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Que tothom tingui una llar, per això acompanyem persones que es troben en situació

QUÈ VOLEM?

COM HO FEM?

ACOLLINT

REALITZANT
UNA ATENCIÓ
INTEGRAL

de sense llar, persones que pateixen addiccions, altres que tenen importants
carències en diversos àmbits de la vida (socials, laborals, familiars, salut, etc.).

els nostres valors

PERSONALITZANT
L’ATENCIÓ

CENTRATS
EN LA INCLUSIÓ

EQUILIBRANT LES
INTERVENCIONS
EDUCATIVES

ESSENT SEMPRE
UN REFERENT
PERMANENT

TREBALLANT PER
PROCESSOS DE
CANVI POSITIUS

SENT SOLIDÀRIA
AMB ALTRES
ENTITATS

923

5.378

PROGRAMES D'ACOSTAMENT
Centre Obert

Servei d'Aliments

El que pretenem és una
aproximació a la realitat
de la persona, de forma
acollidora i respectuosa
amb els tempos de vida
de cadascú.
Es tracta d’acollir, i si és possible, estimular el procés
de canvi a través de la pedagogia de l’amor, la
solidaritat i l’empatia.

Reducció de Danys

Hospitalitat

CENTRE OBERT
És un centre de dia que acull a les persones
que es troben en situació de sense llar de la
ciutat de Lleida.

295

34

Persones acollides. Un 14% de les quals han estat dones
(Un 3% més que el 2018)

Persones de mitjana a la sala d’estar

Hem prestat serveis bàsics que contribueixen a la recuperació d’una part important de la seva dignitat:

100
86

Persones han gaudit de les dutxes

Han fet la bugada

68

Persones han deixat les seves pertinences a la consigna

146

Han rebut roba

67

Persones han fet passos visibles de millora en la salut, en
l’addicció, en l’habitatge i en la recerca de feina

SERVEI D'ALIMENTS "LA BOTIGUETA"
És un servei de distribució d’aliments a
persones i famílies que en tenen necessitat i
es troben en una situació de vulnerabilitat,
mentre s’afavoreix el seu acompanyament
vers la seva integració social.

3.701

Persones han rebut aliments
(60% de les persones han estat derivades
per altres entitats, així com de l'Ajuntament
de Lleida)

80
19

Lots de mitjana setmanals respartits

Persones han tingut l’oportunitat d’enfortir les
seves capacitats realitzant tasques ocupacionals

1.263

Persones ateses directament
(27% de persones mai havien vingut)

6.531

Carmanyoles d’aliments cuinats i distribuïdes gràcies als 6 centres educatius que col·laboren en el

projecte "No llencis menjar cuinat"

REDUCCIÓ DE DANYS
És un programa sociosanitari adreçat a
persones toxicòmanes que estan en consum
actiu. S’ofereixen diferents serveis per tal de
reduir els riscos sobre la salut i evitar el contagi
de malalties infeccioses. També es forma els
usuaris com a agents de salut.

275

Persones han reduït els riscos de consum
(Un 2,5% més que l'any anterior)

33

Persones han començat processos
visibles de millora

84

Actuacions sanitàries per la millora de
qualitat de vida dels usuaris

19.180

Xeringues distribuïdes
(103% més que l’any passat)

67%

De les xeringues distribuides han estat
retornades ( 27% més respecte l'any passat)

HOSPITALITAT
Ofereix una acollida digna a les
persones nouvingudes, acompanyantles en l'aprenentatge
de la nova
llengua, ajudant llurs fills de les famílies
en el seguiment escolar i oferint-los un
espai d'educació en el lleure.

237

Persones migrants s’han format en català
i castellà

33

Infants han estat acollits mentre els seus
pares i les seves mares es formaven

84
70

Infants han gaudit de l’esplai la Plaça al
barri del Secà de Sant Pere

Infants han pogut millorar el seu rendiment
acadèmic amb el reforç educatiu diari a
l'esplai la Plaça del Secà de Sant Pere

PROGRAMES TRACTAMENT

Reinserció

Acompanyament

Unitat Dependent

Persones que realitzen un procés intern per fer
un canvi positiu en la seva situació personal, a
partir d’un suport personalitzat i de grup, un
creixement personal i d’acompanyament per
millorar la seva situació familiar, d’ocupació i
d’habitatge. L’objectiu final és la seva inclusió a
la societat.

