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EDITORIAL
A VOLTES AMB LA HISTÒRIA DEL POT I
LES PEDRES
Acabem el nostre any 2014 fent un bon balanç dels pelegrinatges i de tota l’activitat hospitalària. És costum
i és una bona cosa revisar com ens ha anat tot al final
de l’any. Veient com anem tots plegats d’estressats, de
com va el nostre món quant a valors i prioritats, em ve
a la memòria aquella història que el papa Benet XVI va
explicar en un missatge de Quaresma, i que ha corregut força per la xarxes socials. Era la narració d’aquell
professor que omplia un pot de pedres grosses davant
els seus alumnes, i que hi anava abocant pedres cada
cop més petites que s’anaven encabint a dins. Els volia
ensenyar que a la vida hem de saber fer una escala de
prioritats dels diferents aspectes de la vida. Posar els
fonamentals i essencials primer i tots els altres després.
En aquest balanç personal i comunitari voldria
que hi valoréssim quina prioritat li estem donant a
l’experiència de fe, ja que aquesta és la principal motivació i dinàmica de Lourdes i de tot compromís hospitalari. Si no som capaços de viure la fe, ens trobarem
que ens faltarà alè i poder donar sentit al que fem i als
nostres pelegrinatges, sobretot quan ens trobem amb
dificultats i contrarietats que sempre vénen. És llavors
que demanarem explicacions a la vida i als altres i ens
podrem cremar fàcilment.
La fe en Jesucrist és la que omple els nostres cors i ens
fa lliures per donar-nos sense esperar res a canvi, només
amb el goig i la convicció personal i serena del que hem
de fer i que estem col·laborant i servint segons el pla
d’amor de Déu. La Mare de Déu treballa a favor nostre
i vol que fem el que Jesús diu. Per tant, caldrà dedicar
temps a la pregària personal, i també a la trobada comunitària amb Déu, com les eucaristies, les celebracions del
perdó i altres. Aprofitem i busquem aquests moments.
Només el que rep pot donar, i nosaltres podem rebre
molt de Déu Pare, ja que el Fill ens surt a l’encontre de
la mà de la Mare i amb l’ajut de Bernadette.

Edita:

Lourdes és un missatge de fe, un missatge de conversió,
un missatge d’amor, i anem a beure d’aquesta font que
ens dóna força i alimenta el nostre esperit. Ho fem de
manera comunitària ajudant a què molts puguin fruir
d’aquest doll de gràcia i de vida, però personalment cadascú ho hem d’aprofitar per ser uns millors servidors i
col·laboradors de nostra Senyora. Fem balanç de la nostra vida i del nostre compromís hospitalari, del que és
essencial i prioritari i del que ens dóna sentit i força, i
tinguem cura de viure l’experiència de la fe. Bon Nadal
i feliç any nou.
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EDITORIAL
EL TAMBORET I EL QUE SOM
De nou arriba finals d’any i em pertoca escriure-us unes
paraules com a President de l’Hospitalitat.

Lourdes

Aquest any, permeteu-me però, que abans de desitjarvos Bones Festes i un pròsper 2015, manllevi unes paraules que una companya hospitalària va pronunciar en
el viatge de tornada de la darrera pelegrinació a Lourdes i, que al meu entendre, defineixen amb exactitud la
nostra essència.
La Núria deia que ella entenia l’Hospitalitat com un
tamboret de tres potes. Totes elles de gran importància
per la seva estabilitat. Aquests tres puntals, sobre els
quals es sosté la nostra entitat, són els tres col·lectius
que formem la família hospitalària: pelegrins, malalts
o persones amb alguna dependència i els hospitalaris.
El nostre tamboret és petitó però robust. Quan una de
les seves potes flaqueja, les altres dues, de manera solidària, s’esforcen per mantenir l’estabilitat. Així ha estat
sempre i així ha de ser de cara al futur.
Ser hospitalari o hospitalària és molt més que formar
part d’una simple entitat. La Fe i l’esperit de servei que
impregna la nostra tasca són més una actitud vital davant del món, que un simple acta d’altruisme puntual a
favor de les persones necessitades.
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DELEGACIONS
GENER

