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La parròquia ha esdevingut, novament per uns dies,
un petit refugi acollidor de persones temporeres. Fins
a tretze persones de cinc nacionalitats diferents han
trobat acollida gràcies  una comunitat mobilitzada i en
col·laboració amb diverses entitats. Persones que fan
cada any un itinerari no sempre fàcil per trobar feina
en la campanya de la fruita. Aquest camí per a moltes
d’elles va començar fa molt de temps, quan van deixar
enrere les seves famílies i els seus costums a la
recerca d’un lloc que els permetés millorar la seva
vida i la dels seus.

Durant una setmana un petit grup d’Arrels Sant Ignasi
hem fet l’itinerari a l’invers. Hem parat a Almeria on
ens ha espantat les condicions de vida de les
persones que treballen als hivernacles que cobreixen
de la muntanya al mar 31.000 h. de plàstic (més de
dos cops la superfície de la ciutat de Barcelona).
Persones que viuen en assentaments de cabanetes
fetes de palets i plàstics. D’Almeria hem anat a Melilla,
on l’esfereïdora tanca de filferro s’alça amenaçant
acompanyada d’un discurs bel·licista que vol
criminalitzar l’immigrant. A Nador hem vist l’estat de
vida de les persones que estan en trànsit i de
l’acompanyament que en fa l’Església diocesana del
Marroc. 

I abans de tornar a Lleida ens vam aturar encara a
Alcarràs, on la M. Dolores i el Moussa ens van
compartir la seva tasca i la seva vida.

Dins d’aquest itinerari hi hem descobert petits llocs
segurs, acompanyats per unes petites comunitats
religioses i per petits equips de persones que tenen el
denominador comú d’acompanyar, servir i defensar el
dret de les persones. En tots aquests llocs hem rebut
una acollida càlida a través d’uns rostres amables i
uns espais senzills.

I en acabar aquest viatge hom pensa que el nostre
petit refugi per a persones temporeres forma part
d’aquest mapa de llocs bons per a les persones que
recerquen hospitalitat en mig d’un camí ple de
menyspreu, racisme i violacions. I encara que sembli
petit i insignificant, el petit refugi temporal esdevé una
llar per uns dies. Acollir, acompanyar i defensar els
drets de les persones ens porta novament a
denunciar i a reclamar que no podem continuar
essent una societat que permet que els seus
treballadors dormin al carrer.



A P R O F U N D I M

A Arrels Sant Ignasi ens adherim a la recollida de
signatures i som punt fix de la ILP (Iniciativa Legislativa
Popular) impulsada per a la regularització
extraordinària d'unes 500 mil persones migrants 

Signa per a què les persones en situació administrativa
irregular pugi exercir els drets més bàsics!

Es pot signar a les oficines de la Fundació a l'Avinguda
Madrid 7, 2n - dreta de 09.00 h a 14.00 h. Recordeu que
només poden signar les persones majors de 18 anys i
amb DNI espanyol.

Per què signar?

Siguis voluntari a Arrels Sant Ignasi

Així doncs, per aquest estiu necessitem dues persones voluntaris/àries per l'àrea
d'acompanyament que vulgui col·laborar amb nosaltres durant els mesos d'estiu.

Necessitem una persona per dur a terme un taller de música i una altra que tingui habilitats,
competències i actitud per poder portar un taller creatiu.

A banda, si tens ganes de viure amb sentit i esperit del servei, no ho dubtis i vine aquest estiu a Arrels!

Ser voluntari és dedicar temps a la solidaritat sense esperar res a canvi.
Arrels Sant Ignasi ha comptat amb 256 voluntaris durant el 2021 i només
podem agrair la tasca que realitzen, ja que  és essencial perquè aporta
valors cap a l'atenció social a les persones més vulnerables.

Temporers 2022

La parròquia de Sant Ignasi ha estat un espai d'acollida per a
persones temporeres des del 19 de maig, abans d'obrir els
pavellons i fins a la seva obertura amb la col·laboració entre
Càritas Diocesana de Lleida, Creu Roja i Fundació Jericó i Arrels
Sant Ignasi i amb la participació de la Plataforma Fruita amb
Justícia Social. 

El projecte ha ofert a més de la pernoctació, la possibilitat de
disposar de tots els àpats i espais de consigna i dutxes a les
persones que s'han allotjat amb un total d'11 places
d'acollida. Enguany hem atès a 15 persones que n'han fet ús
dels serveis i s'han trobat en un espai de caliu.

No hi ha cap persona il·legal. Per tant, ara
que tenim la possibilitat de regularitzar
500.000 persones tot recollint 500.000 firmes
fem-ho, perquè no existeixen ciutadans de
primera, segona i tercera, això és immoral,
tots som iguals i, per tant, hem de continuar
lluitant perquè aquestes persones puguin
gaudir d'una vida digna i amb els mateixos
drets.

