
No totes les cases de Lleida són una llar i malauradament no
totes les persones de Lleida viuen sota d'un sostre. El
Sensellarisme és un fet global que és dona a totes les ciutats
del món, però que es doni aquest fet no vol dir que l'hem
d'acceptar de forma resignada o pal·liar amb recursos
assistencialistes que només voldrien tranquil·litzar la nostra
consciència de veure algú dormint al carrer.

Que Lleida hagi celebrat una Audiència Pública per parlar de
les Estratègies i Serveis Municipals d'Atenció a les Persones
Sense Llar és bo, perquè la situació del Sensellarisme ha
anat canviat i perquè cal que es lideri un projecte integral,
capaç d'aglutinar tots els agents implicats i posar fil a l'agulla
a una estratègia amb visió conjunta. Només per posar un
d'aquests fets nous, citem aquí, novament, la nostra
preocupació per l'aparició de joves menors de vint-i-cinc
anys.

Cal doncs obrir un debat sobre el model d'acollida i
hospitalitat de la nostra ciutat i fer aquest pla de treball,
però cal que es pugui donar resposta, de forma urgent, a un
pla iglú digne i cal que la ciutat tingui un alberg per
temporers. Que la gent no dormi al carrer no és
qüestionable, és un dret. En qüestions de justícia social no
val que la dilatació del debat ens distregui d'allò que més
important: l'acompanyament a la persona i la seva
promoció.

Per això esperem que d'aquesta audiència en surti un espai
on crear una visió conjunta que doni una resposta integral.
Volem recordar que a banda d'un alberg d'emergències ens
calen altres recursos com una residència per a persones que
estan en procés (demanda històrica).

Ens cal també que aquest projecte, a banda de recursos,
vagi acompanyat d'un pla de sensibilització ciutadana i
inclogui accions d'incidència que ajudin a fer canvis reals,
per fer polítiques més justes. Ens cal sensibilitzar perquè les
nostres vides encara estan tenyides d'aporofòbia i racisme.

Des d'Arrels Sant Ignasi volem ser-hi, fent el que sabem fer:
acollint, acompanyant, defensant les persones en situació de
més vulnerabilitat i promovent la justícia social per
col·laborar així en la transformació del nostre entorn i del
nostre món. I per fer-ho d'una forma participada i
independent, ens cal que ens ajudeu a fer difusió de tot el
que fem. Una forma senzilla aquests dies és convidant a
amigues i amics a què es facin col·laboradors habituals
d'Arrels Sant Ignasi amb una petita aportació periòdica o bé
que participin en alguna de les nostres campanyes
econòmiques, com la que estem fent aquests dies per anar
dignificant els pisos que tenim.

Que cada persona pugui viure en una casa, i que cada casa
pugui esdevenir una llar és la nostra prioritat. Que Lleida
esdevingui ciutat acollidora és un regal que ens fem a totes i
tots.
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A LLEIDA, NINGÚ SENSE LLAR



A Arrels Sant Ignasi volem fer possible que
les persones puguin tenir una llar, i no
únicament un sostre. 

Volem acondicionar i reformar aquests
sostres i aquestes parets (pintura, obres,
reforçar portes i finestres,...) perquè puguin
convertir-se en una veritable llar (amb caliu,
confort, seguretat,...). 
I volem que tota persona visqui amb
dignitat en una llar pròpia, en pau,
permanent i amorosa. 

Comptem amb 10 habitatges de suport a la
vida autònoma amb 35 places per a
l’acompanyament de persones, que es
troben en situació de sense llar.

 

                                                                                                       
Col·labora per a què tothom pugui tenir una llar, no

només un sostre. 
 

Volem
 aconseguir Per a donar

caliu i
confort

 

Per mi estar al pis ha estat una segona oportunitat a la vida.
Sense Arrels no sé com haguessin anat les coses, sort de
conèixer la Maria, i totes les persones que m'han tractat
d'Arrels han estat de 10, t'escolten, t'ajuden i sense conèixer-
te. Poso tota la meva confiança a Arrels. No pensava que
existiria gent així.

Encara que arribi un moment en què no necessiti ajuda, seguiré
sempre vinculada a Arrels. Tenir el pis suposa no morir de
gana, fred. Tinc la meva habitació, que és la meva llar. Ho és
tot!

Arrels Sant Ignasi són els meus àngels i els de molta gent!

Escanejar el codi amb la
camera del mòbil.

 TESTIMONI

La Carme, viu en un pis
autònom, d'Arrels Sant
Ignasi.

A P R O F U N D I M MOBLEM UNA LLAR, MOBLEM UNA VIDA!

5.000€

BIZUM AMB EL
CODI 33638

  LA CAIXA ES92 2100 0004 4402 0116 0985
         BBVA ES65 0182 3401 3802 0178 5951

Pintant
Renovant mobiliari
Fent reparacions

Fent reformes

TRANSFERÈNCIA

TARGETA

Com?



  

SAPIENS CORNER

Quan: 17 de desembre
Hora: De 10 h a 19 h
On: Pati de les comèdies (darrera      
del IEI)

Àmbit: Pel·licula

Títol: Mediterráneo

A G E N D A

PARADA SOLIDÀRIA DE
NADAL

El Col·legi Claver ens convida a
contemplar l'arbre de Nadal
solidari, signe d'esperança cap a la
transformació d’un món i un Nadal
millors.