A VILADECANS

El Dia 11 Missa solemne concelebrada a la parròquia de Sant Joan de
Viladecans i processó de torxes al carrer amb la imatge de la Verge
portada per joves, on tothom duu posat el foulard de color taronja
de l’Hospitalitat. A les ofrenes es fan presents l’aigua de Lourdes,
la llum, i el servei als malalts per part de l’Hospitalitat. Al final de
la missa es fa la veneració a la imatge de la Verge i és reparteixen
estampes de la Mare de Déu i ampolles d’aigua als malats i minus i a
la gent que la demana per familiars i amics malats.
Uns dies després es fa una missa a la Residència de Gent Gran
Frederica Montseny, i posteriorment a la Residència de Gent Gran
Blanca de Viladecans. També en les ofrenes hi són presents les torxes
de Lourdes i els foulards de l’Hospitalitat, i es donen estampes i aigua
als residents.

A SANT CELONI

Diumenge dia 5 celebració de la missa a la parròquia amb els
malats i a continuació Tortell de Reis per a tots.

A GAVÀ

A GAVÀ

Dia 11 Celebració de la festa de de la Mare de Déu amb processó i
Eucaristia.

Reunió d’hospitalaris per a preparar les activitats durant l’any.

	
  

FEBRER

A EL MASNOU

El dia 8 es celebrà la processó de les Torxes de la Mare de Déu
de Lourdes. Els portants sortiren des de l’Església parroquial
de Santa Maria de Maricel fins l’Església parroquial de Sant
Pere on es celebrà l’Eucaristia amb unció als malalts.

	
  

A BARCELONA

La Delegació de Barcelona organitza cada mes de febrer la festa de
Sta. Bernadette (18 de febrer). Celebrem una missa als locals de
l’Hospitalitat a Barcelona i després fem un berenar/ sopar compartint
el que cadascú ha portat.
És una festa que cada vegada la tenim més arrelada a la Delegació
de Barcelona ja que cada any tenim l’alegria de trobar-nos amb més
amics.
També organitzem els autocars per poder anar a les diferents trobades
(Montserrat, Diada de Germanors....etc..).

A MATARÓ

Del 8 al 11 la delegació de Mataró organitza un viatge a Lourdes
anualment. Aquest any un grup de 26 persones que van tenir molt
bon temps.

A VILAFRANCA

Festa de la Mare de Déu de Lourdes, Eucaristia i concert després pica
pica.

A SANT CELONI

Dies 10-11 i 12 peregrinació al Santuari de Lourdes amb unes 60
persones, 5 d’elles de la Delegació de Vilafranca i acompanyats pel
nostre Rector Mossèn Jordi Penya.

A VILANOVA I GELTRÚ

Per Carnestoltes es fa una xatonada hospitalària

	
  

- Celebració de la festivitat de la Mare de Déu.
- Visita a les instal·lacions de la Comunitat del Cenacle a Lourdes
amb testimoni dels integrants de la comunitat.
- Festa de germanor a l’Hotel el dia de la Mare de Déu.
- Dissabte dia 15 Celebració 1er. Aniversari de la Gruta amb
l’assistència d’unes 350 persones.
- Rosari a la Gruta i processó de torxes fins a l’església.
- Celebració de l’Eucaristia i sopar de tots els integrants de la
Delegació.

	
  

MARÇ

A SANT CELONI

Dia 16 missa a la parròquia i celebració amb els malats del dia
de Sant Josep amb coca de crema i begudes.

A PREMIÀ DE DALT

Dimarts 11 dia de la Mare de Déu de Lourdes, Missa a l’Església de
sant Pere amb processó de torxes i després un berenar.
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DELEGACIONS
ABRIL

Dia 10 PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
11:30h. Celebració de la Missa Conventual.
14h. Dinar.