REINSERCIÓ
Adreçat a persones amb problemes
d'addicció en el marc d'una comunitat
terapèutica (un pis urbà per a 8 homes).

10

Homes han passat per la nostra
comunitat terapèutica urbana

2

Persones de les que han sortit durant el 2019
han aconseguit trobar feina

2
2.578

Han aconseguit accedir a un pis de
lloguer normalitzat

Hores rebudes de tallers terapèutics i
ocupacionals

ACOMPANYAMENT
Programa ambulatori que ofereix un espai
d’acollida amb l’objectiu d’acompanyar les
persones en el seu procés de millora personal
i autonomia en les diferents àrees de la seva
vida (personal, laboral, relacionals, etc.).

76
52

Persones acollides

Persones han fet procés de tractament
i han estat acompanyades

16

Persones han realitzat recerca de feina

8

Persones han fet processos positius en
l’ùltim any

6

Persones han accedit a un pis de lloguer
normalitzat

UNITAT DEPENDENT
És un espai residencial (un pis d'acollida i
convivència) del Departament de Justícia de
la Generalitat de Catalunya que possibilita un
seguiment i acompanyament a les persones
per tal d’afavorir el seu procés d'inclusió
social.

26
6

Dones han comptat amb el suport
individualitzat per reincorporar-se a la
vida normalitzada

S’han incorporat al mercat laboral

10
5

De les 11 baixes del recurs, han aconseguit
la llibertat definitiva

Homes han estat derivats del Centre
Obert penitenciari de Lleida als tallers
ocupacionals

PISOS DE SUPORT
Comptem

amb

11

places

residencials en 4 habitatges per a
persones que per la seva situació,
necessiten un allotjament digne per
poder continuar el seu camí cap a
una vida autònoma. Hem acollit 18
persones.

TALLERS PROGRAMES
TRACTAMENT
Tallers terapèutics i ocupacionals per
fomentar l'autonomia i l'adquisició
d'hàbits.
Inserció laboral
Art
Escrivim
Cuina
Materials de la natura
Manualitats
Prevenció de recaigudes
Grup de suport

61

Usuaris diferents han assistit als tallers

4.602
15

Relacions tòxiques
Addiccions
Mildfulness
Activitat física
Salut
Ioga
Teatre
Hort

Hores rebudes de tallers
terapèutics i ocupacionals

Usuaris diferents han participat de l'hort

FEM XARXA
Col·laborem amb altres entitats
per enfortir projectes d’acció i
establir sinergies que facilitin la
transformació social.

ACCIÓ
SOCIAL

Xarxa d'entitats cristianes d'acció
social i caritativa de Lleida:
Càritas , Salesians Sant Jordi PES

SUPORT
INSTITUCIONAL
I INCIDÈNCIA

Consorci d'Atenció a

JESUÏTES

Jesuïtes Lleida

les Persones sense

Col·legi Claver Raimat

Llar de Lleida

Parròquia Sant Ignasi de Loiola

Sant Joan De Déu , Voluntariat Vicencià

Sector Social
Taula de

Entitats Catalanes

participació

d'Acció Social

Migra Studium, Salut Alta, Fundació la Vinya,
Fundació Carles Blanch i Cristianisme i Justícia

social de Ponent
Fundació Banc
dels Aliments

Federació Catalana de

Lleida

Voluntariat Social

Associació

ALTRES

Centre Atenció i Seguiment
Drogodependències

FECOLL

Antisida
Àrea d'Inclusió de
l'Ajuntament de Lleida

Coordinadora Catalana
de Fundacions

Agrupa't

SENSIBILITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Volem donar a conèixer la
realitat que vivim a Arrels
Sant Ignasi per tal de
transformar
el
context
social, tot impulsant que
s’esdevingui un canvi de
mirada vers les persones
més vulnerables per part de
la societat.