ARBRE DE NADAL DEL
CLAVER

Quan: 23 de desembre 
Hora: a les 18 h
On: al costat de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (davant la catedral)

  
Tindrem productes solidaris
que podreu regalar per Nadal o  
algun amic invisible o per
decorar casa vostra. 

Gràci
es

HI col·laborar

Més de 250 productes
d'higiene personal per a
famílies i persones
vulnerables

85 parells de calçat per
a persones sense llar.

Subvenció  de la
Generalitat de Catalunya
per contractar joves en
pràctiques.

1.455 € recaptats en un
concert solidari.

C O L · L A B O R A C I Ó

El Club de Voleibol CECELL lluirà aquesta
temporada el logo d'Arrels Sant Ignasi. 
 Les jugadores es converteixen, així, en
ambaixadores de la solidaritat de Lleida
arreu de Catalunya.  

La pel·lícula està basada en
fets reals, la història del
socorrista i activista
badaloní Òscar Camps
(fundador d'Open Arms) als
inicis de la seva lluita contra
la crisi de refugiats a l'est
d'Europa. El 2015 va viatjar
amb Gerard Canals a l'illa
grega de Lesbos on milers
de persones intentaven
cada dia creuar el mar des
de la costa de Turquia amb
embarcacions precàries per
fugir de conflictes armats,
arriscant la seva vida i
sense que ningú fes tasques
de rescat.

A G R A Ï M E N T S

Coral
MARISTES
Montserrat



El Javier Aitor després de mesos vinculat a l'àrea
d'Acompanyament, realitzant els tallers acordats
amb el tutor referent, les tutories de seguiment,
etc. decideix fer un pas més i entrar a formar part
de la comunitat terapèutica, per tal de poder
realitzar un procés de rehabilitació, tant en
l'àmbit addictiu com personal.

L'Enric, el Georgi i el Gerard, tres persones que es
trobaven en situació de sense sostre, algun d'ells
dormint a l'alberg de Jericó, d'altres dormint en
espais públics de la ciutat, després d'esforç i
compromís han aconseguit tenir l'oportunitat
d'estar acollits al pis de suport d'Arrels Sant
Ignasi.

El Bouyakoub va arribar a Lleida al març del 2021, a
plena campanya de la fruita, però amb intenció de
quedar-se a viure aquí. Des d'un principi, va venir amb
moltes ganes de fer coses, començant voluntariat a la
Botigueta, anant a l'hort de l'ajuntament i, mentre
esperava que els cursos d'Alfabetització comencessin,
anava diàriament a la biblioteca a llegir llibres i mirar
vídeos per aprendre l'idioma. Quan a l'octubre van
començar els cursos de castellà, feia demanda urgent
de trobar un lloc on poder estudiar. Després d'un
temps dormint al carrer, el Bouyakoub ha entrat a
viure a un dels pisos de Càritas, amb tres nois més.
Està molt agraït pel suport rebut i, tot i que diu que ja
no necessita venir al centre, passa a saludar-nos
sempre que pot i ens fa un cop de mà amb allò que
necessitem.

Aquest mes de novembre hem acompanyat el D. en el
procés de demanar primera visita amb el CASD i
començar procés de nou després de molts anys... Hem
estat al costat dels seus dubtes i incerteses, de la
voluntat i la iniciativa, dels dies que res semblava clar.
També hem estat com equip a darrere de la convicció
que aquí, com enlloc, un peu camina darrere d'un altre
i que el D tant com la resta, viu de la suma de milers de
petits grans passos que no deixen d'intentar arribar a
una nova drecera.

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS
L’Esteban és un voluntari col·laborador de 21 anys que
ens dona un cop de mà des de fa un any.  Només
disposa de permís de residència, però ara amb
l'obtenció del NIE podrà accedir al projecte Incorpora
de PROSEC i formar-se. A més, al gener podrà
sol·licitar una prestació de caràcter econòmic i
l'impulsarà més. 

Aquest fet ens emociona, i ens satisfà veure’l tan
content. Ell, ha vinculat de manera molt positiva amb
l’equip tècnic i la resta de voluntaris amb els quals
queda de tant en tant més enllà de la Botigueta. 

Celebrem aquest procés tan positiu de l’Esteban. És
tot un exemple d’esforç, constància i responsabilitat.

REDUCCIÓ DE DANYS

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

Davant de la dificultat de trobar persones voluntàries
que vulguin participar en el reforç educatiu de l’Esplai
La Plaça algunes joves del barri han volgut col·laborar i
s’han ofert per venir algunes tardes a ajudar als infants
en els seus deures i hàbits d’estudi.

Ens alegra molt que siguin elles qui hagin volgut
adquirir aquest compromís perquè és una gran
iniciativa per part seva i perquè, d’aquesta manera,
anem fent passos perquè els joves participin en el
funcionament d’un espai integrador dins del seu barri.
Moltes gràcies Mohamed, Zineb, Khawla, Houda, Hiba i
Aida. Esperem que, a poc a poc, puguem anar ampliant
aquesta llista!

ÀREA D'ACOMPANYAMENTÀREA D'ACOLLIDA

TERAPÈUTIC

INSERCIÓ LABORAL

El Jesús després de 6 mesos treballant al Banc
d'aliments, li prolonguen el contracte per 6 mesos
més. Molt content amb la feina que realitza i
l'oportunitat que se li dona, a més de poder
col·laborar ajudant altres persones.

HABITATGE