A LA GARRIGA

El diumenge, dia 6 d’abril la delegació de la Garriga va organitzar la Diada de Germanor de totes les delegacions de
l’Hospitalitat; tot i que aquesta tasca comportava treball, recerca de contactes, lloc adient, reunions... la veritat és que quan
veus els resultats, és totalment gratificant tota la feina feta, a
més quan ens va acompanyar un dia radiant de llum i sol.
L’inici de la diada va començar amb una xocolatada a la plaça
de l’església per donar la benvinguda. A continuació es va celebrar l’Eucaristia, presidida pel bisbe de Terrassa Josep Àngel
Saiz; l’església parroquial de la Garriga estava de gom a gom.
Les ofrenes que es van oferir estaven dedicades als símbols
de Lourdes, l’aigua, la roca i la llum. Durant tota l’Eucaristia
ens va acompanyar les veus angelicals de l’escolania de la parròquia. I al final de la celebració es va beneir la figura de la
Mare de Déu de Lourdes que des d’aquest dia es pot venerar a
la capella de la Caritat de la nostra parròquia.

A EL MASNOU

Lourdes

El dia 20 Reunió de la junta de l’Hospitalitat.

A GAVÀ

Col·laboració amb la parròquia de la festa de Corpus.

	
  

Aquest any, per a la delegació de la Garriga era “festa grossa” ja que celebràvem els 25 anys de la delegació, tot i que
alguns documents ens demostren que abans ja hi havia grups
de persones que peregrinaven a Lourdes. Així que després ens
vàrem traslladar al pavelló municipal on celebràvem un apetitós dinar, amenitzat per un grup d’havaneres.
Des d’aquestes línies donem les gràcies a totes les 520 persones que ens vàreu acompanyar a la Diada, i igual que ho
vàrem fer el dia de la festa, passem el testimoni a la delegació
del Sant Vicenç dels Horts i que la il·lusió i l’entusiasme que
sempre posem en totes les coses que fem sigui sempre fruit de
l’amor i l’estimació.

A ARGENTONA

	
  

El passat 31 de maig a la bonica Vila d’Argentona es va celebrar la Diada de la Flor que consisteix en construir catifes de
flors per diferents carrers de la vila.
La delegació local de l’Hospitalitat hi va participar i acompanyats de gent de l’Hospitalitat vinguts de fora, es va fer una
catifa a l’antic “ carrer de les monges “ .
Els d’Argentona donem les gràcies a tots els que van venir a
donar un cop de mà i ja els esperem pel proper últim dissabte
del mes de maig.

A VILADECANS

Sorteig d’una Mona de Pasqua.
Dia de Sant Jordi, repartiment de roses. Aquest any un total
de 400 . Es porten als malalts que estan a casa i a tots els residents de les residències Blanca i Frederica Montseny de Viladecans.

	
  

MAIG

AL MASNOU

El dia 4, Pesolada als locals de santa Maria de Maricel.

	
  

Dia 10 PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITA
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A VILADECANS

Al mes de maig se celebra el dia del malalt, col·laborem amb
Vida Creixent en l’organització de la missa, ajut a portar
malalts per rebre la unció, i l’esmorzar que es fa com a fi de
festa.

JUNY

A PREMIÀ DE DALT

El dia 14 es va celebrar , per tercer any consecutiu, un torneig
benèfic de vòlei platja. Hi van participar catorze equips amateurs.

DELEGACIONS

	
  

consiliari mossèn Andreu Ollé, on vàrem participar membres
de la nostra delegació junt amb membres de la pastoral de la
salut de la nostra parròquia.
Vàrem intentar fer un programa que fos interessant i cultural,
els vam rebre a la nostra parròquia de Sant Esteve de la Garriga, on els vam fer una projecció d’un audiovisual de l’església
romànica de la Doma, del segle XI i el seu retaule.
A continuació el regidor de cultura del nostre ajuntament, ens
va fer un recorregut i explicacions per una de les rutes del
modernisme de la nostra població, la qual cosa va ser molt interessant.
En acabar ja era hora de dinar i vam compartir plegats un àpat
gaudint d’una bona estona de xerrades i ambient molt distès
. I per acabar faltava el cafetó en una terrassa de la plaça de
l’església.

A EL MASNOU

El dia 21 Benedicció de les noves imatges de la Mare de Déu
de Lourdes i de Santa Bernadette a l’Església parroquial de
Sant Pere.
Dies 26-30 156eèPelegrinatge a Lourdes. amb una gran participació de totes les delegacions . Aquest any el tema pastoral era
“Lourdes, l’alegria de la conversió”.

