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ENDAVANT LES ATXES
Després del Tríduum, Santa Bernadette i l’Assemblea
anual, les activitats de la nostra Hospitalitat tornen a iniciar-se amb força. Durant els propers mesos els tornejos
esportius, el dinar de germanor i el romiatge a Montserrat, serviran per escalfar motors de cara al pelegrinatge
de juny. De ben segur que amb la bona feina de tots plegats, l’esperit de col·laboració i la bona companyonia que
caracteritza la família hospitalària, les activitats que ens
proposem seran exitoses.
Com a principal novetat, enguany hem decidit ajornar el
pelegrinatge de setembre fins a finals del mes d’octubre.
Ho hem fet per tal de no coincidir amb la jornada electoral anunciada pel dia 27 de setembre. Sabem que aquests
canvis no sempre són del gust de tothom però entenem
que d’aquesta manera facilitarem la participació a la peregrinació del major nombre possible de persones.

Com bé sabeu, un dels principals reptes que ens hem
proposat des de la Junta és el d’eixamplar la base de
l’Hospitalitat. Això vol dir que, durant aquest any, intensificarem la nostra tasca per fer arribar el missatge de
Lourdes a gent que encara no ens coneix. Per fer-ho necessitem l’ajuda de tots vosaltres. És per això que ens posem a la vostra disposició per qualsevol idea o iniciativa
que tingueu per tal de donar a conèixer la nostra entitat
arreu. Amb la implicació de tots i cada un de vosaltres,
la magnífica tasca que es fa des de les delegacions i amb
l’ajuda de la Mare de Déu, de ben segur, que ens en sortirem.
Aleix Canalís i Alsina – President de l’Hospitalitat

L’HOSPITALITAT, UNA MISSIÓ VERS LA PERIFÈRIA
Cada any, el Santuari fa un esforç de posar-se a l’alçada
dels esdeveniments del nostre món i al servei de
l’església amb les diferents propostes i objectius que
aquesta segueix. Enguany, seguint l’impuls missioner
del Papa Francesc, ens proposa un nou lema motivador pel que Lourdes vol apostar des del 150 aniversari
de les aparicions: Lourdes, la joia de la missió. El Papa
amb l’exhortació apostòlica: “Evangelii Gaudium”, que
ja suposo que tots heu llegit, ens fa tota una declaració
d’intencions del que vol que sigui el seu pontificat, i del
que vol que sigui l’església. “Sortim, sortim a oferir a
tots la vida de Jesucrist”. Així ha manifestat, en repetides ocasions, que l’església ha de sortir del seu centre per
anar a les perifèries del nostre món, sobretot a les de la
injustícia, el dolor i la misèria.
L’Hospitalitat, per definició, participa d’aquesta motivació del Papa i s’apropia aquest lema de Lourdes per
aquest any. Estem cridats a sortir de la nostra rutina i
instal·lació, per anar a l’encontre dels germans en situació més precària i necessitada. El pelegrinatge és una experiència d’església que es posa en situacions d’anar al
límit del dolor i del sofriment humà i per trobar-nos

allà amb homes i dones que són els nostres germans i
compartir la vida amb ells i, junts descobrir que som fills
d’un mateix Pare.
Al mateix temps, l’Hospitalitat corre el mateix perill que
el Papa Francesc senyala per a tota l’església: el de tancarnos i acomodar-nos en rutines i procediments, buscant
complir l’expedient i de passada, l’aplaudiment. Per això
ens va bé que ens recordin quina és la nostra missió i el
sentit de la nostra associació de fidels per revisar el nostre compromís, tant a nivell personal com institucional.
I alhora, contagiar-nos d’aquest entusiasme provocatiu
del Sant Pare d’anar a la perifèries del nostre món on ens
trobem tots com a malalts i discapacitats. La Mare de Déu
ja hi és, si no la trobem és que ens hem despistat o ens
hem acomodat. Per alguna cosa la va veure Bernadette.
Posem-nos en camí vers la perifèria.
Mn. Andreu Oller

LOURDES 2015
PELEGRINATGE A LOURDES
En motiu de la convocatòria d’eleccions el proper 27 de
setembre, hem ajornat el pelegrinatge a Lourdes. Anoteu
que el farem del 22 al 26 d’octubre. Us hi esperem !!
DATES
158è – Pelegrinatge del 25 al 29 de juny
159è – Pelegrinatge del 22 al 26 d’octubre.
PERÍODE D’INSCRIPCIONS
A la Delegació de Barcelona s’inscriurà els dimarts i els
dijous de 17 a 20h. A la resta de Delegacions, caldrà consultar-ho directament. Les inscripcions pel pelegrinatge
de juny són del 28 d’abril al 5 de juny. Les inscripcions
pel pelegrinatge d’octubre són del 1 de setembre al 8
d’octubre. L’Hospitalitat romandrà tancada per vacances
del 3 al 23 d’agost.
REQUISITS
*Cal portar la fotocòpia del DNI i de la Targeta Sanitària Europea (imprescindible) de la persona que s’ha
d’inscriure, 1 foto de carnet i el comprovant de caixa que
justifiqui l’ingrés de la paga i senyal (125€).
*No s’acceptaran inscripcions per telèfon ni per e-mail ni
sense la fotocòpia de la Targeta Sanitària Europea.
*Les persones que vulguin compartir habitació, hauran
de presentar els fulls d’inscripció al mateix moment ja
que les habitacions s’omplen per ordre d’inscripció.
PAGAMENTS
A la Delegació de Barcelona, caldrà ingressar els diners
en qualsevol d’aquests comptes bancaris:
Catalunya Caixa
2013 0066 26 0500121808
Caixa de Pensions
2100 1047 92 0200107458
A la resta de Delegacions, caldrà consultar-ho directament.
Els preus inclouen l’estada a l’hotel + el viatge en autocar
+ dinar de viatge.

PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE
LES HOSPITALITATS CATALANES
Data: 16 de maig.
Sortida de les diferents delegacions i Hospitalitats cap a
Montserrat.
• 11.30h: Celebració de la Missa Conventual a l’Altar Major.
• 14h: Dinar al restaurant Montserrat.
Cada delegació organitzarà el seu propi transport i caldrà
posar-se en contacte amb la delegació per l’hora de sortida i el preu de l’autocar.
Inscripcions: del 20 d’abril al 4 de maig.
Preu del dinar (sense autocar): 21€
HOSPITALARIS: NOVETATS A LA TARIFA
Preus especials amb descompte. Aquells hospitalaris/es
que s’inscriguin als dos pelegrinatges (juny i octubre)
gaudiran d’un descompte del 10% que s’aplicarà a la inscripció del pelegrinatge de l’octubre (aquesta bonificació
no afectarà els recàrrecs per habitació individual).
SANITARIS: FENT EQUIP
El proper DIMARTS 21 D’ABRIL a les 20:00h, a la seu
de l’Hospitalitat de Barcelona, farem una trobada en què
totes les persones que formen o volen formar part de
l’equip sanitari hi sou convidades. Posarem en comú les
conclusions que es van treure de la reunió de sanitaris de
totes les Hospitalitats que va tenir lloc a Madrid fa unes
setmanes, començarem a organitzar i a planificar els propers pelegrinatges.
Us demanem animadament la vostra assistència i aportacions per tal de poder continuar fent la tasca que ens caracteritza que és, com ja sabeu, la de tenir cura dels més
necessitats.
Per confirmar la vostra assistència i per qualsevol dubte
o aclariment facilitem el següent correu electrònic:
infermeria@hospitalitat.org
Gràcies i fins aviat!

Lourdes Petit

LOURDES 2015
JOVES

ACTIVITATS DE LES DELEGACIONS

Hola a tots i totes!

ABRIL
Dia 18: Romiatge de la delegació de la Garriga al Santuari de la Salut.
Dia 19: Dinar de germanor a Sant Vicenç dels Horts:
A partir de les 10 h, benvinguda i salutacions, a la plaça
Sant Jordi.
A les 11:00 entrada a l’església, per veure la pel·lícula de
l’últim pelegrinatge
A les 12:00 celebració de l’eucaristia presidida pel bisbe
de Sant Feliu Agustí Cortés.
A les 14:00 h: dinar
Dia 23: a Viladecans: Dia de Sant Jordi, entrega de la
Rosa a la residència Frederica Montseny i a la residència
blanca i sorteig de la mona de Pasqua.

Com ja sabeu, els joves són una peça molt important de
l’Hospitalitat, el present i sobretot el futur.
Us animem a formar part del grup de joves participant
en actiu, tant als pelegrinatges, com a la resta d’activitats
que fa l’Hospitalitat al llarg de l’any.
Aquí teniu el calendari de l’any perquè us reserveu els
dies a les agendes!
• 12 d’abril: Torneig benèfic de pàdel a l’escola Pia de
Sarrià.
• 17 de maig: Torneig benèfic de futbol a l’escola La Salle
Bonanova.
Tant si voleu jugar com donar un cop de mà, la vostra ajuda serà molt benvinguda. Els diners recaptats serviran
per pagar viatges de malalts o persones amb discapacitat
a Lourdes, i moure tot això necessita moltes mans!
• 21 de juny: Missa a TV2.: Aquest dia participarem a
la missa de TV2, portant el món de Lourdes a cada casa.
Necessitem gent que vulgui formar-ne part.
Us animem a tots a participar! Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres a: joves@hospitalitat.org.