Lluis Pastells
(Voluntari)

@Rosa_Matas



 

Col·laboració amb el projecte
"No llencis menjar cuinat"

Donació de caixes de sabates

M E M Ò R I A  2 0 2 1
Sapiens Corner

Àmbit: Llibre

Títol: La fruita del demà

La fruita del demà agrupa deu
relats distòpics i utòpics sobre les
vulneracions dels drets de les
persones temporeres de la fruita i
els drets de la pagesia. Només a
Ponent, cada any unes 35.000
persones treballadores temporals,
la majoria migrades, són
requerides per collir, embalar i
emmagatzemar la collita de la
fruita. 

Bona part dels contractadors
compleixen el conveni agrari, però
d’altres no ho fan i les
administracions no estant resolent
la situació. El compendi La fruita
del demà és fruit d’un concurs
literari impulsat per Fruita amb
Justícia Social i Pol·len. 

A G R A Ï M E N T S

Ja tenim aquí la memòria d'Arrels Sant Ignasi de l'any 2021
on es poden veure tots els nostres projectes i el seu fruit,
així com la feina que hem estat duent a terme i que 
 seguirem fent.

Donació de fruita de pinyol

Recollida d'aliments
GràciesGràcies

Donació de tovalloles i
pantalons

https://fruitaambjusticia.wordpress.com/


Al 2019 Oussama va arribar de Marroc sent menor
d'edat, sol, sense cap referent familiar aquí al país, i
buscant un futur. Estava acollit en un centre que
gestiona l'entitat EDUVIC amb qui Arrels té signat un
conveni de col·laboració i volia estudiar i formar-se i li
va interessar l'opció de fer un voluntariat a la
Botigueta. Això el va ajudar a relacionar-se, practicar la
llengua i sentir-se útil. Va aportar com acompanyant de
furgoneta i fent tasques de magatzem. Quan va complir
la majoria d'edat EDUVIC li va continuar donant suport
en un pis de persones extutelades. 

Va fer cursos i al cap d'un temps va trobar feina. Ara ja
és independent, viu a Barcelona amb un tiet i treballa
en una fàbrica. 

Un dels usuaris que anteriorment vivia en una habitació
de comptadors d'un edifici, va demanar un préstec per
poder pagar una habitació, ja que actualment ha trobat
feina i ha tornat a recuperar les expectatives de vida
que tenia abans. Està molt content i agraït del procés a
què l'hem acompanyat.

Aquest darrer mes un dels nostres usuaris ha pogut
tenir unes ulleres noves que necessitava des de feia
molt temps. Ara està tan content! Cada petit gest suma
en la qualitat de vida.'

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS

REDUCCIÓ DE DANYS

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

TERAPÈUTIC

INSERCIÓ LABORAL

HABITATGE

OCI

U N  S O M R I U R E  A L S
P R O G R A M E S

ÀREA D'ACOLLIDA ÀREA D'ACOMPANYAMENT

El programa Hospitalaris consisteix en una xarxa de
persones i recursos mobilitzada per a acollir, dins
d'entorns familiars diferents i durant el període d'un
any, una persona migrada, sol·licitant d'asil o
refugiada. Durant aquest temps, la persona acollida
comparteix la vida quotidiana de la llar, mentre segueix
un pla de treball, i fa passos per estabilitzar la seva
situació. Aquest programa està en funcionament a
Barcelona, de la mà de la Fundació Migra Studium i a
Lleida per part d'Arrels Sant Ignasi.

En un any de vida del programa, ja hem acollit dues
persones amb tres famílies implicades. Si alguna
família està interessada pot contactar-nos directament.

Dos nois de la nostra comunitat terapèutica han fet el
pas merescut a segona fase. Aquest canvi de fase ve
després d'uns mesos de treball intens, d'un procés
terapèutic i d'autoconeixement que els porta ara a
assolir gradualment més autonomia. Els dos han iniciat
cursos de formació ocupacional i estan explorant noves
activitat de lleure. 

Els volem felicitar i encoratjar a seguir endavant amb el
seu procés.

La Fatme està fent passos en el seu camí cap a la
inserció laboral, ja implicada i contenta del seu
voluntariat d'hàbits prelaborals a la botigueta i
realitzant cursos d'habilitats laborals i recerca de feina. 

Cada cap de setmana fem activitats per conèixer
diferents municipis de Lleida.

Una activitat a destacar i què els usuaris s'ho van
passar molt bé va ser a la visita què vam fer a Mas de
Melons juntament amb l'Associació Antisida Lleida, ja
que a banda de fer una cosa totalment diferent, els
nostres usuaris van aprendre moltes coses noves i es
van sentir realitzats. 

Aquest trimestre volem felicitar a dos dels nois que fins
ara vivien als nostres pisos de suport. Per una banda al
Goyo que ha fet un pas endavant en el seu procés
d'autonomia i ha pogut traslladar-se a un pis de lloguer
normalitzat amb la seva parella. Per altra banda
desitgem també el millor a l'Stephen, que deixa el pis
de suport, també avançant en el seu procés
d'autonomia. 

@Rosa_Matas