SETEMBRE
Dies 25-29 157è Pelegrinatge a Lourdes amb la participació de
totes les delegacions hospitalàries. Aquest any el tema pastoral
era “Lourdes, l’alegria de la conversió”.

	
  

Destacant la participació de la delegació de Vilafranca, amb 32
persones, i Viladecans 24, entre elles 6 joves d’animació.

	
  

	
  

OCTUBRE

A VILADECANS

Dinar de germanor local amb el mossèn de la Parròquia de
Sant Joan, malalts, joves i hospitalaris que venen a Lourdes,
en total unes 50 persones.
Durant tot l’any es fa el seguiment de les 6 capelletes de la
Verge que volten diàriament per les cases que ho han demanat.

A LLAVANERES

VI botifarrada hospitalària organitzada amb la col·laboració de
la delegació d’Argentona, començant amb una Eucaristia presidida pel nostre consiliari Mn. Andreu Oller, i a continuació la
botifarrada i el sorteig de la “botifarraquilomètrica”.

A VILADECANS

Un cop acabada la peregrinació del juny es visiten als malalts
que no han anat a Lourdes als seus domicilis o bé a les residències portant-los aigua de Lourdes.

JULIOL

A PREMIÀ DE DALT

Dia 9 per segon any hem organitzat el sopar a la fresca amb espectacle. Un gran èxit! Més de 250 persones van gaudir d´una
vetllada molt agradable, vam donar a conèixer l´Hospitalitat i
tot allò que fem.

NOVEMBRE

SANT CELONI

	
  El dia 1 de novembre fem la castanyada a la plaça de la Gruta.
AL MASNOU

	
  

El dia 29 als locals de Sant Pere, berenar de germanor amb la
projecció del v´ñideo de les activitats fetes durant l’any.

	
  

DESEMBRE

A LA GARRIGA

El passat dia 16 de juliol vàrem tenir la joia d’acollir alguns
membres del grup de revisió de vida, acompanyats pel nostre

Dia 21 Dinar de Nadal amb l’assistència de totes les delegacions.
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HOSPITALITAT
INSCRIPCIONS DE MALALTS
com superar les dificultats que la vida ens posa davant... ells són un bon exemple de superació. I la millor
manera d’aprendre és compartint les experiències que
l’Hospitalitat ens ofereix a través de les activitats organitzades al llarg de l’any.

Ja han passat dues peregrinacions més i el nombre
d’inscripcions de malalts ha disminuït, com ja és habitual en aquests darrers anys. La crisi arriba per a tothom
i per a tot i les peregrinacions en no són una excepció.

Lourdes

Però hem de dir que la il·lusió amb què tots compartim
aquests dies no ha disminuït, i siguem 100 o 200 seguim
treballant amb les mateixes ganes perquè tothom pugui
gaudir d’aquesta experiència d’anar a Lourdes.

Anna González i Monrós

Sempre hi ha coses que podem aprendre dels nostres
usuaris. Una d’aquestes coses és com mirar la vida,

LUDOTECA

Aquest any, al pelegrinatge de setembre, hem pogut tornar a muntar l’espai de la Ludoteca. És una activitat destinada que els fills dels hospitalaris puguin compartir un
espai de joc i esbarjo mentre els seus pares realitzen les
feines de voluntariat.

Procurem que puguin participar en les activitats del pelegrinatge assistint a determinats actes, acompanyant el
grup d’animació, amb l’equip del 092… Però, sobretot,
que s’ho passin molt bé i que visquin Lourdes com una
gran experiència ja que esperem que siguin els futurs
hospitalaris i que segueixin fent créixer aquesta gran Família!!

Enguany han sigut 8 nens i nenes que han gaudit
d’aquesta activitat. Comptem amb una piscina de boles, que els encanta, i altres jocs i entreteniments. També
hem fet algunes activitats dirigides i de dinamització, tot
gràcies al bon temps que ens va acompanyar cada dia.

Laia
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HOSPITALITAT
HOSPITALARIS
ESTEM CONTENTS!

