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Í N D E X

Dediquem aquesta memòria a totes aquelles persones que ens han deixat aquest darrer any,
perquè ells són la raó de ser d'Arrels Sant Ignasi.
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Miguel, Àngel, Yassine, Eva Maria, Juan José, Andrés, Rafael, Josep Ramon, José Antonio i el Giuseppe
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ALÇANT LA VEU
Arrels Sant Ignasi és una comunitat en
marxa, mobilitzada i amb desig de
mobilitzar persones que se sentin, com
nosaltres, commogudes i indignades. 
 Saber que arribem a acompanyar a
5.866 persones ajudant-les a cobrir
algunes de les seves necessitats
bàsiques ens indigna. Saber qui són,
com viuen, estar cada dia al seu costat
ens entristeix i commou. És aquesta
commoció i indignació la 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. 

La memòria no només 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. 

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. 



COMUNITAT: Arrels Sant Ignasi ens sabem una comunitat de
persones al servei de les persones. El valor de saber-nos comunitat
ens obra a treballar en clau senzilla, de solidaritat i d’hospitalitat. El
centre de la nostra comunitat és la persona, i en especial atenció la
persona en situació de vulnerabilitat.

ACOMPANYAMENT INCONDICIONAL: La mirada atenta de la
realitat, l’empatia i l’acció ens porten a creure en
l’acompanyament com l’actitud i l’eina del nostre primer fer.
Acompanyar és ser-hi sempre, és ajudar respectant el procés i
ajudar a créixer des del costat. No deixar ningú sol i no caminar mai
sols. 

TREBALL EN XARXA: Perquè creiem en la transformació del nostre
entorn, i perquè ens sabem petits dins del sistema, creiem en el
treball compartit amb els altres.

TRANSFORMACIÓ SOCIAL: Tot el que fem va encaminat a
l'alliberament de la persona que es troba en situació de pobresa i
de transformar les causes que generen aquesta exclusió. L'horitzó
de la nostra actuació és la Justícia Social. 

Acollir, acompanyar i defensar les persones en
situació de més vulnerabilitat de la ciutat de Lleida   

i els seus entorns, 
creant una comunitat solidària capaç d’implicar-se, 

junt amb altres, 
en la transformació cap a un món més just. 

MISSIÓ

VALORS
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PERSONES
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ATENCIÓ A LES

2.337
PERSONES DIRECTES

364

142

15

134

21

1.071

5

376

Persones migrants ateses a
alfabetització

Persones en situació 
de sense sostre

Persones en situació de    
 sense llar

Temporers

Infància en risc

Persones amb privació de
llibertat

Famílies hospitalàries

Persones amb problemes
d'addiccions en actiu

5.866 BENEFICIÀRIES

http://www.arrelssantignasi.cat/


COMUNITAT
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SOM EQUIP, SOM

De les moltes maneres de com podríem definir Arrels Sant Ignasi, la que més ens
agrada és la de dir que som una comunitat, una comunitat de persones al servei
de persones. La dimensió comunitària ens permet construir un lloc anomenat
“nosaltres”.

Guien la marxa de l'entitat seguint la missió tot complint
els objectius marcats.
També tenim els "Amics d'Arrels Sant Ignasi", expatrons
que fan estudi sobre el sensellarisme i l'àmbit social.

10 
PATRONES 

Que donen caliu i afecte que és tan necessari en
situacions de molta vulnerabilitat. 

277 
VOLUNTÀRIES

Que treballen també perquè la justícia social
sigui possible. També afavorim la contractació
de 3 persones en situació laboral precària i la
formació dual d'estudiants.

27 
TÈCNIQUES

Que ens donen suport per a transformar
cap a un món més just.

349 
DONANTS

Les mateixes persones acompanyades són part
de la nostra comunitat, ja que són el motor que
inspira el canvi que volem.

2.337
ATESES
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ÀREA D'ACOLLIDA

ÀREA D'INCLUSIÓ

ÀREA D'ACOMPANYAMENT

ÀREA DE TRANSFORMACIÓ

Acollida significa veure l’altre des de la
mirada de l’amor. Significa escoltar la
persona d’una forma plena i conscient, on
se senti reconeguda i on es pugui
transmetre el caliu i la tendresa de sentir-
se com a tal, des de l'apreci i l’estimació
per l’altre sense jutjar-lo.

Acompanyar és ajudar respectant el
procés i ajudar la persona a créixer des del
costat. Establir un lligam que ens faci
sentir estimats i estimades i, per tant, viure
millor la vida. A partir d’aquesta vinculació,
acompanyem a la persona a millorar la
seva situació de vida i el seu projecte vital.

