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És bo...
És bo saber que hi ha homes de ciència,
però és millor que siguem homes i dones de consciència.
És bo saber el que hem de fer,
però és millor fer el que hem de fer.
És bo fer plans i fixar-se un propòsit,
però és millor portar-los a cap.
És bo desitjar l'èxit
però és millor realitzar les coses necessàries per aconseguir-ho.
És bo fer promeses,
però és millor complir-les.
És bo tenir dignitat,
però és millor no trepitjar la d'altres.
És bo tenir-ho tot,
però és millor compartir amb el que no té res.
És bo saber-se estimat i comprès,
però és millor estimar i comprendre.
És bo procurar no fracassar,
però és millor ajudar al fracassat.
És bo buscar la veritat,
però és millor parlar sempre amb ella.
És bo tenir fe,
però és millor sembrar-la en els que encara no
coneixen Déu.
És bo fer camí,
però és millor fer-lo acompanyat.
És bo ...
Però fes-ho ja perquè el temps passa!
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Santa Anna enganxa
El bisbe Vilanova visita l’hospital de campanya, un gran servei de fraternitat
L’hospital de campanya integrat a la parròquia de Santa Anna de la diòcesi, acull, acompanya,
protegeix, promou, escolta, conversa, amb les 150 persones que reben cada dia perquè se
sentin com a casa. Fan seves les paraules del papa Francesc, “l’església ha de ser com un
hospital de campanya pels ferits”. Atendre els més desvalguts dins d’una església pren una
major significació, segons el seu rector, Mn. Peio Sánchez, “no tenim una porta per anar a
missa i una altra per acollir, és la mateixa. No ens considerem un menjador social, sino una
taula de fraternitat. Posem tota la bellesa d’aquest entorn al servei dels nostres germans”. I
és que les persones en situació de vulnerabilitat dinen gaudint de la bellesa del claustre i són
ateses per metges, psicòlegs o serveis socials en les capelles de l’església, envoltades de
esplèndides imatges que cobren tot el seu significat.
El bisbe Javier Vilanova, seguint el seu recorregut per les entitats socials de l’arxidiòcesi de
Barcelona, va afirmar que “Santa Anna enganxa”, un projecte que compta amb uns 250
voluntaris; i es va mostrar encantat d’escoltar les explicacions de Mn. Peio, Mn. Xavier
Morlans, vicari de la parroquia i de la religiosa Vicky Molins, “no volem fer proselitisme sino
profetisme”. Segons les seves experiències des de fa tants anys, les persones que acullen
valoren pertànyer a un lloc i després de ser ajudats, molts també volen ajudar i es produeix
un cercle de gratuïtat.
El servei amb què van començar és un esmorzar calent, tan agraït per la gent que viu al carrer.
Després arriba el dinar, tots els àpats es fan al claustre complint tots els requisits sanitaris.
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Han tingut la sort de no tenir cap cas de covid. Els voluntaris aprofiten aquest moment per
xerrar amb ells i establir uns vincles afectius. Es poden connectar a la xarxa de wifi i endur-se
un tupper amb el sopar.
Disposen de serveis sanitaris, dos vegades a la setmana, que agraeixen molt; orientació
psicològica, necessiten contenció emocional per tantes situacions d’abusos que pateixen. I
també orientació de serveis socials, allà mateix es poden empadronar. “Estarem en situació
d’emergència permanent com a mínim dos anys”, afirma Mn. Peio, qui reconeix que aviat
veurem gent dormint amb tendes de campanya, com ja passa a altres ciutats europees.
Mons. Javier anava saludant tants voluntaris i agraint-los tot el que fan. Quan va arribar al
rober, va exclamar “quin goig que fa tota la roba planxada i neta”. Els usuaris es poden dutxar
dos cops a la setmana i canviar-se.
Famílies que ajuden famílies
I un projecte porta un altre, i de l’apropament als més desvalguts a l’hospital de campanya,
va néixer famílies acompanyant famílies, una iniciativa que van començar 10 persones el
desembre del 2018 i ara ja en formen part 140. Es van apropar als usuaris de la parroquia,
compartint la taula del dinar. I va sorgir la necessitat de fer alguna cosa més seguint les
recomanacions del sant Pare de reconèixer el rostre de Crist en el pobre. Van acollir algunes
persones sense recursos a casa seva quan va esclatar la pandemia i llavors l’acció es va
accelerar: trucades d’acompanyament, bosses de menjar, han repartit més de 15 tones
d’aliments els darrers mesos. “Però el més bonic de tot és el vincle que s’estableix entre
nosaltres, son com un membre més de la família, els acompanyem al metge, compartim els
seus neguits, molts ens pregunten qüestions de fe i s’apropen a Crist,”, explicava Anna
Garriga, impulsora del projecte, al bisbe Vilanova, qui els va encoratjar a seguir sent aquesta
Església viva, que s’implica i està al costat dels germans.
Glòria Carrizosa Servitje
Secretariat de marginació