Al setembre , com cada any, som pocs a fer molt. No
n’hi ha prou amb fer el servei de sales o menjador o altres; a tots ens toca tirar de “xino”. Tothom que pot dobla servei i es converteix per moments en 092. Només
vam passar angúnies a la processó de les torxes, però
al començament de l’acte tot estava a punt de solfa. En
els altres desplaçaments no feia ni falta avisar la gent,
tothom sabia que es necessitava una mà al 092. Per això,
també estem contents.

Acabem l’any i ens toca fer balanç de la participació
d’hospitalaris i hospitalàries en les activitats que es fan.
Estem tots cansats de sentir parlar de la crisi, que no ho
ha arregla ningú, que va per llarg... i ho notem, és clar
que ho notem! a cada peregrinació veiem que ens falta
algú: que tal no ve , que l’altre només ve a un pelegrinatge en comptes dels dos que acostumava a venir... I
tant que us trobem a faltar! però sabem que les vostres
ganes hi són , sabem que esteu expectants al proper pelegrinatge fent “guardiola” per poder venir i donar els
vostres serveis a la gent que acompanyem. Per això estem contents.

A les altres activitats que es fan durant l’any en nom
de l’Hospitalitat, la participació ha estat considerable
tenint en compte que es fan a diferent llocs i que hi ha
desplaçaments entre mig: en els tornejos, trobades, reunions.... en tots s’ha vist la vostra disposició a participar-hi. No decaigueu i continueu venint i ajudant.

En els pelegrinatges seguim el pas de la resta de peregrinacions, i és que hi ha hagut un tant per cent considerable menys de gent a Lourdes (pregunteu als hotels,

Gràcies a vosaltres, estem contents!

bars i botigues).

Rosa Ares i Joan Serra

Al juny cal tenir en compte el grup d’Hospitalaris/es
que han vingut de per primer any i de joves que abans
venien com a escolars i que aquest any ja han fet el pas
de fer el servei a les Sales. Estem renovant “la flota“
amb l’esforç de tots , amb els veterans que ajuden a integrar-se als grups de feina, els nous que volen aprendre
i perdre la por al contacte directe amb la persona discapacitada. Per això, també estem contents.
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HOSPITALITAT
HOSPITALARIS
Hola a tothom!

El juny d’aquest any vaig fer la meva primera peregrinació a Lourdes amb l’Hospitalitat. De seguida em pregunten si hi he estat abans. La meva resposta és un sí
rotund: conec el santuari, he fet la cua per passar per la
gruta i he participat en el rosari de torxes.

Fa setmanes que us volíem enviar aquestes ratlles per
agrair-vos tot el que vam viure a Lourdes, el passat mes
de juny.

Lourdes

Què més pot haver-hi?

Lourdes era per nosaltres un lloc proper, on des de ben
petites anàvem a passar el dia amb els pares des de la
Vall D’Aran. Tanmateix, no coneixíem el Lourdes que
vam descobrir. Els dies passats amb vosaltres van ser intensos en sentiments. Emocions, llàgrimes i rialles, descobertes, feina i gaudi, balls, cants i pregàries... i - també
autoretrets- van omplir aquells dies i ens van fer créixer
personalment. Ens va impressionar particularment la
barreja de generositat i eficàcia de la que tots vosaltres
vau donar prova en el vostre servei als més febles. Generositat i amabilitat que vau tenir també amb nosaltres.

La resposta a aquesta pregunta la vaig descobrint durant el decurs de la peregrinació: un gest de delicadesa,
una mirada agraïda, el testimoni de qui viu un dia a dia
dolorós... són com petites pinzellades que van traçant
un dibuix que encara no entenc. Passen els dies i se segueixen succeint cops de pinzell: un voluntari em parla
sobre la seva experiència acumulada durant desenes de
peregrinacions, reso el rosari en companyia dels qui esperen contra tota esperança i venço les meves manies
per ajudar qui ho necessita però segueixo sense saber
què amaga el dibuix.

Una vegada més, moltes gràcies per tot. Una forta
abraçada i fins la propera !!!

Cap al final de la peregrinació ja puc identificar la figura d’unes ulleres. Serveixen per descobrir que fa més
feliç donar que rebre.