Tot el suport a persones que han fet
procés amb nosaltres i que continuen
necessitant un cop de mà amb l'habitatge
i la promoció social. Des d’aquí promovem
habitatges que esdevenen llar, un
acompanyament al món laboral i oferim
activitats de lleure per ajudar a establir
vincles comunitaris.

Comunicar, sensibilitzar i incidir
públicament per canviar la nostra manera
de viure. Es pretén ajudar a conèixer les
desigualtats socials i oferir eines per a la
reflexió i la transformació cap a un món
més just, a partir d’una comunitat
majoritàriament voluntària.

ORGANITZEM?
C O M  E N S



CENTRE OBERT
Centre de dia de primera
acollida i d'intervenció
socioeducativa per a
persones sense llar de la
ciutat de Lleida.

REDUCCIÓ DE DANYS
És un servei d'acollida
sociosanitari que
acompanya la persona
perquè pugui reduir el
dany en el consum de
drogues. 

376 
Persones ateses
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D'ACOLLIDA
À R E A

416
Persones ateses



BOTIGUETA

ESPLAI LA PLAÇA
Reforç escolar i educació
en lleure per a infància
vulnerable realitzant
també casal d'estiu i
colònies durant el juliol. 
A més, grup de conversa
amb 27 mares.

ALFABETITZACIÓ
Punt de trobada per a
migrants, a través de la
formació lingüística i
l'aprenentatge del
català i castellà, així
com de compartir la
cultura.
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TEMPORERS
Atenció bàsica a
persones temporeres en
l'allotjament temporal de
la parròquia Sant Ignasi i
suport  amb aliments. 

Es facilita l'accés a drets
bàsics com l'alimentació
a persones en situació
de vulnerabilitat, a partir
del servei de distribució
d'aliments.

HOSPITALARIS
Famílies d'acollida
obren els seus nuclis
familiars a joves que
han estat forçats a
abandonar el seu país.

5

364
Alumnes

134
Persones

15
Persones acollides

3.529
Beneficiaris

4.398
Lots repartits

4.607
Carmanyoles d'aliments

cuinats

Nuclis familiars
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D'ACOMPANYAMENT
À R E A

REINSERCIÓ
Habitatge de suport per
a persones amb
problemes d'addicció en
el marc d'una comunitat
terapèutica.

ACOLLIDES

Primeres entrevistes de
diagnòstic i establiment
del pla de treball. 

12
Homes a la
comunitat

57
Persones
acollides
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TRÀMITS I GESTIONS
Fem que alguns dels usuaris
puguin accedir a una
prestació o millorin la seva
situació arran de realitzar
certs tràmits burocràtics
(empadronament, renda
garantida, ingrés mínim
vital).

ACOMPANYAMENT
TERAPÈUTIC

Espai d'acollida
ambulatòria on
s'acompanya de forma
integral a les persones
en el seu procés de
millora personal i
autonomia. 

INSERCIÓ LABORAL I
FORMACIÓ

UNITAT DEPENENT DEL
SEGRIÀ

Seguiment i
acompanyament de
dones amb privació de
llibertat. 

63
Persones

acompanyades

21
Dones

acompanyades

46
13Persones ateses

Acompanyament a
persones en recerca de
feina   i   formació. També
possibilitar l'accés a un
lloc de treball. 

Persones han
aconseguit treballar

Persones ateses en recerca
de feina i formació

21



D'INCLUSIÓ
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À R E A

PISOS DE SUPORT
Comptem amb 24         places

residencials en 9    habitatges

per a persones que, per la

seva situació, necessiten un

allotjament digne per poder

continuar el seu camí cap a

una vida autònoma.

SERVEI DE LLEURE

Hem realitzat             activitats

de lleure amb 16         usuaris,

facilitant la socialització i

reinserció comunitària i

social. 

HORT TERAPÈUTIC

26        persones han pogut
gaudir de l'hort per fer salut,
ocupar el temps, treballar en
equip i aprendre de la terra.

22 
9

39
16

26

24
Persones 



DE TRANSFORMACIÓ
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À R E A

FENT SENSIBILITZACIÓ
Hem realitzat 34       accions el
que ha suposat un total de
1.080                 persones
sensibilitzades.

FENT COMUNITAT
277           persones han fet
voluntariat a la nostra
entitat. 

