
El refugi no és encara una llar, però sí que pot tenir tot el
caliu necessari perquè les persones que hi són de pas hi
trobin un lloc bo d’acollida. Això és el que hem intentat
novament aquest any la comunitat d’Arrels Sant Ignasi,
juntament amb Càritas, Creu Roja i la col·laboració de la
Plataforma amb Justícia Social i tota la comunitat
parroquial davant la manca d’allotjaments temporals per
les persones que s’apropen cada estiu a la recerca de
feina. L’acollida és limitada, onze places. Però aquesta
limitació és a la vegada la seva gràcia: un espai que dona
caliu i proximitat lluny dels grans espais massificats. I
com sempre, els llocs els fan les persones, els que venen i
els que acullen. Ha estat molt bonic veure aquests dies
tota una comunitat implicada en l’acollida: els grups que
preparen els àpats cada dia, el grup de tres voluntaris
que s’encarreguen de l’acollida i el parell de joves que es
relleven cada nit perquè sempre hi hagi algú vetllant, el
tècnic que fa assessoraments de tot tipus i els somriures
dels que marxen cada dia agraïts. 

I així, l’espai que ofereix un lloc on dutxar-se, poder
guardar les maletes, sopar, dormir i esmorzar acaba
essent un lloc on hom pot refer-se després de tot un dia
al carrer, un lloc per resar, un lloc per compartir i mil
petits detalls més.

La història és una història bonica en mig de molts
dies d’adversitats. Persones de 30 a 62 anys que
han estat dies mal dormint al carrer perquè no
trobaven res obert.

Malauradament, les històries com aquestes
continuaran existint. I el temps que vivim ens
demana que obrim els ulls i no neguem l’evidència.
Davant del fet migratori i la precarietat de vida de
moltes persones que porten molt temps entre
nosaltres podem fer dues coses: o bé posar-nos al
costat de les persones o bé al costat del sistema.
Els d’Arrels Sant Ignasi vam néixer per ser dels
primers, dels que mentre hi hagi persones que
malvisquin al carrer prenguin l’acció d’acollir i
denunciar. Volem capgirar les lleis injustes i els
instruments que perpetuen una manera de viure
hostil i volem assajar noves maneres d’acollir el que
és humà. Gràcies per formar part d’aquesta petita
comunitat que obre portes i trenca fronteres.
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CASA MEVA ÉS CASA VOSTRA, SI ÉS QUE HI HA
CASA D’ALGÚ

 



A P R O F U N D I M

Tinc 23 anys, m'agrada la música, l'esplai i estudiar l'univers, soc
jove de la Parròquia de Sant Ignasi.

Vaig decidir-me a donar un cop de mà a l'allotjament que hi ha
aquests dies a la Parròquia per diverses raons. Primer, per
l'immens orgull que m'omple en sentir-me part d'una comunitat
viva, que no resta indiferent, que s'obre al món i acull quan ningú
ho fa. En segon lloc, perquè aquest orgull m'impulsa a donar una
petita part del meu temps a aquest refugi, que està fet de persones
que obren portes, que porten el sopar, que preparen els espais, que
escolten històries inversemblants i que abracen amb la mirada. I,
per últim, perquè tenir la gran sort de poder ser una d'aquestes
persones m'acosta ni que sigui per una sola nit a les fronteres del
món, hi posa rostre i nom, m'obliga a reconèixer la meva pròpia
vulnerabilitat, i em fa ser, en definitiva, una mica més humà.

TESTIMONI

Joan Llobera, voluntari a
l’allotjament temporal de

temporers.

Després de gairebé dos anys de reunions, treball intern,
reflexió i una pandèmia mundial pel mig, hem pogut
definir el nou pla estratègic d'Arrels Sant Ignasi. La guia
per als quatre anys vinents, que ens permetrà acollir i
acompanyar les persones que atenem optimitzant millor
els recursos. Hem actualitzat la missió als nous temps,
sense perdre el guiatge del Joan Sunyol. 

NOVA ORGANITZACIÓ D’ARRELS SANT IGNASI

A més, ara volem potenciar la sensibilització, la incidència i
poder explicar més i millor què fem i perquè ho fem.Tot
això, tenint en compte el voluntariat, part important de
l'entitat que, ara més que mai, volem reforçar i
empoderar.

En la pròxima trobada de comunitat, explicarem amb més
detall el pla estratègic i com aquesta comunitat n’és una
part important.

PER UN ACOLLIMENT I  TRACTAMENT DIGNE
DE LES PERSONES TEMPORERES

 

LLEGEIX -  SIGNA -  COMPARTEIX
 

Entra a la web www.arrelssantignasi .cat
 

MANIFEST:



  

Un text imprescindible per
prendre consciencia i passar a
l’acció!
Del lingüista, filòsof i politòleg
Noam Chomsky, també un dels
activistes més influents del món.
Es tracta d'un recull de textos
dedicats a les amenaces a la
supervivència planetària, els tres
temes fonamentals són
l'emergència climàtica, l'amenaça
nuclear i el perill que comporta
el debilitament del sistema
democràtic a tot el món. La
solució passa, segons indica
Chomsky, per l'activisme social i
internacional.