HOSPITALARIS
A partir del 27 de setembre, el nostre país viurà uns canvis que creiem que tots volem viure de prop. Saber què
passarà abans i després i observar-ho tot des de la primera fila. És per aquesta raó que la junta de l’Hospitalitat ha
decidit canviar el pelegrinatge de setembre i ajornar-lo al
mes d’ octubre (del 22 al 26). Habitualment el setembre
és un pelegrinatge format majoritàriament per inscripcions de les delegacions fora de Barcelona. És doncs, per
aquest motiu que des de aquí fem una forta crida a tots
els hospitalaris/es que teniu per costum de venir el setembre que no dubteu en acompanyar-nos a l’octubre.
Vosaltres sou la part principal per donar servei a les persones que acompanyem, sense la vostra participació ens
veurem limitats per donar el millor de l’Hospitalitat.
Ànims...!!!

MAIG
Dia 10: dinar de germanor de la Garriga
Dia 6: Argentona, festa de les catifes de flors.
A Mataró: Dinar de germanor.
JULIOL
A Viladecans: un cop acabat el pelegrinatge es visiten
els malalts que no han anat a Lourdes als seus domicilis
o bé a les residències, portant-los aigua de Lourdes.
A Argentona: delegació acollidora de l’intercanvi del
grup d’UNITALSI
Barcelona: farà final de curs del grup de revisió de vida.
A Viladecans: trobada de germanor local.
DESEMBRE
Dia 18: missa i sopar de Nadal a la delegació de la Garriga.
Al Masnou: fa un berenar i projecte la pel·lícula de les
activitats de tot l’any.
A La Garriga : cada mes organitza un berenar amb una
residència de la localitat.

FUNDACIÓ HOSPITALITAT
Estades de lleure: Us detallem les estades de Lleure per
aquest any:
•
•
•
•

SETMANA SANTA 2 al 5 d’abril
SORTIDA DE PRIMAVERA 23 i 24 de maig
SORTIDA DE TARDOR 3 I 4 d’octubre
SORTIDA DE CASTANYADA 7 i 8 de novembre

Nou projecte: el club social: Vine a pasar una estona entre amics i amigues al Club. Fem activitats de Lleure els
dimecres a la tarda i els diumenges al matí.
INFORMACIÓ:
PAU 661 19 08 04 / XAVI 699 97 54 32

Rosa Ares i Joan Serra

LOURDES 2015
Dia 15		
		
Dia 18		

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA a la Sala d’Actes del Bisbat de Sant
Feliu. Celebració del compromís.
Reunió de preparació Stage.

Dia 2/5
Dia 12		
Dia 19		
Dies 26/2

Colònies de Sermana Santa. Col·laboració amb la Fundació.
IV Torneig benèfic de Pàdel a les Escoles Pies de Sarrià.
Diada de Germanor a la Delegació de Sant Vicens dels Horts.
Stage a Lourdes.

MAIG

Dia 16		
		
		
Dia 17		

PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
11:30h - Celebració de la Missa Conventual.
14h - Dinar.
Torneig Benèfic de Futbol a l’Escola La Salle Bonanova de Barcelona.

JUNY

Dia 21		
Dia 25/29

Participació a la missa del diumenge televisada en directe a La 2.
158è PELEGRINATGE A LOURDES.

AGOST

Dies 3/23

Vacances.

SETEMBRE

Dia 20		

VII Botifarrada Hospitalària al Casal de Llavaneres.

OCTUBRE

A concretar
Dies 22/26

Congrés de les Hospitalitats Catalanes a Girona.
159è PELEGRINATGE A LOURDES.

NOVEMBRE

Dies 7/8
Dies 12/15

Castanyada (lloc a concretar). Col·laboració amb la Fundació.
Congreso de las Hospitalidades de España a Girona.

DESEMBRE

Dia 20		

Dinar de Nadal.

MARÇ
ABRIL

Redacció: Hospitalitat
Dipósit legal: B-9854-1986

Disseny: Olga Martínez Faus

Coordinació:
Clara Capdevila
Mar Rife
Elvira Serra

Visiteu la nostra web
www.hospitalitat.org

Fes-te soci de L’Hospitalitat. Uneix-te a la gran familía Hospitalària adquirint tots els drets com a hospitalari/a i fent-te membre actiu. D’aquesta manera dónes
suport i ajudes a portar a terme les activitats que realitza la teva Hospitalitat.

Retalla aquest cupó per la línia de punts i envia’l a L’Hospitalitat
Quota anual de 25 € (Segons acord de l’Assemblea)
Aportació voluntària de .............. €
Anual		
Semetral Trimestral
Mensual
DADES PERSONALS
Nom i Cognoms..................................................................................................
Data de Neixament.................................... DNI ...............................................
Domicili.............................................................. Codi Postal ...........................
Població................................. Telèfon ................................................................
Correu Electrònic.................................................................................................
Data...........................................
DADES BANCÀRIES
Entitat

Oficina

D.C

Compte

Signat:

.................. .................. .................. ......................................................
L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes Barcelona gaudeix del tracte fiscal i els beneficis previstos en el Titol III de la Llei 49/2000, de 23 de desembre, i en conseqüencia, en aplicació de l’esmentada Llei, la quantitat
donada té una deducció del 25% del seu import en l’import sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i 35% del seu import, en la quota del impost sobre Societats, i amb els limits establerts per la propia Llei.
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