Germanes Riu Riu (Carme/Lourdes)

Per a mi, aquest és el veritable miracle de Lourdes: Adonar-me de tot l’amor que m’envolta, que Déu em posa
al meu abast, i que abans no sabia veure perquè estava
massa tancat en mi mateix. M’adono que, en contra de
la meva primera resposta, és la primera vegada que he
estat veritablement a Lourdes.
Vicenç Martí
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ESCOLARS
ESCOLARS
La primera parada per dinar i donar de menjar a un
malalt, l’arribada a Lourdes, la Catedral, anar a recollir i
organitzar les maletes, el primer contacte amb un malalt,
la primera conversa, el primer somriure, la primera missa, aprendre a portar un “xino”, beneïr la taula, cantar
un “bona nit”, ballar un “bon dia”, posar una espelma
a la gruta, comprar rosaris, preparar els balls de la paella… Hi ha tantes primeres experiències a Lourdes, tantes primeres vegades, que encara que tornis any rere any,
sempre recordes el primer cop que vas venir i cada any
que tornes, segueixes tenint primeres experiències. Els
monitors dels escolars acompanyem els joves durant totes aquestes primeres vegades, i sentim empatia any rere
any pels nous joves que vénen, perquè nosaltres també
vam tenir el nostre primer cop i vam agrair comptar amb
un acompanyant durant tot el pelegrinatge. És per això
que ens agrada tornar cada any i poder compartir noves
experiències i noves primeres vegades amb més joves.
Anna Botet
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JOVES
DOS PUNTS DE VISTA DINS EL PELEGRINATGE

Lourdes

Fa 2 anys em van oferir la gran oportunitat d’anar al
pelegrinatge de Lourdes com acompanyant de dues
persones de la Llar Montjuïc. Aquell any vaig poder
conèixer moltes persones amb grans històries per explicar. Lluites, esforços, diferents visions del futur, experiències doloroses i grans dosis d’esperança. El poder
dormir, menjar, parlar, esperar, compartir el viatge, va
ser un apropament molt gratificant que em va permetre
veure quina era la màgia de Lourdes. Les persones que
s’esforçaven perquè estéssim tots com més ben atesos
millor i les persones que es deixaven mimar creaven un
vincle tan fort que feia difícil creure que només ens coneixíem des de feia 5 dies.

agafant-me la mà. Potser no vaig poder parlar tant amb
les persones que dormien a l’Accueil, però vaig poder
viure petits moments molt més intensos i tendres que
em feien recordar la màgia de Lourdes.

El segon pelegrinatge, el juny de 2014, va ser un retrobament amb moltes persones que encara ens recordàvem
com si no hagués passat un any.
La meva experiència com a acompanyant em va permetre compartir, fora de l’ambient laboral, i descobrir
aspectes que desconeixia de les dues persones amb les
quals vaig fer el pelegrinatge. Això, però, no em dificultava el poder implicar-me en tots els actes que els hospitalaris preparaven. D’aquesta manera, coneixia la part
hospitalària de Lourdes.
El passat setembre vaig decidir tornar-hi, tot i que sols
pogués ser el cap de setmana, per participar-hi com a
hospitalari, amb el grup d’animació. I va ser una experiència molt diferent.
El fet de preparar els actes, assajar i veure després com
la gent gaudia de les intervencions que fèiem era molt
gratificant. Recordo tendrament la Missa dels nens on
les llàgrimes regalimaven galta avall quan escoltàvem
les pregàries que feien, i la proximitat d’una noia que
mentre cantàvem el bona nit es va asseure al meu costat
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Pau Bruguera

LA JOIA DE LA CONVERSIÓ
PER TU, PER MI... PER TOTS!!!

El tema pastoral d’aquest any a Lourdes és: “Lourdes, la joia de la conversió”. Donem-nos l’oportunitat d’aquesta
conversió autèntica, de desfer-nos de tot allò que en el nostre dia a dia ens pesa i ens allunya d’Ell i dels altres. Deixem que l’alegria de retrobar-se amb l’Amor ens toqui per dins i ens doni la força per lluitar contra les pors que tot
sovint ens paralitzen. Cal assumir el moment que vivim, no bloquejar-nos, no permetre que el flux de la vida quedi
retingut per les pors.

