
Fa pocs dies ho vaig veure pintat a la porta
metàl·lica del centre de reducció de danys. Són les
sigles de l’acròstic “mecs de la rue” (nens del carrer)
el títol del primer àlbum d’en Morad, un noi del barri
de la Florida de l’Hospitalet. Ell mateix s’identifica
com “un jove de carrer, amb els seus hàbits, que
treballa, que estudia... classe obrera”. Rere la seva
música rap s’identifiquen molts joves de barri,
perquè les seves lletres parlen del seu univers: dels
seus hàbits, les seves nits i les seves esperances.
Però per què us explico tot això?

Malauradament a Arrels sant Ignasi s’apropen cada
vegada més joves de 19, 20, 21 anys que es troben
ja en situació de sensellar, vivint ocupant pisos.
Massa joves per viure sense un acompanyament,
sense possibilitats de formació, de treball,
d’habitatge i d’una acollida digna a una societat que
els demana un arrelament impossible. El nostre
Centre Obert esdevé casa seva, perquè a banda de
tenir-hi la dutxa, la bugaderia, l’esmorzar, la
perruqueria, ajuts a tràmits administratius... hi
troben persones que els escolten, que els hi donen
consell. Un espai d’afecte a una vida massa freda. 

Som la primera porta que mostra una part de
la societat que vol acollir. Una porta que
necessita altres complicitats: algú que ens
ajudi a poder donar formació, casa, treball,
calidesa,.. Alguns d’aquests estan a la presó,
escoltant el Morad i no Oques Grasses, la seva
vida no té una melodia feliç. Són joves amb
moltes possibilitats, però amb moltes portes
tancades.

Tenim el repte de saber estar al costat
d’aquests M.D.L.R. “mecs de la rue”, saber que
són els nostres joves i oferir-los tota la nostra
hospitalitat. Hem de continuar esdevenint una
comunitat que acull i que es mobilitza per
tombar aquesta llei d’estrangeria injusta. Ells
tenen veu, tenen música, només cal que
escoltem les seves lletres per saber com és la
vida d’un M.D.L.R.
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SABEU QUE SÓN ELS M.D.L.R?
 



Al setembre de l’any passat, va néixer una idea: Donar veu a les
persones que acompanyem!

Amb aquest missatge, vam voler fer un programa de ràdio, creat i
conduït pels nostres usuaris. El vam anar treballant, i vam
aconseguir que la ràdio UA1 Lleida ens dónes suport en la gravació i
edició. A més emetrien el programa a la ràdio i ens van donar
formació per crear contingut de qualitat.

Aquest 2021 vam començar iniciar l’experiència radiofònica, muntant
el taller de Podcast i poc a poc a anat agafant força. Després de 6
programes iniciem una nova temporada amb moltes ganes de       
 fer-nos sentir!

                                                                                                       

Un podcast és un programa de ràdio (que actualment gravem i
emetem per UA1) que també es pot escoltar i descarregar a través
de les plataformes digitals. Nosaltres, per exemple, ho compartim a
través d'iVoox i de Spotify. 

El que hi fem principalment és explicar coses que tenim ganes
d'explicar. Partíem de la idea d'un blog, on els nois poguessin
escriure i expressar-se i vam acabar amb la idea de gravar-nos. Ara
mateix, després de molt temps de perfeccionament, cadascun dels
nois té la seva secció, d'acord amb els seus interessos. 

La nostra valoració de l’experiència és molt positiva. Ens ho passem
molt bé preparant-ho, riem molt i sempre ens agrada anar a fer el
cafè després i comentar la jugada. El contingut de les seccions és
totalment autònom per cadascú dels qui la lidera. Nosaltres fem la
part més tecnològica (gestionar l'escaleta, portar xarxes socials...) i
logística (contactar amb els convidats, amb la ràdio...). La veritat és
que tot flueix molt i és molt fàcil treballar així! 

Cada cop va més rodat i tots tenim la dinàmica més apresa. La por
al micròfon també ha desaparegut, així que nosaltres avançarem
fins on ens deixin!

TESTIMONI

Eric i Anna, voluntaris del
Podcast arRelats.

 

A P R O F U N D I M NOVA TEMPORADA PODCAST ARRELATS

I tu ja escoltes el podcast

EL PRIMER DIMECRES DE CADA MES A LES 00.00 H A UA1 (104.5 FM) O
POTS DESCARREGAR TOTS ELS PROGRAMES (I SUBSCRIURE’T) EN EL
SEGÜENT ENLLAÇ (TAMBÉ EL POTS BUSCAR A SPOTIFY):



  

Dins del programa “Un dia
més” de Lleida ràdio UA1
aquesta nova temporada
comptarà amb una secció
dedicada a Bob Dylan, amb el
Joan Saura, patró de la nostra
fundació i molt vinculat a
l’àmbit social de Lleida. En
aquesta primera secció, als
últims 3 minuts, ens analitza
la cançó “Man on the street”
que parla dels sensesostre.

