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En una de les tertúlies on es parlava sobre la
realitat de la pobresa a Lleida, el Sr. Joan Saura
deia: "el menjar és alguna cosa més que cobrir
unes necessitats bàsiques". I és cert i aquests dies
ho veurem, al voltant de la taula ens reconeixem
com a família, amics i amigues. Mengem per
alimentar el cos, però mengem plegats per
reconèixer-nos, sentir-nos part amb altres, per
compartir el quotidià, elevar somnis i celebrar la
vida.

Convidar a casa a uns amics ens mobilitza el cor, el
cap, les mans i tots els sentits. Durant una estona
pensarem en ells, ens donarem mentre anem a
comprar els productes, cuinem i parem taula.
Compartirem la vida mentre mengem i la
conversa es barrejarà amb els sentits del gust i
l'olfacte. I la sobretaula farà que un dinar o un
sopar formi part d'un tot que ens depassa.

A Arrels Sant Ignasi moltes vegades podríem
confondre la nostra activitat com un "cobrir unes
necessitats bàsiques", fer uns serveis per donar un
esmorzar, omplir un carretó de la compra o fins i
tot, cedir un pis. Però l'experiència ens diu que
amb tot això, no n'hi ha prou. Si bé és necessari
poder oferir aquestes coses per ajudar a
promoure la vida digna per tothom, sabem que el
que acaba generant vida és la capacitat per poder
arribar a ser algú amb algú altre. Cal que les
persones que acompanyem i servim trobin no
només una casa, sinó el caliu d'una comunitat i
d'una llar.

Una casa és aquell lloc on parar taula, lloc on
refugiar-se del fred, però també és aquell espai
que obrim lliurement per compartir la vida. Casa
és l'espai que busquem per tenir un descans
reparador. Aquest lloc que volem tots també el
volem per a totes les persones que acompanyem. I
per això té sentit tot el que fem i com ho fem. I per
fer-ho cal que siguem molts. Molts acompanyant en
projectes concrets i d'altres generant espais de
comunitat, generant espais de lleure, ofertes de
treball, oferint lloguers assequibles... Necessitem
ser molts per capgirant aquest sistema i assajar
estils de vida que esdevinguin taula compartida.

Que puguem celebrar-ho tots i totes aquest
Nadal! I que puguem celebrar-ho acompanyats. I
continuem fent tot el que està al nostre abast
perquè ningú a Lleida es quedi sense poder-ho
celebrar.
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Q U È  N E C E S S I T E M ?
Aconseguir 7.000€

P E R  A  Q U È ?
Per aportar caliu i confort

C O M  H O  F A R E M ?
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Testimoni! 
"Gracias a Arrels Sant Ignasi tengo un piso donde vivir. Ellos me han ayudado mucho a conseguirlo, ya
que por mis propios medios era muy complicado, el precio del alquiler era muy elevado para una sola
persona.

A Lleida hi ha persones que es troben sense
protecció, ni accés als drets més bàsics com són la
sanitat, la cobertura legal o l'habitatge.

A Arrels Sant Ignasi hem acollit directament
1.528 persones amb el que portem d'any. I en
total 896 persones en situació de sense llar, de les
quals 129 sense sostre.

Actualment comptem amb 9 habitatges de
suport a la vida autònoma amb 22 places per a
l'acompanyament de persones que es troben en
situació de sense llar.

Volem fer possible que les persones puguin tenir
una llar, i no únicament un sostre. Per
aconseguir-ho és imprescindible condicionar i
reformar aquests habitatges perquè puguin
convertir-se en una veritable llar amb caliu,
confort i seguretat.

Condicionant i reformant els habitatges:
canviant el mobiliari i renovant alguns
electrodomèstics

FES-TE DONANT I FES UN DONATIU RECURRENT

25€/mes 40€/mes 80€/mes 175€/mes 400€/mes

Una persona
pot dutxar-se,
afaitar-se,
rentar la roba
i prendre un
cafè en llet.

Una persona
pot rebre
suport en
aliments amb
seguiment
individualitzat

Una persona
pot ser
acompanyada
de forma
individual 

Una persona
pot llogar-se
una habitació.

Una persona
pot llogar-se
un
apartament i
pagar els
subministres.

C O M  E N S  P O T S  A J U D A R ?

Col·labora fent un donatiu per a què tothom
pugui tenir una llar, no només un sostre

BIZUM AMB
EL CODI 33638

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

TARGETA
Escanejar el codi amb la
càmera del mòbil

Donde me encuentro estoy súper feliz, es un piso muy bien arreglado y con todo lo mínimo para estar
a gusto. Tener esta independencia en el piso me hace sentir muy a gusto. Gracias a Arrels Sant Ignasi he
conseguido esto.

A P R O F U N D I M

MOBLEM UNA LLAR, MOBLEM UNA VIDA 

Hoy en día es muy difícil conseguir una vivienda si estás en situación precaria y gracias a Arrels yo he
conseguido tener una vivienda digna."

(Usuaria de l'Àrea d'Acompanyament)



 

Sapiens Corner

Àmbit: Llibre

Títol: Estoy contigo

Autor:  Melania
G.Mazzucco

A G R A Ï M E N T S

GràciesGràcies

"Estoy contigo" és un llibre que narra una
commovedora història d'una refugiada
que arriba a Roma fugint de la violència
política del Congo. És un llibre
esquinçador, però al mateix cop
esperançador.

