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Aquest any la Campanya de les Persones Sensellar
fa 30 anys. És una campanya organitzada per les
diferents xarxes d’entitats dedicades al
sensellarisme a tot l’estat. Arrels Sant Ignasi hi som
participant gairebé des del principi, perquè a
banda d’acollir i acompanyar creiem que és
imprescindible el sensibilitzar i incidir per tal de
generar canvis en la societat que siguin realment
transformadors.

La campanya d’enguany porta el nom de “Sense
cobertura” i emfatitza la desprotecció que pateixen
les persones que cauen en exclusió. I és que quan
a una persona es va quedant poc a poc sense la
xarxa de relacions afectives i socials i fins i tot
sense les xarxes que el poden ajudar a cobrir
necessitats bàsiques queda exclòs de tot.

La campanya ens ha d’ajudar a que més persones
coneguin aquesta realitat i siguin conscients que al
nostre entorn més proper son milers les persones
i famílies que viuen vulneració dels seus drets. En
una societat que tendeix a viure més reclosa i
aïllada, més temorosa i a la defensiva ens cal fer-
nos visibles com a comunitat que vol creure,
encara, en l’acollida i en la creació d’espais de
convivència. Sumar doncs, a la ciutadania, als
mitjans de comunicació, als serveis socials i
administracions i al mon de l’empresa és clau. Ens
cal donar a conèixer, sensibilitzar per acabar
guanyant en empatia i mobilitzant.

Per això sortim cada any al carrer, per posar de
manifest en públic i de forma creativa el valor que
te tota persona, subjecte de drets i amb
oportunitats per exercir-los.

La necessitat de convertir sempre la nostra mirada
com a societat, fent que guanyi cada dia en més
sensibilitat, qualitat humana i solidaritat davant el
patiment dels qui son els nostres germans i
germanes.

Exigir unes polítiques públiques que atenguin la
persona des de la seva globalitat: salut, habitatge,
alimentació, treball.

Denunciar a les diferents administracions la
necessitat d’una protecció social plena i inclusiva.

Mentre la xifra de persones sense llar augmenta i
de forma significativa, també la de les persones
sense sostre (ja més de 100 a la ciutat de Lleida),
ha d’augmentar encara amb més força la nostra
acció i el nostre crit: a Lleida, ningú sense llar! 



El Juan fa un any que es troba en situació de sense llar. Degut a un seguit de situacions de la vida que
el van anar deixant sense xarxa (pèrdua de feina, ruptura amb la família, amb la parella...) es va
quedar sense saber on anar. Tot i que en aquell moment tenia ingressos, la vida no li posava fàcil.
Quan va arribar a Arrels Sant Ignasi feia demanda d'un lloc que per ell pogués esdevenir llar, on no
sentir-se sol. Dormia a un local que li havien venut la clau a les afores de la ciutat, però sense les
condicions mínimes, ni llum ni aigua. Des de llavors ve a Arrels Centre Obert a fer ús dels serveis
mínims, dutxes, esmorzar, berenar, perruqueria i bugaderia. I el més important, durant aquest temps
ha recuperat les ganes de viure i de seguir endavant. Des de fa un temps que el Juan ajuda en la
dinàmica i el dia a dia del centre, col·laborant per poder oferir serveis amb millor qualitat.

30 Octubre - Dia de les Persones Sense Llar

Testimoni d'una persona en situació de sense llar (Arrels Centre Obert) 

A P R O F U N D I M

Siguis voluntari a Arrels Sant Ignasi
Tens ganes de compartir el teu temps tot ajudant a les persones més vulnerables i aportant valors
cap a l'atenció social? Forma part del nostre equip! 
Necessitem voluntaris per dur a terme reforç escolar amb infants i joves del barri del Secà de Sant
Pere amb risc d'exclusió social. La disponibilitat seria de dilluns a dijous de 16.45 h a 18.15 h, una
tarda a la setmana. Si tens ganes de viure amb sentit i esperit del servei, no ho dubtis i vine a Arrels
Sant Ignasi!

Campanya Persones Sense Llar: 'SENSE COBERTURA'

El 30 d'octubre, com cada any, celebrem el dia de les
Persones Sense Llar i per això, tal com fem any rere any, el
27 d'octubre ens trobarem a les 12.00 h a la Paeria de
Lleida per celebrar i commemorar aquest dia i donar veu a
les persones que viuen en aquesta situació de sensellarisme.

Aquest any, el lema de la campanya de les Persones Sense
Llar és "Fora de Cobertura", on és denuncia l'accés als drets
i en especial, a la desprotecció social. Així doncs, després de
conèixer aquesta realitat, ens invita de manera individual i
col·lectiva a ser part del canvi i d'una societat més inclusiva.

Contacta'ns a: 
 

voluntariat@arrelssantignasi.cat 
 

973.289.000

Arrels Sant Ignasi, formem part d'aquesta lluita i canvi, i treballem dia a dia perquè ningú es trobi en
aquesta situació de sensellar, sense afecte, sense xarxa, sense accés als drets humans...

Cuida't, cuidem-nos, cuidem-los i forma part del canvi! 
 



 

Sapiens Corner

Àmbit: Llibre

Títol: Desenllaços. Identitat, dol
migratori i racisme.

Autor:  De Sara Touri El Mansouri

A G R A Ï M E N T S

GràciesGràcies

«Desenllaços» és un llibre de relats de ficció
basats en fets reals i també una reflexió sobre
la identitat, el dol migratori i el racisme.