FENT INCIDÈNCIA PER
FER CANVIS

Campanya de persones
sense llar 2022 

ADHESIONS I MANIFESTS
Adhesió al Manifest de la Coordinadora d'ONG i Moviments Solidaris pel NO a la Guerra
d'Ucraïna

Adhesió per donar suport a la candidatura a la Creu de Sant Jordi 

Adhesió a la ILP Regularització de Persones en situació irregular de la Coordinadora d'ONG 

Adhesió al Consell Municipal Lleida Social - Comissió Permanent

Adhesió a la Vetlla de Pregària davant del CIE : Opacietat

Adhesió al Pacte per la prevenció de la segregació escolar a Lleida.

'Fora de Cobertura,
no deixis que es
quedin fora'.

34

1.080

277



EN XARXA
      Creiem en el treball en xarxa perquè obre portes a altres oportunitats,
sobretot per a les persones que atenem. Participar en xarxa significa
col·laborar amb altres entitats, enfortir els projectes d’acció, fer
incidència i establir sinergies que facilitin la transformació social. 
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T R E B A L L  

Jesuïtes

Suport Institucional i Incidència

Acció Social

Taula de
particpació social
de Ponent

Altres

Consorci per a la gestió
d’atenció a persones sense
llar a la ciutat de Lleida



COMPTES 
HOSPITALITAT UNITAT

DEPENDENT

ACOMPANYAMENT
TERAPÈUTIC

GENERALITAT
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E L S

ON INVERTIM?

ÀREA D'ACOLLIDA

REDUCCIÓ DE
DANYS

BOTIGUETA

CENTRE
OBERT

TOTAL: 599.266 € (56.14% del total)

ÀREA D'ACOMPANYAMENT

REINSERCIÓ

TOTAL: 386.487 € (36.21% del total)

ÀREA D'INCLUSIÓ
La inversió en l'àrea d'inclusió suposa un 7.65%  
del total que s'ha invertit a la fundació. Per tant,
81.686  €. Aquests s'han destinat als pisos de
suport. 

Hem invertit un total de 1.067.439€ que s'han destinat de la següent forma:

D'ON VENEN ELS DINERS?

Hem invertit un total de 1.067.439€ que s'han destinat de la següent forma:

DONATIUS

ENTITATS
PRIVADES

DIPUTACIÓ DE
LLEIDA

AJUNTAMENT DE
LLEIDA

RESULTAT

56.54%

35.13%

2.63%

3.75%

1.83%

0.12%

13.7%

15.3%

49.9%

21.1%

24.12%

22.57%

53.31%

603.516 €

374.971 € 

28.097 € 

40.000 € 

19.542 € 

1.312 € 



De tot això ara ja en fa uns quants anys.  I
ara ho recordem amb tendresa fent un
cafè amb el Pablo que treballa en una
residència d’avis, el Josep que va atrafegat
amunt i avall fent de repartidor o la Maria
que neteja a les nits en un forn. Recordem
agraïts com el Joan s’havia dedicat amb
cos i ànima a buscar entre la boira, amb
la dèria que a Lleida ningú estigués sense
el caliu d’una llar.

Era un dia de fred i curiosament la boira havia quedat molt baixa, cobria de la cintura en
avall. En mig d’aquest curiós fenomen em vaig trobar en Joan que caminava endinsant el
cap a la boira. Contenta de veure’l i encuriosida li vaig dir: 
-  Què fas Joan? 
- Busco que no s’hagi perdut cap dels nois, que no en quedi cap perdut dormint aquí a
sota. Em respongué.

El Pablo, el Josep i la Maria em recorden
que ells també van ser alguns dels homes i
dones perduts en la boira i que gràcies al
Joan, però també gràcies al Pere, la Dolors
i en Manel se n’han sortit. 

El Pere donava el seu cop de mà fent la
recollida d’aliments que portava cada dia
a “la botigueta” (el centre de repartiment
d’aliments) o en aquell lloc amb tant de
caliu que  és “el Centre Obert”. 
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ENTRE LA BOIRA...



La Dolors, van saber amb els anys, que tot i
que la seva professió d’investigadora no li
deixa temps per ajudar, era fidel fent un
donatiu puntual cada mes i ajudava així,
amb el seu granet de sorra que tot pogués
rutllar. 

El Manel també el recorden amb gran
estima, per la canya que els posava.  Era
l'educador a qui més havien fet ballar el
cap. 

Jo els hi dic que sí, que gràcies al Pere i a les  
altres 277 persones voluntàries Arrels Sant
Ignasi és el que és avui. I gràcies també al
suport de la Dolors i les 349 persones que
de forma molt anònima senten estima per
la tasca que fem i fan aquell donatiu tan
necessari.  I gràcies per l’equip de 27
tècnics que treballen amb esperit solidari.
Però no puc d’estar-me de dir-los que
gràcies també a ells mateixos i les més de
2.337 persones que s’han apropat a Arrels
Sant Ignasi i que troben les forces per
deixar-se ajudar i dedicar temps en creure
que són persones tant estimades com
qualsevol altra.  

