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Arrels Sant Ignasi és una comunitat en marxa,
mobilitzada i amb el desig de mobilitzar
persones que se sentin, com nosaltres,
commogudes i indignades.  Saber que arribem
a acompanyar fins a 5.866 persones ajudant-
les a cobrir algunes de les seves necessitats
bàsiques indigna. Saber qui són, com viuen,
estar cada dia al seu costat ens entristeix i
commou. 

És aquesta commoció i indignació que activa
la nostra acció i reafirma el nostre compromís
vers elles. Un compromís que ens porta a
alçar la veu i voler fer-la arribar allà on calgui
per canviar les estructures que sabem que
són injustes.   I així com ens entristeix veure
persones en situació de pobresa, ens
esperona saber que cada vegada són més les
persones voluntàries i simpatitzants de la
nostra causa: A Lleida, i enlloc, ningú sense
llar. 

Aquests dies presentarem la memòria
d’activitat 2022 on no només es recull les
dades de les persones que acompanyem,
sinó les dades que ens diuen qui som i les
passes que anem fent, junt amb altres, per fer
arribar aquest crit.  El crit ens desperta i ens
ajuda a posar la mirada allà on no
acostumaríem a mirar. El crit mobilitza. I el crit
esdevé la veu que permet generar canvis. 

Aquest mateix crit l’hem volgut traslladar en
forma de proposta a tots els partits polítics que
volen concórrer a les properes eleccions
municipals. Amb el títol “Per un consens en
l’àmbit de l’atenció i la promoció de les
persones que viuen en situació de
vulnerabilitat i pobresa a la ciutat de Lleida”
hem fet arribar el que creiem que hem de
fer entre totes i tots per acabar amb el
sensellarisme a la nostra ciutat. 

Allò més bonic que passa al cap d’un any a
Arrels Sant Ignasi és veure que som persones
que no ens paralitza l’escenari desolador
present, sinó que entre totes i tots albirem a
veure un horitzó esperançador per tothom i no
només per a unes quantes persones que s’ho
puguin permetre.  El moment present ens
demana ser aquesta veu, aquest crit. 
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Pròximament presentarem la memòria anual de l'exercici de l'any 2022. Aquest és el document que inclou
totes les dades sobre la tasca d'Arrels Sant Ignasi. Tenint en compte els números, s'ha observat un
increment del 10% en el nombre d'atencions directes i d'un 9% en els totals beneficiaris de l'entitat,
respecte al 2021. D'altra manera, també ha augmentat el nombre de persones voluntàries que proporcionen
el caliu i l'afecte tan necessaris en situació de vulnerabilitat.

Un any més continuem atenent, acompanyant, servint i defensant els drets de les persones d'aquesta la
nostra ciutat; persones de totes les edats i procedències que es veuen obligades a viure en situacions de
pobresa, explotació i precarietat a causa d'un sistema injust. L'increment del nombre d'usuaris atesos
reflecteix que cada vegada hi ha més persones en situació vulnerabilitat a la ciutat de Lleida. Aquest és
un fet que ens mou a actuar i mobilitzar-nos per tal de transformar la nostra realitat.

Les persones que formem part de la comunitat d'Arrels Sant Ignasi duem a terme diferents accions amb la
il·lusió de canviar alguna cosa. Un clar exemple és el discurs que vam fer a la Comissió d'empresa i treball
del Parlament de Catalunya en defensa dels drets dels temporers i les persones en situació de sensellar.
Més recentment, també s'ha presentat, juntament amb Càritas Diocesana de Lleida i Salesians Sant Jordi, el
document amb les propostes socials de les tres entitats de cara les eleccions municipals del mes de maig.
Aquest document recull diferents propostes per lluitar contra les desigualtats i la pobresa infantil i
juvenil, i el dret a l'habitatge, l'energia i el treball digne. Tot i que considerem que totes les propostes
són necessàries, destaquem les de l'àmbit de l'habitatge. D'aquesta manera es reivindica:

Testimoni! 
Les treballadores del Centre Obert ens expliquen que el N.C, és un home de 54
anys d'origen Romanès, farà uns 4-5 mesos que va viatjar per veure a la seva
mare que viu al seu país de procedència i estava ingressada en un estat greu de
salut. El N.C. va enviar proves, com tiquets del vol per justificar que no els havia
pagat ell. A més a més de proves mèdiques de la mare per justificar la
necessitat de viatjar i, tot i això, en tornar li van donar de baixa a la Renda
Garantida.

A P R O F U N D I M

TRANSFORMAR LA REALITAT

(Usuari de l'Àrea d'Acollida)

La creació d'un parc suficient d'habitatge social i amb condicions accessibles a escala econòmica.

Millora la disponibilitat d'habitatges d'emergència: gestionat directament l'Ajuntament o amb la cessió
dels mateixos a les entitats socials.

Oferir un alberg municipal, pensant en un model d'atenció a les persones sense llar tenint en compte
els diferents recursos existents: Plantejant les seves necessitats.

Aquí trobaràs el document
complet amb les propostes



 

Sapiens Corner

Àmbit: Pel·lícula

Títol: 

Autor:  Juan Diego
Botto

    En los márgenes

A G R A Ï M E N T S

El compte enrere de tres personatges,
amb històries entrellaçades, que
intenten sobreviure a 24 hores claus
que poden canviar el curs de les seves
vides. El film explora l'efecte que una
situació d'estrès econòmic té sobre les
relacions personals i com l'afecte i la
solidaritat poden ser un motor per
sortir-se'n.