3

Mons. Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, visita la Fundació
Acollida i Esperança
Monsenyor Javier Vilanova, bisbe
auxiliar de Barcelona, ha visitat el 17 de
març la Fundació Acollida i Esperança
per conèixer personalment l’entitat. Ha
visitat alguns dels serveis de la
Fundació, que promou espais d’acollida
per a persones en situació d’exclusió
social.
En concret ha conegut de primera mà el
centre d’acollida Can Banús, seu de la
Fundació, el Servei Odontològic per a
Pacients Socials (SOPS) i el Centre
Especial de Treball Mansol Projectes. La
visita ha començat amb una pregària a
la capella de Can Banús on també han
participat persones que viuen al centre d’acollida.
Josep Maria Lluch, director d’Acollida i Esperança, ha explicat els orígens de l’entitat fent
èmfasi en el treball del pare Josep Costa i de sor Genoveva Masip en la posada en marxa del
primer servei, el pis Itaca, per acollir als anys noranta persones amb VIH/sida excloses
socialment. L’any 1993 Acollida i Esperança es va constituir com a fundació canònica sota el
protectorat de l’Arquebisbat de Barcelona.
“Vetllem perquè l’esperit de proximitat i d’acollida dels inicis es mantingui”, ha remarcat el
director de la Fundació. En aquest sentit Monsenyor Javier Vilanova ha destacat que
“l’ambient familiar i d’estimació és fruit de la presència de Déu”. També que “és important
començar però també és important perseverar en l’ajut dels uns als altres”.
A més del director de l’entitat, el bisbe auxiliar de Barcelona ha estat acompanyat durant la
visita per Mn. Àngel Zambrana, del Secretariat de pastoral pels marginats; el pare Josep
Ribalta; el pare Josep Gendrau, membre del Patronat d’Acollida i Esperança; i Carles Pàramo,
director financer de la Fundació.

Secretariat de Pastoral pels Marginats
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Dignificar les persones excloses
El bisbe Javier Vilanova
visita l’obra social Santa
Lluïsa de Marillac
Son les onze del matí i el menjador
d’aquesta
obra
social
emblemàtica de la Barceloneta,
que fa més d’un any hagués estat
plena de gent esmorzant, ara
roman silenciosa, els àpats es
segueixen donant a un centenar
de persones però a causa de la
covid, se’ls han d’emportar.
Aquesta va ser una iniciativa
pionera de sor Genoveva Masip, filla de la caritat de Sant Vicenç de Paül, que fa més de 30
anys va pensar que aquesta era una bona manera de xerrar i conèixer la gent sense recursos
que trucava a les seves portes. El bisbe Javier Vilanova, seguint el seu recorregut per la riquesa
d’entitats socials que hi ha a la arxidiòcesi, va poder conèixer de primera mà, l’obra social
santa Lluïsa de Marillach, que compta amb trenta treballadors i un centenar de voluntaris. La
seva missió establir vincles amb els que viuen i dormen al carrer, acollir gent convalescent a
la seva casa prop del mar, acompanyar i proporcionar pisos d’inserció social, etc.
“L’acció social de la companyia de les Filles de la Caritat està atenta per descobrir les noves
formes de pobresa i conèixer les seves causes per generar-ne resposta”, comenta la
religiosa Núria Andreu, mentre fem una visita per les instal·lacions, acompanyats per Laura
Garcia, directora de l’obra social i el franciscà Josep Ribalta, membre del secretariat de
marginació. Els últims temps han portat la pandèmia, un nou escull que impedeix el tracte
més proper amb el necessitat. Han hagut de recórrer a la imaginació i han fet molt suport
telefònic durant aquest any, també s’ha rejovenit el voluntariat i han fet classes de reforç de
forma individual al aire lliure passejant pel front marítim. El bisbe Javier segueix el recorregut
per les instal·lacions amb interés saludant els homes residents, molts d’ells estrangers,
malalts que han sortit de l’hospital i necessiten recuperar-se. Comenta com n’és de
comfortable l’edifici, les habitacions tenen molta llum, aules per fer tallers i fins i tot una
terrassa per prendre el sol i respirar aire de mar. Parla amb en Happy, un camerunés, i li crida
l’atenció una gran i bonica creu que porta penjada al coll, i ell li respon que és un regal del seu
bateig fa quatre anys a Sant Egidi i que sempre la porta amb ell.
El bisbe Javier també té l’ocasió de parlar amb altres religioses, la majoria ja d’avançada edat
i a totes els agraeix la seva plena i llarga dedicació com és el cas de la Pilar de 98 anys, que ha
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conegut diverses generacions del barri de la Barceloneta, des de que va arribar a Barcelona
amb només 21 anys per dedicar la seva vida als altres.
Rosalia Rendú, espai de vincles
Dels molts projectes que duen a terme les Filles de la Caritat, l’espai Rosalia Rendú defineix
molt be la seva voluntat d’atendre al més desvalgut. Cada nit surten parelles de voluntaris
per establir vincles amb les persones que viuen i dormen al carrer des de fa anys. “Es tracta
d’establir una relació de confiança, els oferim un espai per pernoctar durant algun temps. La
majoria tenen problemes psiquiàtrics i de salut, i per això és important estar a prop seu i
ajudar-los en el que necessiten en cada moment”, explica Laura Garcia.

Eix 2 del Pla Pastoral
ELS POBRES, DESTINATARIS PRIVILEGIATS DE L’EVANGELI
Vídeo general
https://www.youtube.com/watch?v=l3g1uBtvvns&t=1s
1r Vídeo de l'Eix dels pobres
L’Església en Sortida som tots i totes les persones de la
diòcesi de Barcelona. Mireu aquests vídeos i ajudeu-nos
a compartir-los. Entre tots, aconseguirem renovar la
nostra adhesió personal a Crist i anunciar-lo de manera
nova. És una reflexió de del Dr. Francesc Torralba.
https://www.youtube.com/watch?v=46q47IyCRKE
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