A G E N D A

«Una d'aquelles novel·les -escasses i molt
valuoses- capaces de canviar la mirada de
qui la llegeix» 
(Benedetta Tobagi, La Repubblica).

TROBADA COMUNITAT
ARRELS SANT IGNASI

PARADA SOLIDÀRIADE
NADAL

QUAN: 20 de desembre

HORA:  De 19 a 20.30h

ON:  Parròquia Sant Ignasi

Us convidem a la trobada de
comunitat d’Arrels Sant
Ignasi, per poder retrobar-
nos i gaudir d’una estona
plegats.

QUAN: 22 de desembre
HORA: De 10 a 14h i de
16.30 a 20.30h
ON: Pati de les comèdies
(darrere de l'IEI)
Tindrem productes solidaris
que podreu regalar  per
Nadal, o a l'amic invisible o
per decorar casa vostra.
També hi podreu comprar
la flor de Nadal!

«Un llibre cru, que no fa concessions, però
d'una potència inaudita» 
(Camillo Ripamonti, Huffington Post).

Hi han col·laborat:

A les Societats Gastronòmiques de
Lleida per l'organització del sopar
el"Xup-Xup solidari"

Per la donació de regals
nadalencs als nostres usuaris

Per la donació de productes
d'higiene personal per a
famílies i persones vulnerables

Per la donació de mantes i
anoracs per a persones sense llar



El Mohammed és usuari del Centre Obert des del 2020 on va
arribar per cobrir alguns dels serveis bàsics que li mancaven.
Vivia en un espai cedit sense llum ni aigua ni les condicions
mínimes de vida. Cada vegada el vincle entre el Mohammed
i els voluntaris i tècnics ha estat més fort. Ell ha anat
recuperant les ganes de tirar endavant, volent aconseguir tots
els requisits per reagrupar a la seva dona i els seus dos fills. Ja
fa dos mesos que ha entrat al pis de suport d'Arrels Sant
Ignasi, i des de llavors ha començat dos cursos formatius i
recerca de feina. Tot i que el procés no és fàcil, l'esforç que
està fent és molt positiu!
A més a més, la bona convivència amb el company ha fet que
entre ells poguessin trencar alguns prejudicis culturals i ara
inclús comparteixen àpats tradicionals.

CENTRE OBERT

SERVEI DISTRIBUCIÓ D'ALIMENTS

 ARRELS 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

Aquest any hi ha hagut nombroses alumnes interessades
a fer català. El volum ha augmentat favorablement pel
que fa a altres anys. Cosa que ens ha impulsat a crear
un grup nou de català de més nivell, ja que el retorn
del professorat ha estat molt positiu, les alumnes es
mostren amb ganes de continuar aprenent i
promocionar de curs.

En Georgi i el Jose després de nou mesos d'estada al pis passen
a segona fase. Aquest canvi de fase implica que han assolit
una estabilitat terapèuticament i personal. Ara és el
moment d'estabilitzar i asseure totes les eines adquirides per
anar construint cada cop més autonomia. Tots dos estan fent
cursos formatius i voluntariat.

En l'àmbit d'inserció laboral, els dos Ismaels han trobat feina.
L'un està duent a terme les tasques de manteniment del col·legi
Claver i l'altre està treballant a la Torxa executant tasques de
manteniment de jardineria pels diferents pobles de la perifèria
de Lleida i Lleida ciutat. Ambdós molt contents de sentir-se
realitzats.

Aquests mesos els nois de comunitat han pogut gaudir de
diferents activitats com n'és: l'Escape room, la ruta al congost
de Mont-rebei on tot i la llarga caminada i el cansament que
això implica, van gaudir d'una bona experiència i van tornar
molt satisfets. 

L'Amady i la Claudia dues persones en situació de sense llar,
han fet entrada cadascú a un dels nostres pisos de suport amb
l'objectiu principal de poder estabilitzar la seva situació
econòmica i d'habitatge. 

La Fàtima va ser voluntària el curs passat al projecte
d'alfabetització, donant suport al grup d’un nivell més
inicial, ja que parla el català, castellà i l ’àrab, cosa que li
ha obert portes, i actualment es troba treballant a
l’Àrea d’Acompanyament d’Arrels Sant Ignasi.

Després de cinc anys amb consum actiu i uns mesos
amb sensació de frustració, angoixa... un usuari, ha
decidit per voluntat pròpia, deixar el consum d'opiacis
pel seu propi benestar. Tot i que ens ve a visitar amb la
temptació de poder recaure, es manté amb la seva
decisió.

Fa un any vam conèixer a l'Omar. Va arribar a Espanya com a
persona menor no acompanyada. Havia passat per un centre
d'acollida i en aquell moment estava vivint en una casa
ocupada. Va conèixer a l'Eric, un noi de Lleida més o menys de
la seva edat. L'Eric va parlar amb la seva mare perquè volia
ajudar-lo i va pensar a acollir-lo a casa seva on hi havia una
habitació lliure. La mare va tenir els seus dubtes, però l'Eric la
va saber convèncer. Va començar un vincle entre les tres
persones que ha esdevingut una relació familiar. Li han
donat el caliu d'una llar, l'han ajudat a tramitar el passaport, li
han facilitat l'empadronament i l'Omar està estudiant un PFI
amb la idea de poder accedir a una formació que li pugui obrir
les portes a la regularització. Des de la Botigueta el vam
ajudar amb lots d'aliments i actualment ha assumit el cas els
Serveis Socials de l'Ajuntament. Tant de bo aquest exemple ens
mogui a ACOLLIR.


