Proposta Aportació Solidaria ACO– Diòcesi de Lleida
Projecte:

La Fundació “Entre tots i per al bé de tothom” constituïda per les institucions lleidatanes:
Bisbat, Càritas, Col•legi Episcopal, Associació de Veïns del barri Universitat i una persona
representant de les famílies desnonades o en situació de necessitat proposada per Càritas
Diocesana, és l’encarregada de gestionar aquest projecte solidari i fratern que pretén acollir i
acompanyar a famílies per recuperar la seva capacitat de sortir endavant per elles mateixes.
El projecte de les Llars del Seminari, més que construir pisos vol ajudar a reconstruir famílies, i és
per això que es viu com el “somni social de Lleida”.
Els orígens i situació actual.
El bisbe de Lleida, Joan Piris, en assistir el dia 7 de desembre de 2012 a una assemblea de
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Lleida (PAH), i després d’escoltar la realitat de les
famílies allí presents va anunciar la cessió d’una part de l’edifici de l’antic Seminari, la del carrer
Maragall, perquè pogués ser rehabilitat com a habitatges socials per a famílies desnonades. Des de
llavors i amb la col•laboració voluntària de molts ciutadans i ciutadanes, entitats, empreses, i
institucions s’està duent a terme aquesta iniciativa solidària.
Hi ha 19 pisos per poder acollir de manera temporal, a famílies desnonades i/o en situació de
necessitat, i que vulguin implicar-se en un projecte solidari i innovador en el qual elles seran les
protagonistes. La família o famílies seleccionades podran accedir a una llar durant un període màxim
de 3 anys, mentre millora la seva situació sociolaboral.
Un equip de tècnics socials acompanya el procés de selecció de les famílies així com el seu camí de
reconstrucció personal i familiar, mentre visquin en una de les llars del Seminari.
A l’equip tècnic li resulta sempre una experiència delicada i complexa haver de decidir quina família
o famílies triar, sabent que la major part de les famílies candidates necessiten un pis. És veritat que
a poc a poc els criteris establerts en el protocol per a la selecció es van verificant com a necessaris i
imprescindibles per fer una selecció amb rigor professional i tenint en compte les persones.
Cada procés de selecció sol tenir una vintena llarga de famílies candidates a les quals la treballadora
social rep personalment i en fa un seguiment.
Finalment l’equip tècnic format per quatre persones ha de triar, tenint en compte els criteris del
protocol de selecció, les famílies que poden accedir a una de les llars disponibles.
Quan la família no ha pogut ser seleccionada se li comunica de forma personalitzada mitjançant la
treballadora social que ha set la referent en la informació a les famílies candidates i la recollida de
documentació.
Una de les primeres famílies ja ha pogut deixar l’habitatge, donat que la seva situació ha millorat.
També s’han reservat per a refugiats de països en conflicte dos habitatges .

Finançament:
Es pretén que les coses que diuen i fan siguin veritables i autèntiques. Conseqüentment amb això
miren de ser transparents i clars. En aquesta línia han anat fent públics els comptes mitjançat la web.
Aquests són els comptes des de l’inici del projecte de les Llars del Seminari (desembre 2012
fins a 31 de desembre de 2015)
Darrere les xifres hi ha persones concretes, empreses, entitats i administracions que han fet possible
arribar fins aquí.

Per saber-ne més:
Pàgina web: http://www.llarsdelseminari.org/
Memòria d’activitats: http://www.llarsdelseminari.org/la-nostra-primera-memoria-dactivats-2015/

