En primer pla

afegeix el seu president. Pel que fa al
perfil de la persona atesa, la majoria
són homes (90%) d’entre 40 i 55 anys.
A banda de garantir un lloc per dormir i la integritat física de la persona, la
Fundació Bonanit també proporciona
acompanyament social, higiene personal i alimentació, així com orientació
sobre serveis i recursos necessaris. Els
dinars i àpats se serveixen als menjadors concertats amb Càritas Interparroquial i l’Ajuntament de Tarragona.
Per dur a terme tota aquesta tasca,
la Fundació Bonanit compta amb el
suport econòmic de l’Ajuntament de
Tarragona, d’una trentena d’empreses
i d’un centenar de particulars (que
col·laboren amb 50 euros l’any).
«Al cap de més de deu anys d’història, podem dir que és una institució
que ha arrelat amb força a Tarragona
i que ha esdevingut un referent»,
afegeix Antoni Coll.

Atenció a les persones en
situació de sense llar a Lleida
La ciutat de Lleida ha experimentat
mínimes de 8 sota zero al pic de l’onada de fred. Per al pare Joan Suñol,
jesuïta i president d’Arrels Sant Ignasi,
en nits així no únicament cal tenir
presents les persones que dormen al
carrer, sinó també totes aquelles que
viuen en habitatges precaris o que pateixen la pobresa energètica (segons
dades del 2015, el 8,7% dels catalans
no poden mantenir els habitatges a
temperatures adequades) Per això,
una de les iniciatives que ha dut a terme Arrels Sant Ignasi ha estat ampliar
al diumenge a la tarda, que és quan
tot està tancat, el servei que ofereix
el Centre Obert. La mitjana diària de
persones ateses en aquest servei és
de 29 (anualment són 245 persones).
El Centre Obert és un dels serveis
d’Arrels Sant Ignasi. S’hi fa atenció social alhora que s’ofereix un espai on
berenar, crear vincles i, a partir d’aquí,
impulsar intervencions més complexes
i integrals. Altres serveis són tallers terapèutics, acompanyament, esmorzar,
rober, dutxa, bugaderia, perruqueria,

Recollida de mantes i altres materials a la Casa de la Solidaritat de Sant’Egidio. / Agustí Codinach
consigna i farmaciola.
Arrels Sant Ignasi va néixer a la ciutat de Lleida l’estiu del 1993 per donar
cobertura a l’allau de temporers que hi
arribaven per a la recollida de la fruita.
«La ciutat va quedar col·lapsada de
persones que malvivien al carrer, calia
fer-hi alguna cosa», explica el P. Suñol,
que també és rector de Sant Ignasi de
Lleida. En col·laboració amb la parròquia de Sant Teresina de l’Infant Jesús,
van impulsar un repartiment d’entrepans, però es va veure que hi havia
moltes altres necessitats per atendre.
D’aquí va néixer la intuïció de fundar
Arrels Sants Ignasi, que ofereix atenció
directa a prop de 1.500 persones l’any.
Amb els anys s’han anat ampliant
serveis. I així, podem destacar la
Botigueta, que distribueix aliments;
l’espai Reducció de Danys, dirigit a
toxicòmans; el servei de Reinserció
i Comunitat Terapèutica, amb vuit
places; dos pisos de suport per a la
vida autònoma, amb unes sis places;
i la Unitat dependent, per a dones
recluses en règim obert (també es fa
seguiment extern, amb un total de 31
persones ateses segons la memòria
del 2015).

VIQUI MOLINS
«És un lloc d’acollida
on tots, voluntaris i
gent que per diverses
circumstàncies es
troba al carrer,
passem estones junts»
RAQUEL SANCHO
«És important portar
una manta i beguda
calenta però també
un somriure i una
abraçada, que escalfen
molt més»
ANTONI COLL
«Al cap de més de deu
anys d’història, la
Fundació Bonanit és
una institució que ha
arrelat amb força
a Tarragona»
JOAN SUÑOL
«Que el Papa estigui
donant suport a totes
les iniciatives d’atenció
als més pobres ens fa
immensament feliços»
TERESA ANDRÉS
«Tota persona
necessitada és per a
nosaltres un germà i
no podem deixar-lo
desemparat al carrer»

Sala d’estar del Centre Obert d’Arrels Sant Ignasi de Lleida.

«La crida del papa Francesc és una
excel·lent interpel·lació a tota l’Església», afirma el jesuïta Suñol, «que ell
estigui donant suport a totes aquestes
iniciatives d’atenció als més pobres ens
fa sentir immensament feliços».

Casa d’Acollida de Tortosa
La petita comunitat de les Filles de
la Caritat de Sant Vicenç de Paül cada
nit obre les portes de la Casa d’Acollida de Tortosa a les persones que
necessiten un lloc per dormir. «Cada
nit varia el nombre i mai no sabem
quantes persones vindran», explica la
Gna. Teresa Andrés, responsable de la
gestió de la casa d’acollida, «ja que la
majoria són temporers i passavolants».
En total, la casa disposa de vuit llits per
a homes i de tres per a dones. Al cap
de l’any, hi poden passar un miler de
persones. A banda d’un llit on dormir,
les religioses també els ofereixen roba
i estris d’higiene personal. També a les
dotze del migdia i a les set de la tarda
reparteixen entrepans, i sopar en dies
assenyalats com Nadal, Any Nou o Reis.
Creada el 1995 gràcies a l’impuls
del bisbat i de Càritas Tortosa, la Casa
d’Acollida de Tortosa està gestionada
per una Fundació, amb la col·laboració
de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç
de Paül i el suport de cinc voluntaris.
Està oberta tot l’any tret de quinze
dies a l’agost. Les persones solen passar-hi només una nit, ampliable en cas
que ho necessitin per raons diverses
com visites al metge, tràmits als jutjats
o, com ha passat aquests dies, davallada de les temperatures.
«Tota persona necessitada és per a
nosaltres un germà i no podem deixar
que estigui desemparat al carrer»,
expressa la Gna. Teresa Andrés, «en
aquesta casa posem en pràctica totes
les obres de misericòrdia». Més de
vint anys acollint i aixoplugant les
persones desvalgudes li han merescut
un gran reconeixement a la ciutat de
Tortosa. «La gent de Tortosa va acollir
amb molta il·lusió la casa i està molt
valorada la tasca que hi fem.»

