitava l'accés a un habitatge del
mercat normalitzat. Així doncs, ella i la seva
parella amb dos fills ben petits gaudeixen d'un
habitatge digne, amb possibilitats de poder fer
els pagaments d’acord amb els ingressos del
nucli familiar.

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ
D'ALIMENTS
Des de la Botigueta acollim col·laboradors
derivats d'altres serveis amb l'objectiu d'establir
amb ells un pla de treball ocupacional. Un cop
finalitzat el servei, si així ho desitgen, poden
formar part de la nostra comunitat. Es el cas del
Brahim, un noi de 20 anys. Ell verbalitza que li
agrada venir aquí, se sent còmode amb la resta
de l’equip. Té un alt compromís amb nosaltres i
destaquem el vincle que ha establert amb
tothom. L'estem ajudant a tramitar el passaport,
acompanyant-lo en totes les gestions que ha de
fer per tal que totes aquestes accions puguin
esdevenir un millor futur per la seva vida.
Desitgem que aviat regularitzi la seva situació
(esperem que un contracte de feina arribi aviat),
mentrestant ens continuarem ajudant
mútuament, ja que ell, segueix venint a
col·laborar amb nosaltres i ajudant d’altres
persones. Gràcies Brahim!

REDUCCIÓ DE DANYS

ACOMPANYAMENT

UNITAT DEPENDENT

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

El Mohamed és un noi que fa dos anys va
arribar a casa nostra, ha passat per situacions
de carrer i, amb l’ajuda de Càritas, va poder
accedir a un dels seus habitatges. Ara, el
temps d’estada allí se li acaba però podrà
accedir al projecte Hospitalaris, un nou
projecte que, a més d’oferir habitatge oferirà
el caliu d’una família.

Estarà acollit durant un any a casa de diferents
famílies per, d’aquesta manera, poder conèixer
gent diferent que li permeti crear una xarxa
per, després d’aquest any, tenir un suport per
a desenvolupar-se autònomament a la ciutat
de Lleida.

Hospitalaris és una iniciativa de la Companyia
de Jesús a Catalunya que va néixer al 2017 a
Barcelona de la mà de la Fundació
Migrastudium i que aquest 2021 vol arribar a
Lleida on Arrels Sant Ignasi serà l'entitat
responsable d'acompanyar-la. 

El nou taller de “Podcast” - programa de ràdio
periòdic publicat per poder escoltar quan
vulguem-, que vam iniciar  ara fa un parell de
mesos va agafant forma. Ja hem gravat un
programa i anem pel segon. Els nois estan molt
entusiasmats, els engresca el fet de pensar les
entrevistes, gravar, els micròfons, l'ambient...
sobretot poder tenir veu, poder alçar-la. En
definitiva està resultant una activitat que els
motiva i de què gaudeixen!

Us avisarem en pic facin l'emissió del primer
programa d'ArRelats!

REINSERCIÓ


