
De les moltes maneres de com podríem definir
Arrels Sant Ignasi la que més ens agrada és la de
dir que som una comunitat, una comunitat de
persones al servei de persones. I és que la
dimensió comunitària obre un ventall molt ric de
joc de relacions. 

La comunitat és un lloc on sentir-se reconegut,
valorat, estimat. I això val per a totes i per a tots!,
per a aquells que d’una forma més directa fan un
procés terapèutic o pel voluntari o tècnic que se
sent reconegut i agraït per la seva dedicació. Dins
d’una societat cada vegada més frenètica, de xifres
i dades, tots tenim necessitat de trobar espais on
sentir-nos coneguts pel nom. Quan algú se’ns
adreça de forma directa, pel nostre nom, ens
desarma i ens fa sentir, a l’instant, acollits. Serà
que dir el nom de cadascú és l’exercici primer
d’hospitalitat i acollida. Un lloc per sentir-se
reconegut, valorat i estimat, i un lloc per oferir
també, cadascú, el reconeixement i l’estimació als
altres. 

La dimensió comunitària ens permet construir un
lloc anomenat “nosaltres”. Un lloc on, acollint la
diversitat, podem mirar junts el món. D’aquesta
mirada en surt preguntar-se què cal fer i
possibilita que puguem iniciar accions de canvi. En
aquest sentit, no hi ha res que faci Arrels Sant
Ignasi que no hagi sorgit d’un primer contemplar
junts la realitat. 

Viure en comunitat ens ajuda a viure de forma
crítica i amb uns valors compartits. La comunitat
també és un lloc bo on celebrar tots els moments
del nostre viure, compartir amb joia les alegries i
compartir i acompanyar-nos en els dols. 

Saber que tenim i participem d’aquesta comunitat
és un regal i una tasca.Quantes coses rebem, a la
vegada que ens donem! És bonic contemplar que
aquest “nosaltres” és més gran que la suma de
totes les nostres singularitats. 
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LA VIDA EN COMUNITAT



Per a mi la comunitat d'Arrels
és un lloc on em sento bé,
em tracten molt bé.
M'ensenyen i aprenc. Em
sento agraït. La veritat és que
em sento en un lloc acollidor.

KHAWLA

ANTONIO
 CARLOS

Siento la satisfacción de poder colaborar con
una institución cuyos proyectos aportan
valores, satisfacen necesidades básicas y
proponen transformaciones positivas para
personas en situación de vulnerabilidad
física o moral.

Crec en les persones i veig la comunitat com una oportunitat que m'ofereix la vida. A la comunitat
d'Arrels em sento acompanyada, ja que som persones que tenim cura de persones, que caminem
juntes i que ens donem suport. La comunitat m'ajuda, doncs, a implicar-me juntament amb d'altres.

TESA

JUAN 
CARLOS

Arrels em permet conèixer companys que
ajuden al meu creixement personal.

Què és la comunitat d’Arrels Sant Ignasi per a tu?
A P R O F U N D I M

JORDI

Sóc del Bages, i segueixo aquí, a Lleida per com em fa sentir Arrels. M'he sentit acollit com a
professional i com a persona. Em sento part d'aquesta comunitat, pels valors que compartim, per
la manera de fer, per la mà sempre estesa i sobretot perquè en aquesta comunitat hi cap tothom,
abraça qui no troba el seu lloc, quan algú crida ajuda, la comunitat respon a la recerca de recursos,
en un esperit de solidaritat i pertinença que canvia, et canvia i ben segur canvia el món.

KARIM

ANNA

Amb l'equip de monitores i monitors
he fet molt bon vincle i tenim
confiança. He trobat en l'Esplai un lloc
on poder ser jo, aprendre i passar-
m'ho bé i desfogar-me compartint
amb altres persones i, alhora,  viure
noves experiències.

Es un sitio donde te ayudan y donde
puedo pasar un rato tranquilo.  Me
siento bien, a gusto y cómodo. 

MATEO

Em sento còmoda i em sento part d'aquesta
comunitat atesa la proximitat en valors. Per a mi és
acollida incondicional, és estima i ajuda als més
vulnerables. M'agradaria que fos més gran, amb més
recursos, amb més capacitat de presència a la
població de Lleida i que això es traduís en més
recursos per ajudar les persones que atenem.

Visc la comunitat amb moltes
ganes. Per mi és un estil de vida. 

ISMAEL

JUANA

És com una família, porto molts anys
aquí, i si falto un dia, us trobo a faltar. 
Crec que és perfecte i que no hi falta
res, aquí donen molt carinyo,
m'ajuden molt en tots els sentits. Jo
estic molt contenta, feliç i a gust.



  

Gràcies

SAPIENS CORNER

Quan: Diumenge, 6 març  
Hora: De 18.30 h a 19:30 h 
On: Espai Orfeo (Carrer Sant Martí, 60)

Àmbit: Vídeo

Títol: Quin món ets capaç
d'imaginar?

A G E N D A

TROBADA DE LA COMUNITAT D'ARRELS SANT IGNASI

Us convidem a la trobada de comunitat
d’Arrels Sant Ignasi, per poder
retrobar-nos i gaudir d’una estona
plegats escoltant música. També farem
un reconeixement a aquelles persones
voluntàries que han finalitzat la seva
tasca altruista a Arrels Sant Ignasi.
Després un concert solidari en favor de
la 0 discriminació, a càrrec d’Albert
Fibla, amb entrada inversa i en benefici
d’Antisida i Arrels Sant Ignasi.

713 € recaptats al mercadet
solidari.