A G E N D A

TROBADA COMUNITAT
ARRELS SANT IGNASI

JORNADA 'GEOMETRIES
DE L'EXCLUSIÓ SOCIAL'

QUAN: 25 de març

HORA:  De 11.00 h a 17.00 h

ON:  Col·legi el Claver

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

Per assistir heu d'emplenar
el formulari d'inscripció.

QUAN: 20 d'abril

HORA: De 9.00 h a 15.00 h

ON: Edifici Transforterer UdL

Una jornada des de la realitat
dels qui pateixen i els qui
atenen situacions d'exclusió,
així com les responsabilitats i
allò que hi contribueix.

Al Feat pel Fet, i el seu impulsor, Llukutter per l'organització de l'acte on
col·laboren diferents artistes per recaptar fons per entitats socials de Lleida.

Per la donació de 1.400€ a la Fundació
Arrels Sant Ignasi

Gràcie
s

Gràcie
s

Podeu visitar l'exposició del Feat pel Fet de dilluns a divendres de 17h a 21h a l'espai
Promethea (Mercat del Pla. Pl. dels Gramàtics, 10)



El M.E. va tornar al Centre Obert el desembre del 2022.
Anteriorment, havia estat a altres programes de la Fundació i
havia fet bon procés, però per diverses circumstàncies va patir
una recaiguda, passant a estar en situació de carrer i amb
molts problemes de salut.  Com que ens coneixia des de feia
temps, va saber on recórrer a demanar ajuda quan més ho
va necessitar. Així doncs, ràpidament ha començat de nou
procés per millorar la seva salut, la situació d'habitatge i
recuperar la documentació. Durant el mes de febrer ha fet un
ingrés per fer desintoxicació i ha entrat al pis d'Antisida on ha
fet un molt bon canvi. Molts ànims amb el procés, endavant!
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ÀREA D'ACOLLIDA

ÀREA D'ACOMPANYAMENT

L'Elisa i el Javier són dues persones ateses des de l'Àrea
d'Acompanyament que, des de ja fa uns mesos,
participen en el Reforç Educatiu de l'Espai La Plaça
ajudant als infants amb les seves tasques escolars.

Assisteixen amb moltes ganes i donen un bon suport als
nens i nenes a qui atenen, demostrant, així, que només
fa falta motivació per ajudar als altres.

El Manel i el Juan ha fet un pas endavant en el seu procés. El
Manel passant a la tercera fase del tractament de reinserció
dins la Comunitat terapèutica, on ja comença els preparatius
per encarar la sortida i el Juan en tractament ambulatori està
poden assistir de forma constant a tots els tallers que es va
proposar i així anar adquirint una nova rutina i estructura en la
seva vida diària i personal.

La Sandra resident a la Unitat Depenent ha iniciat un curs de
formació prelaboral de sociosanitària per poder ampliar la
seva formació i continuar endavant en el seu camí de
reinserció.

També el Carles ha començat a cursar un curs de formació
prelaboral d'informàtica. Tots dos estan molt motivats, la
millora en les seves perspectives i en el seu ànim és notable.
 
Endavant!

Aquest inici d'any vam poder celebrar les festes, el tió a la CT,
gràcies a les Fades de Ponent van arribar els regals a cada
usuari/ària donant l'oportunitat a què totes rebessin el seu,
també vam compartir amb l'Associació Antisida el ja típic
esmorzar a l'hort al costat del foc, el sopar de Cap d'Any i el
dinar de Reixos compartint taula amb les voluntàries... Tots
aquests espais de comunitat, de compartir, són d'un gran valor
per totes les que formem part de l'entitat.

Celebrem que la Maria ha fet un pas endavant en el seu
procés d'autonomia deixant el pis de suport per poder llogar-
se el seu propi pis.  També donem la benvinguda al Josep, una
persona en situació de sense llar que ha fet entrada al pis de
suport després d'un bon procés de vinculació i poder així tenir
un espai digne i segur per poder seguir en el seu procés
d'inserció.

Després d'uns quants mesos de recaigudes, en el procés
de reinserció, veiem llum al final del túnel, durant un
transcurs amb molts alts i baixos. L'usuari té moltes
ganes de tornar a estar bé, amb una actitud positiva per
a fer les coses correctament, per a tirar endavant amb
els recursos que ofereix la fundació.

L'A. va venir de Marroc l'any 93 i és conegut d'Arrels des de fa
més de 20 anys. Quan el vam conèixer estava en una precària
situació de carrer. Feia ús del servei de dutxes, consigna i sala
d'estar del Centre Obert. Amb el temps es va anar vinculant a
Arrels i a diferents entitats de la ciutat. Volia regularitzar-se i
integrar-se, però mentre això no era possible oferia el seu
temps per ajudar a altres persones en tota mena de propostes i
activitats. Li van detectar una malaltia ocular crònica que li
limita molt la visió i que de moment no té tractament. Això
també li dificultava trobar un empresari que li fes un contracte
per poder-se regularitzar. Finalment, s'ha pogut acollir al
programa ACOL en el qual l'Administració subvenciona a una
Entitat perquè contracti a una persona de difícil regularització i
aquesta aconsegueix el Permís de Residència i Treball.
Gràcies a la seva constància i determinació fa 3 mesos que 
 està a l'Equip d'Arrels fent diferents tasques de manteniment i
donant suport a la Botigueta com a traductor. Li donem
afectuosa Benvinguda!!