EN SENSIBILITZACIÓ

1.374
281
8
A LES XARXES SOCIALS

ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Alumnes i professors sensibilitzats
Jesuïtes Lleida Col·legi Claver
Col·legi Maristes Montserrat
IES Ronda
UDL
Col·legi Episcopal

Col·legi Santa Anna
Col·legi Doctor Serés
IES Caparella
UOC

Persones formades als tallers de
formació de PIX a Centres d'Atenció
Primària
Intervencions en espais de debat

1.192 Amics

483 Seguidors

44

Impactes als diaris

19

Impactes a Ràdio

6

Impactes a Televisió

14

(el doble respecte l'any 2018)

Impactes a mitjans
digitals

443

Seguidors

CAMPANYA PERSONES SENSE LLAR
Cada any realitzem una campanya reivindicativa amb les persones
sense llar. Sortim al carrer al costat de qui normalment no té veu, i
ajudem a empoderar-los. El 2019, el nostre lema va ser “Posa-hi
Cara!”.

Durant aquest any 2019, hem recordat a l’eucaristia memorial 3
defuncions de les persones que acompanyem.

CELEBRACIÓ DELS 25 ANYS D'ARRELS
SANT IGNASI
Aquest any hem celebrat els 25 anys de l'entitat amb:
Una xocolatada amb usuaris, voluntaris i
treballadores.

persones

Una xerrada sobre l'intervenció social, prevenció i lluita
contra la pobresa dins del marc del sensellarisme
dirigida per l'Albert Sales.

LA COMUNITAT D'ARRELS SANT IGNASI

10

PATRONAT implicat socialment

158

VOLUNTARIAT que aporta qualitat

21

EQUIP TÈCNIC que acompanya

267

DONANTS que col·laboren

GRÀCIES

Amb el suport de molts aconseguim
que tothom tingui una llar.

Gràcies per fer-nos-hi costat!

Aitona Agricultura, Associació Antisida, Banc del Temps, Bon Forner, Borges Internacional Group, Brodats Marina, Batukats de l’Ala, Casal Loiola, Col·legi de Gestors de
Lleida, Comunitat Jesuïtes, Comunitat Raïmat, Cursa de la Cirera, Depastademoniato, Escola d’Hoteleria de Lleida, Escola Oficial d’Idiomes de Lleida, Fades de Ponent,
Federació de Comerç de Lleida, FECOLL, Forn Farré de Suchs, Grup Ambdós, La Sitgetana, Mon Ermitage, Lleida Canta, Sala Indecor, Ramalu, SCCL, Tags grup de teatre
d’Antisida, Veus Unides d’Almacelles, Xavier “ Er Taqueta”.
Centres col·laboradors amb el projecte “No llencis menjar cuinat” - Col·legi Maristes Montserrat, Jesuïtes Lleida Col·legi Claver, Escola Països Catalans, Escola ciutat
Jardí, Escola la Mitjana, Escola Francesco Tonucci, Escola Frederic Godàs i Sant Joan de Déu.
Les colles gastronòmiques que organitzen el Xup-Xup Solidari: Cauet del Segrià, Lo Tall, Amics del Bacallà, Racó del Riu, el Sogall, Societat Caliu Ilerdenc i Gastrobacus.

AMB EL SUPORT DE:

COMPTES CLARS
INGRESSOS 2019

DESPESES 2019

828.140,43€

828.140,43€

2.4%

Generalitat: 453.100,02€

4,8%

2,4%

30%

30 %

Elemento 6
10.8%

7.6%

7,

7%

Centre Obert: 106.279,15€

Elemento 1
12.9%

12,83 %

Servei d'Aliments: 215.517,29€

Donatius: 248.300,23€

ARD: 97.061,39€

Privades: 63.965,15€

Hospitalitat: 31.749,85€

Diputació: 40.000,00€

Elemento 5
11.1%

11,08%
26,02%

Reinserció: 192.654,03€

0,4%

Ajuntament: 19.505,03€

10,78%

Elemento 8
0.3%

0,47%
3,83%

Elemento 7
3.8%

4.8%

Acompanyament: 91.720,72€

0.4%

Altres: 3.270,00€

UD: 89.269,11€

54,7 %

Resultat exercici: 3.888,89€

23,26%
Elemento 4
23.4%

11,72%

54.8%

Elemento 3
11.7%

*Auditat per Audirisk Control S.L

Elemento 2
26.1%

www.arrelssantignasi.cat

SUMA'T A LA NOSTRA CAUSA!
AVD.MADRID Nº 7 2N DRETA - 25002 - LLEIDA
info@arrelssantignasi.cat
973289000
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