El Joan amb el temps va morir, però va
deixar sembrada una comunitat solidària
que continua alçant el mateix crit: a Lleida,
i enlloc, ningú sense llar!

Aquest conte ha estat escrit a partir del
somni que va tenir l'Eva, una de les
amigues del Joan i de la Comunitat
d'Arrels Sant Ignasi.
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Ens agradaria que poguessis fer
arribar aquest conte a més
persones. Necessitem continuar
vertebrant aquesta comunitat
solidària capaç d’ajudar els altres i
amb desig de transformar el nostre
entorn.  És per això, que el teu
temps i el teu donatiu periòdic és
tan important.  Dona a conèixer la
nostra causa i ajuda a ampliar
aquesta comunitat. Cada euro que
rebem ens ajuda, no només a cobrir
les necessitats bàsiques d’una
persona, sinó a conscienciar-nos
que això només serà possible si ho
tirem endavant entre totes i tots.
Moltes gràcies! 

"Que no en quedi
cap de perdut..."



EL TEU SUPORT
N E C E S S I T E M

A Lleida, hi ha persones que es troben fora de cobertura: sense accés a  la sanitat, sense cobertura legal,
sense casa, sense recursos, sense els vincles afectius on ens sostenim i construïm com a comunitat... 
 Les persones en situació de carrer o sense sostre  i sense llar són l'expressió més clara de la vulneració
del dret humà a l'habitatge.  Aquests necessiten una xarxa de persones que hi creen i confien en la
seva possibilitat de ser i de tornar a fer.  Us convidem a  ser una societat inclusiva que generi comunitat i
vida comunitària.  

Una persona pot dutxar-se, afaitar-se, rentar
la roba i prendre un cafè amb llet.25€/MES

Una persona pot rebre suport en aliments
amb seguiment individualitzat.40€/MES

Una persona pot ser acompanyada de forma
individual per afavorir la seva inserció.80€/MES

Una persona pot llogar-se una habitació.175€/MES

Una persona pot llogar-se  un apartament
amb  el nostre suport .400€/MES

AMB LA QUANTITAT QUE TU DECIDEIXIS!

Per formar part d'aquesta xarxa fes-te donant i aporta un donatiu recurrent

F e s  u n  d o n a t i u
r e c u r r e n t  d e  1 0 €
a l  m e s  i  r e b r à s  l a

T A S S A
S O L I D À R I A
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SIGUES LA SEVA XARXA DE SUPORT!

pots fer  donatius recurrents mensuals ,  tr imestrals  o anuals



AGRAÏMENT
A les entitats i empreses col·laboradores:

Acadèmia Mariana, Aitona D'Agricultura, Associació de Mares i Pares d'Alumnes de
Jesuïtes Lleida - Col·legi Claver, Associació Integra, Bon Forner, EOI Lleida,
Fundación Diagrama, GAES, Granja San José, Grup Ambdós, Grup Llumm,
Unipreus S.L, Moviment de Centres d'Esplai Cristians Catalans, Parròquia Sant
Ignasi de Loiola, Pastisseria Carme, UdL, Ventafarinas S.L. 

Les colles gastronòmiques que organitzen el Xup-Xup solidari:  Amics del Bacallà,
Cauet del Segrià, Gastrobacus, Lo tall i l'Escola d'hoteleria de Lleida.

Centres col·laboradors amb el projecte "No llencis menjar cuinat": Col·legi Maristes
Montserrat de Lleida, Escola Països Catalans, Escola Joan Maragall, Escola La
Mitjana, Hospital Sant Joan de Déu.

A M B  

Amb el suport de:
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info@arrelssantignasi.cat
  

LA CAIXA:  
BBVA:         
BIZUM:       

 Ens ajudes? 

Avd. Madrid, 7  2n dreta -  25002 -  Lleida
www.arrelssantignasi.cat

ES92 2100 0004 44 0201160985 
ES65 0182 3401 38 0201785951    
CODI 33638

973 28 90 00

Fes voluntariat                                          

Fes un donatiu

@arrels_stignasi@arrelssantignasi

@arrelssantignasi

http://www.arrelssantignasi.cat/
https://arrelssantignasi.cat/ajudans/
https://arrelssantignasi.cat/ajudans/
https://arrelssantignasi.cat/ajudans/