Què farem: 

1.  Ens trobarem per saludar-nos i compartir
un moment en comunitat. 

2. Treballarem la gestió de les emocions
acompanyats de la Marta Trepat.

3.   Us explicarem la nova organització que
estem desenvolupant.

Quan: dimarts, 15 de Juny.

Hora: a les 18.30h.

On: A la parròquia de Sant
Ignasi.

Àmbit: Llibre

Títol: Cooperación
o extinción (Noam
Chomsky)

GRAN RECAPTE D'ALIMENTS
DE PRIMAVERA

Els dies 11 i 12 de juny serem al
supermercat Plusfresc Ciutat Elisis situat al
C/ Cami de picos, 6 on els "monis" de l'esplai
la Plaça i l'esplai de Sant Ignasi faran difusió
de la campanya. 

De la mateixa manera que va succeir amb el
Gran Recapte (al desembre), al mateix
supermercat es podran comprar vals per
diferents imports de diners. Després, el
Banc d'aliments farà la compra dels
aliments per repartir entre les entitats.

S A P I E N S  C O R N E R

A G E N D A

Si escanegeu aquest
codi QR podeu adquirir
el llibre.

TROBADA GENERAL
COMUNITAT ARRELS



L’Eduardo és un usuari conegut per la
nostra fundació des del 2012, sempre hem
vist en ell una actitud i una conducta
proactives malgrat les dificultats en les
quals s’ha trobat immers; i és que ell és una
persona amb molta empenta a la qual
només li faltava aconseguir una feina. Des
de fa unes setmanes ja l’ha trobada, aquest
fet ens omple de satisfacció; cal esmentar
que ens hem coordinat amb l’entitat
Agrupa’t perquè aquest fet hagi estat
possible. L’exemple de l’Eduardo és un
exemple més que la inserció és possible.
Estem molt satisfets, i celebrem el seu
procés psicosocial.

Hem aconseguit que una usuària que
consumia amb poques precaucions
higièniques prengui consciència de la
importància de fer-ho amb totes les
condicions. Tot això fa que hi hagi una
repercussió positiva en la seva salut.

A Acompanyament estem rebent moltes
acollides, i alguna d'aquestes, com ara
l’Agustí,  venint a l'hort i vinculant-se amb
el grup;  també estem contents per l’Àngel,
que està fent treballs comunitaris amb
contingut i aprofita el taller de relacions
tòxiques i el grup per socialitzar-se!

A la Unitat estem en moments de canvi,
actualment tenim totes les places
ocupades, i l'últim ingrés, la Paula, ens fa
sentir molt orgull, ja que fa tot just mig
mes que va arribar i ja ha trobat feina, una
bona notícia en els temps que corren.
Felicitats i endavant, Paula!

UN SOMRIURE 
ALS PROGRAMES

CENTRE OBERT SERVEI DISTRIBUCIÓ
D'ALIMENTS
Fa dos anys vam conèixer a l’Abdelmajid. Es
mostrava com una persona molt educada i
alhora tímida. Es mantenia expectant a allò
que passava pel seu voltant, però li costava
parlar i interactuar amb els altres. Durant
aquest temps ha fet una progressió molt
positiva. A poc a poc s’ha anat obrint i
agafant confiança. Actualment fa de
voluntari a la Botigueta amb molt
compromís i responsabilitat per la seva
part. Al matí quan arriba, saluda
efusivament amb un somriure d’orella a
orella i no es queixa mai de la feina, que de
vegades és una mica dura. El seu llenguatge
cada cop és més ric. Volem compartir
l’alegria que sentim per aquest procés de
socialització-integració tant positiu.

REDUCCIÓ DE DANYS

ACOMPANYAMENT

UNITAT DEPENDENT

HOSPITALITAT

Dipòsit legal: L-874/2012

L’Anwar té 8 anys, és un infant mogut i li
costa estar-se estones llargues assegut a
la cadira i concentrat en una tasca, encara
més si està cansat després de tot el dia a
l’escola.

Fa cinc anys que participa de les activitats
de l’Esplai La Plaça (reforç educatiu i
esplai) i és tot un repte per a l’equip de
monitors/es i voluntaris/es.

Ara que aviat tancarem el curs és quan, si
mirem enrere, podem valorar la seva
evolució gràcies a l’educació en el lleure i
a l’atenció individualitzada de reforç
educatiu: Ha estat constant en la seva
assistència, participa en el reforç encara
que no tingui deures de l’escola, sap
guanyar i sap perdre als jocs i, a poc a
poc, es va evidenciant una millora en la
seva capacitat d’atenció i concentració.
També, li agrada jugar a escacs i a les
dames!

Són petites fites que ens animen a
continuar any rere any.

Durant aquest mes tant el Jesús com
l'Álvaro han fet el pas a la segona fase del
procés de reinserció, ara poden començar a
fer una dinàmica més autònoma. S'han
apuntat a cursos de formació i ja han
començat un voluntariat: l'Álvaro amb un
casal amb infants i el Jesús al Banc
d'Aliments, estan motivats i contents
d'iniciar aquesta nova etapa. Endavant!

REINSERCIÓ