 Flashmob per la Campanya persones sense llar

Quan: 28 d’octubre.
Hora: a les 12 h (Hi serem des de les 9.30 h amb diferents activitats)
On: A la plaça Paeria

Farem una petita representació de les dificultats de les persones sense llar per
sortir de la situació de vulnerabilitat que pateixen i després una lectura del
manifest en favor de les persones sense llar.

De 9.30h a 11.30h és farà el programa "Un dia més" de Lleida ràdio UA1 al
voltant del sensellarisme juntament amb el Podcast arrelats.
Entrevistarem al Xavier Pelegrí, professor de la Udl, expert en el sistema de
protecció social pública i farem una taula rodona entorn la desprotecció del
sistema a les persones sense llar, on comptarem amb el testimoni d’usuaris de
la nostra fundació. Esperem tenir-vos de públic en directe.

T’esperem amb el teu suport i participació en tots els actes que fem!

Àmbit: Ràdio

Títol: La secció del
Dylan

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

A G E N D A

Si escanegeu aquest codi
QR podeu escoltar-lo.

CAMPANYA PERSONES
SENSE LLAR



El Samba és conegut del Centre Obert des del
2018 i des de llavors ha estat molt vinculat amb
totes nosaltres. Ha estat molt implicat en recerca
de feina i fer formació. Després de molt temps
d'esforços, ha aconseguit feina a jornada
completa a un restaurant de la ciutat. Ja fa tres
mesos que hi treballa i està molt content. Gràcies
a això, el Samba ha pogut llogar-se una habitació
amb condicions dignes i millorar la seva situació
general. Està molt agraït pel suport rebut, i els
dies que té festa no dubta a venir a saludar-nos.

Recentment ha fet ingrés al pis de reinserció un
dels nostres usuaris. Hem viscut un esperat
procés on la valentia i voluntat han tingut els
seus fruits, els quals desitgem que siguin
l'aliment del camí que recent comença ara. Cada
entrada que vivim plegades ens omple de
satisfacció i encoratja en la labor del dia a dia.

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS
El José Miguel vivia amb la seva parella en un pis
de la família d’aquesta i portava 45 anys
treballant a la mateixa empresa. En poc temps
les coses se li van capgirar: la seva parella va
morir de càncer, va haver de marxar del pis i
l ’empresa va fer un ERTE. Al cap de pocs dies de
l’ERTE va signar la baixa voluntària perquè va
signar un contracte amb una ETT. Tot i haver
signat, al final no li van donar la feina. Sol, sense
feina ni ingressos va haver de demanar ajuda als
amics per tenir un sostre. Des de la Botigueta
vam donar-li suport alimentari i vam acollir el
seu malestar. Ell no es va rendir i va denunciar la
ETT i li van donar la raó. A més, va fer formació
que li va permetre aconseguir un lloc de treball i
ara ha recuperat l’alegria de viure.

REDUCCIÓ DE DANYS

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

La Hasna i l ’Abdul és un matrimoni conegut del
projecte d’Alfabetització que fa tres anys van
arribar a Lleida amb la seva filla. Estant en
situació irregular van trobar un pis i, l ’Abdul,
una feina sense contracte. Temps després van
saber que van ser víctimes d’una estafa: el pis
on estan és del banc i tenen una ordre de
desnonament.
Treballant juntament amb Creu Roja i els
Serveis Socials han pogut aconseguir l ’informe
d’arrelament social i un precontracte laboral
de l’Abdul, els documents necessaris per a
poder tramitar el permís de residència i treball
i regularitzar la seva situació.
Això els pot facilitar l’accés a una feina amb
unes millors condicions laborals i a un
habitatge abans que s’executi l ’ordre de
desnonament. 

ÀREA D'ACOMPANYAMENTÀREA D'ACOLLIDA

TERAPÈUTIC
Aquest estiu després d'uns mesos de voluntariat al
Banc d'Aliments al Jesús l'hi van oferir un contracte
laboral. Això ha fet millorar el seu procés i
creixement personal, s'ha sentit reconegut i valorat,
a més pot començar a fer front a les seves despeses
i responsabilitats. Actualment està treballant als
matins i fent un curs de formació a les tardes. Des
de l'equip valorem molt l'esforç que està fent per
seguir encarant el seu futur. 

Celebrem aquesta nova etapa que ha agafat amb
empenta i motivació!

INSERCIÓ LABORAL
Estem molt contents per la Nelsa, després de
dedicar temps i esforç en formació, ha aconseguit
una feina de cuidadora. Està contenta ja que poder
treballar l'omple i augmenta les seves perspectives
de futur.

HABITATGE

En l’àmbit d'habitatge estem d'enhorabona, el
Ramon després d’un temps al pis de suport fent
treball en autonomia, aquest estiu ha fet un pas
més, ha trobat un pis per a ell sòl on començar una
nova etapa! 

Endavant!

OCI

Aquest estiu, com ja portem repetint uns anys, hem
pogut tornar a realitzar uns dies de natura a la casa
de colònies del Montsant a Vilaller gràcies a la
Fundació Verge Blanca. Compartides amb
l'Associació Antisida, els nois de l’Àrea
d'Acompanyament han pogut gaudir d'uns dies de
desconnexió a la muntanya, fent excursions i
gaudint del Parc nacional d'Aigüestortes. 