A G E N D A

14 i 15 d'octubre: Jornada catalana de Voluntariat i
Salut a la Udl

 
20 d'octubre: Trobada de la comunitat d'Arrels 

"L'esperança i dol migratori" a càrrec d'Àlvar Sánchez"
 

27 d'octubre: Flashmob de la Campanya de les persones
Sense Llar (12 h a la plaça Paeria) 

 
30 d'octubre: Dia de les Persones Sense Llar

 
12 novembre: VI Jornades Mundial dels Pobres

 
18 novembre: Eucaristia i Memorial de difunts en

memòria a Joan Suñol
 

25 i 26 novembre: Gran recapte mix 
 

Novembre: Xup - Xup solidari

Gràcies a la Fundación Roviralta
hem pogut renovar les rentadores
de la bugaderia d'Arrels Centre
Obert amb la seva donació. 

També volem agrair a
tots els voluntaris que
han format part del
nostre equip i dediquen
el seu temps a la
solidaritat i a compartir
els seus valors amb les
persones amb situació
de més vulnerablitat, ja
que la seva tasca és
essencial.

A partir de diversos
personatges, tots ells
migrats o d'ascendència
marroquina i residents a
Catalunya, l'autora narra,
sense embuts i amb un
desenllaç de vegades
sorprenent, diferents
realitats viscudes tot
enfoncant-se en
l'encontre entre «codis»
de referència que no
flueixen en el mateix
sentit, no es comprenen
entre sí i molt menys
s'igualen en el seu dret a
ser.



La Salimata és una noia africana amb permís d'asil,
permís que autoritza residència i treball. Inicialment, la
Salimata vivia a Barcelona i tenia el suport d'una
fundació que l'ajudava a formar-se en el sector de
l'hostaleria i aconseguir feina. A causa de la pandèmia
es va trobar en situació d'atur i va decidir venir a Lleida
per la campanya de la fruita. Des de la Botigueta se li
va donar ajut d'aliments i ajut en els tràmits
d'empadronament, requisit imprescindible per poder
renovar l'asil. El procés d'empadronament va ser costós
i el temps se li tirava a sobre, ja que se li caducava el
permís. Finalment, passant per sobre dels protocols, la
coordinadora d'àrea d'Arrels va haver d'exposar el cas
davant el cap d'estadística de l'Ajuntament per tal
d'aconseguir-lo a temps. Gràcies a l'esforç de la
Salimata i a les diferents entitats que li han donat
suport i reivindicat els seus drets, ha evitat quedar-se
al país en situació irregular.

L'Abdelali va arribar el gener del 2022 al Centre Obert
per cobrir alguns serveis bàsics pel seu dia a dia. Ha
estat més de dos anys vivint al carrer, i això l'ha portat
a molts problemes de salut i uns ànims molt decaiguts.
Al Centre Obert el vam acollir a causa de la seva
trajectòria de carrer, i a poc a poc hem anat generant
vincle, acompanyant-lo a les cites mèdiques i a fer
gestions per tenir tota la documentació al dia. Aquest
mes ha aconseguit ser acollit a l'alberg, ja que està
complint amb el pla de treball establert. Ara es troba
molt millor i ha començat a fer gestions per millorar la
seva situació en general! Endavant Abdelali!

El Miquel després de 13 anys de consum, en un
moment de deterioració i frustració excessiva,
demanant aquesta ajuda silencios, a gràcies a la
intervenció es va poder millorar el seu estat físic,
mental i reduint el consum de moment. Continuem amb
el procés.

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS
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ÀREA D'ACOLLIDA ÀREA D'ACOMPANYAMENT

Aquest ha estat el segon any consecutiu que s'han fet
les colònies a l'Esplai la Plaça, tant les famílies com els
infants s'han sentit més confiats i a gust, s'han mostrat
molt motivats i han gaudit molt del seu temps i de
l'entorn familiar que es va crear.

El Paco desprès de gairebé un any d’estada a la nostra
comunitat terapèutica ha fet el pas cap a la segona fase,
fet que suposa un avanç en el seu procés terapèutic i
cap a l’autonomia. Content d’estar realitzant un curs
formatiu d’auxiliar de magatzem, i del voluntariat a la
botigueta. Es troba molt més estable emocionalment, i
està començant a confrontar les situacions adverses de
carrer que es va trobant dia a dia, fet que el fa valorar
la vida que ara té.

La Pilar una de les noies que residia a la unitat
depenent se li ha realitzat el canvi d’article al 86.4, està
molt motivada amb la nova feina fet que ha suposat un
pas endavant a la seva reinserció i pot gaudir d’una
vida molt més autònoma.

Un altre dels casos a destacar a nivell d’inserció laboral
és l’Ismael, un noi que es troba a la comunitat
terapèutica i ara treballa al col·legi Claver  per realitzar
les tasques de manteniment de l’escola, una feina que
li agrada molt de dur a terme i on es sent molt acollit
per la resta de companys.

Estem molt contents per què els tres nois de la
comunitat terapèutica que es troben a segona fase
estan molt actius i motivats en les activitats que estan
realitzant en el seu temps de lleure (patinatge, gimnàs,
excursions, voluntariats etc.), una forma d’ocupar el
temps i dedicar-se un espai per omplir la seva
satisfacció personal.

El Fèlix un home d’uns 58 anys, qui portava al voltant
d’uns quatre anys vivint a un pis ubicat a la part
cèntrica del nucli antic, des de la mateixa entitat per la
bona vinculació i seguiment se li ofereix l’oportunitat
de passar a un nou pis d’autonomia ubicat al barri de
Balafia, un barri molt més tranquil amb menys
afluència de gent i molts menys aldarulls. En referència
al pis és un pis per ell sol, amb millors condicions i
adaptat totalment a les seves necessitats personals.
S’està adaptant aquest nou canvi amb motivació i
il·lusió.