Donatius d'un cotxet, bressol i
trona per a família vulnerable i
475€ per comprar abrics per a
persones sense llar.

donació de roba d'abric,
dessuadores, pantalons de xandall,
sabatilles esportives i mantes per a
persones sense llar.

Les entitats del sector social dels
Jesuïtes a Catalunya treballem cada dia
per acompanyar, atendre, servir i
defensar els drets de moltes persones
que es troben en situacions de
pobresa, precarietat i explotació per
causa d’un sistema injust.

Ara, aquestes organitzacions, amb
presència i treball arrelat als nostres
barris i ciutats, us convidem a
imaginar en quin món volem viure, i
a treballar per construir-lo. Ho fem
amb el treball diari, i ho mostrem amb
aquest vídeo que ens llança la
pregunta “quin món ets capaç
d’imaginar?”.  

A G R A Ï M E N T S

729 € amb la venda de galetes
elaborades pels alumnes per la
compra d'aliments a la
Botigueta.

Donatiu de galetes per al
servei de distribució d’aliments 
(La Botigueta).

Reserva la
teva entrada

 

Captació de 1.600 litres de llet per
al servei de distribució d’aliments
(La Botigueta).

Donació de 288 tasses pels pisos
de suport a la vida autònoma
d'Arrels Sant Ignasi.

Granja San José 

Donatiu d'una cistella de
productes alimentaris per l'Àrea
d'acompanyament.

US HI  ESPEREM!

Donació de 3.500 unitats de
material d’higiene femenina  dins del
projecte Frisbee (Do Something 4
Nothing) de Lluita contra la pobresa
de l'Àrea de desenvolupament i
cooperació de la Udl. 

https://www.youtube.com/watch?v=o8QQRE1sCOs


UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

Després d’haver tingut algun entrebanc, en
Georgi, en Jaime i David, tres antics usuaris
del pis de reinserció, es tornen a vincular amb
nosaltres per tal d’intentar millorar la seva
situació personal i addictiva a partir d’un
seguiment ambulatori.

Desprès d’uns mesos al pis de suport, l ’Enric
ha pogut fer el canvi i passar a un pis per a ell
sol. Està en procés d’adaptació d’aquest nou
canvi, desprès de molt de temps sense tenir
aquesta intimitat i autonomia. Seguim donant-
li suport i acompanyament ambulatori per
afrontar aquesta nova etapa. 

L'Omar va arribar al Centre Obert a principis del
2020 buscant cobrir alguns serveis bàsics pel seu
dia a dia, en especial la higiene. Amb 21 anys ja
era tot un líder entre els més joves, tot i que a
vegades amb un caràcter d'allò més impulsiu que
li jugava males passades. Al llarg d'aquests dos
anys, l'Omar ha fet un procés de gestió emocional
i autocontrol que li ha obert moltes portes: ha
començat a fer cursos formatius, s'ha vinculat
molt correctament amb els seus referents de
diferents recursos i ha millorat la seva salut. Els
del seu voltant hem valorat aquests passos que
ha fet, i se l'ha proposat com a candidat del
projecte Sostre 360°, que proporciona habitatge.
Ell ens diu "encara que tingui dutxa i bugaderia al
pis, no vull deixar de venir al Centre Obert, aquí
sou com la meva família: quan ningú em va
acollir, vosaltres vau obrir-me les portes". Molta
sort Omar, aprofita aquesta gran oportunitat!

Pel que fa al Jordi i la Carme, dos persones a les
que atenem, després de temps de seguiment i
acompanyament, hem aconseguit que puguin
començar el tractament pel virus de la Hepatitis C.
Estem molt contentes per elles, ja que això
repercutirà de forma positiva a la seva salut.

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS
Destaquem l'exemple de superació del B.D., un
senegalès de 38 anys, el qual de mica en mica ha
anat superant les barreres del laberint de
l'administració. Des de Botigueta hem pogut
donar-li acollida a través del vincle i  s'ha cobert la
necessitat d'aliments, i també hem pogut
acompanyar el B.D. en el seu procés
d'empadronament i d'arrelament social per tal
d’obtenir permís de treball.

REDUCCIÓ DE DANYS

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

El Mohamed, acollit dins del projecte Hospitalaris,
ha pogut fer alguns passos significatius en el seu
procés. Ha pogut accedir a la Brigada Jove, un
espai de formació prelaboral gestionat per Lleida
Jove, per a nois i noies sense documentació, on
només hi havia 10 places disponibles. Ara té
l'oportunitat d'estudiar i posar en pràctica
habilitats de fusteria, feines de paleta, electricitat,
etc. Feines a les quals algun dia li agradaria
dedicar-se. 
A més a més, amb el treball conjunt amb Càritas,
ha iniciat els tràmits per aconseguir el permís de
residència i de treball. Són passos molt importants
per a ell que haurien resultat molt complicats de
fer sense l'estabilitat que ofereix tenir una llar i la
xarxa de suport de les famílies que l’han acollit.
Moltes Gràcies a totes elles per ser-hi i fer-ho
possible!

ÀREA D'ACOMPANYAMENTÀREA D'ACOLLIDA

TERAPÈUTIC

INSERCIÓ LABORAL

Tres noies de la Unitat Dependent del Segrià
inicien cursos de formació per tal d’augmentar
les seves possibilitats laborals, estan molt
motivades per aquest canvi i esperen poder
trobar feina aviat.

HABITATGE

OCI

Per les activitats de caps de setmana, els nois
d’acompanyament i d’Antisida han creat un
equip de futbol. Porten dos entrenaments i ja
han fet un primer partit on han gaudit molt de
l’experiència, tot esperant amb moltes ganes
que arribi el proper.