Cançó “Para Nada” de la Rosana:
¿Para que una tregua de abrazos?
ni matar ni morir a balazos
¿Para que? ¿para que?..Para nada

¿Para que ?..para Nada
¿Para que? ¿para que?...para nada
¿Para que andar descalza sin rumbo?
¿Para que izar las velas del mundo?
¿Para que? para nada

¿Para que continuar viviendo deprisa
buscando la suerte en la mierda que pisas?
te vas a volver a quedar sin volar ..¿Para que?
Para nada..Para nada

¿Para que rebajar la condena?
¿Para que si te mata la pena?
¿Para que? ¿Para que? Para nada

Para nada te vale una vida varada
hoy te toca romper la baraja
porque anclado ni subes ni bajas
para ser, para estar, para echar a volar
hoy te toca soltar las amarras
¿Para que emborracharte de olvido..
si te vas a vivir lo vivido?
¿como que para que? Porque puedes
y sè que si quieres te sobran las alas

¿Para que echar perfume a la vida?
¿Para que si te escuece la herida?
¿Para que? para nada
¿Para que continuar viviendo deprisa
buscando la suerte en la mierda que pisas?
te vas a volver a quedar sin volar..¿para que?
Para nada,,,Para nada
¿Para que? ¿Para que?...Para nada

¿como que para nada?..¿como que para nada?

¿Para que fusilar el olvido?
¿Para que si te pones a tiro?
¿Para que? Para nada
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Cal estar atents, cal lluitar, cal organitzar-nos, cal esperar activament,… No se’ns demana que ens quedem de braços
creuats esperant que Crist, per si sol, ens alliberi, sinó que se’ns demana també tota la nostra col·laboració. Hem de
posar tot de part nostra per tal que aquest alliberament sigui possible.
L’esforç d’alliberar-nos dels neguits quotidians, de l’estrès i de les presses que ens impedeixen atendre i reconèixer
les necessitats de l’altre que ens reclama; de les pors que ens obstaculitzen prendre decisions; de la superficialitat i
frivolitat en les relacions que no ens permeten tocar el cor de l’altre; de les dependències afectives i emocionals que
ens dificulten estimar amb i des de la llibertat; de l’afany de reconeixement i possessions que trenquen l’harmonia…
Disposem-nos doncs, a esperar treballant per fer en el nostre cor i en el nostre entorn un lloc habitable on pugui
néixer Jesús cada dia.
Així que: “PROU DE DORMIR, ÉS HORA D’AIXECAR-NOS!!!”
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JOVES
TORNEIGS
TORNEIGS 2014
Gràcies a la participació, tant dels eportistes com de tots
els voluntaris que ens han ajudat durant l’any, hem pogut realizar els tornejos benèfics per recaptar fons i així
poder ajudar a aquells que vulguin venir a les peregrinacions a Lourdes.

Donem les gràcies a tots els voluntaris i participants,
així com a les escoles i club que ens cedeixen les
instal·lacions. Sense ells tot això no hagués pogut seguir
endavant, i un any més els animem que segueixin amb
nosaltres per poder continuar amb aquesta tasca.
GRÀCIES!

El primer torneig es va celebrar el diumenge 2 de Febrer
a l’Escola Sagrat Cor de Sarrià. Torneig de vòlei pista,
amb la participació de 30 equips i un total de 200 participants.
El diumenge 6 d’abril, a La Salle Bonanova va tenir lloc
el torneig de futbol sala i futbol 7 on van participar un
total de 56 equips i 450 futbolistes.
El tercer torneig va ser el de pàdel, el dia 25 de maig a
l’Escola Pia de Sarrià. Hi van participar 32 parelles.
I, finalment, el 14 de juny va tenir lloc el torneig de vòlei
platja a les instal·lacions de BSC en Premià de Dalt amb
la participació de 24 equips i uns 150 jugadors.
Aques any també hem comptat amb la col·laboració del
centre CIM per realizar massatges als participants dels
tornejos.
En total es van recaptar uns 7.000€
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JOVES

Lourdes

TORNEIGS
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PELEGRINATGES
Un any més, la nostra Hospitalitat s’ha posat en marxa i hem pelegrinat a Lourdes. El primer pelegrinatge de l’any
va ser el juny i el segon va ser el setembre; ambdós experiències han estat impressionants com a vivència i de ben
segur que cadascuna de les persones que hi vam participar no podem parlar-ne sense que se’ns dibuixi un somriure
al rostre i, fins i tot, que se’ns posi la pell de gallina.
I com que la saviesa popular diu que “val més una imatge que 1000 paraules”, no diem res més i deixem que us
emocioneu amb aquestes fotos dels pelegrinatges d’enguany.
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TESTIMONIS
Hola, me llamo Miguel Cantarero y os diré que me encanta ir a Lourdes. Aunque el viaje es un poco largo, no
me importa. Salimos de Barcelona a las ocho y algo de la
mañana y llegamos a Lourdes a las seis de la tarde.

Lourdes

Este año solo he podido ir una vez, en septiembre, debido a que en el mes de junio me trasladaron a otra residencia y el traslado coincidió con esos días.
Llevo muchos años yendo y ya tengo muchos amigos y
conocidos. Me lo paso muy bien con ellos, porque nos
hacemos bromas, cantamos y me río mucho. Los voluntarios que nos cuidan son muy buena gente y muy cariñosos.
La misa que más me gusta es la de la gruta. Es un sitio
precioso al lado del río. Y también me encanta la procesión de la virgen.
El domingo siempre se hace una paella gigante que está
riquísima. Y después pasamos un rato muy divertido
porque hay un escenario donde cantan y bailan. Yo también canto y bailo ya que me gusta mucho la música y
la juerga.

Ja fa més de trenta anys que vaig anar per primera vegada a Lourdes. En aquells temps hi anava com a hospitalària. Encara recordo l’uniforme blau marí, amb davantal blanc i la còfia al cap. Van ser moments molt macos
que recordo gratament.
El juny de 2014 vaig tornar a Lourdes després de molts
anys sense anar-hi, però aquesta vegada ja no va ser com
a hospitalària sinó com a malalta. Tot i que l’experiència
va ser molt satisfactòria, també he de dir que vaig passar moments molt durs. Quan estàs malalt depens molt
dels altres per fer coses que per una persona sana són
molt simples. Però t’adones de la bona voluntat de les
persones que vénen a ajudar i que tant bé ho fan.
Lourdes és un lloc per reflexionar, meditar, emocionarse i compartir experiències. I la veritat és que he tingut
l’oportunitat de fer-ho tot. Però si m’he de quedar amb
una cosa, aquesta és la convivència i el vincle de “bon
rollo” que es crea entre els malalts i hospitalaris. De fet,
penso que és l’essència de Lourdes, ja que per molt que
hagin passat els anys això continua igual.

Bueno, amigos, hasta junio del año que viene.
Miguel Cantarero
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Pilar Caimel i Sáez

DIARI D’ITÀLIA
VIATGE A ITÀLIA
Somos Joan, Angelina, Mari Carmen e Isabel y nos han
acompañado a Italia Imma, Gabriel, Andreu y Mayte.
Es la primera vez que hemos subido a un avión y ha
sido muy chulo, pero al bajar no teníamos maletas, llegaron muy tarde y pasamos frio, solo pudimos coger
una muda de ropa y los mayores compraron pasta de
dientes, peines, etc.
Lo que hemos visitado ha sido, el primer día Orvieto
(catedral El Duomo), segundo día Spoleto (Ponte delle
Torri, Santuario Madonna della Setlla, san Valentin), tercer día, Peruggia (lago Trasimeno) y por último Assisi
(Catedral y Basílica de San Francisco de Asís).
La comida nos ha gustado mucho, aunque algunos de
nosotros nos hemos saltado el régimen, y sobre todo los
helados que nos dieron en el lago. Después de cenar,
íbamos a dar un paseo por la montaña y antes de irnos
a dormir nos tomábamos algo en la cafetería de la casa
del Peregrino donde nos alojábamos (Collevalenzo).
Todos los días íbamos en furgoneta y hemos aprendido
palabras en italiano como “buongiorno, bonanotte, telefone”…
A cada uno de nosotros nos han gustado cosas distintas: a Angelina le gusta la historia como la vida de San
Francisco de Asís, la sacristía del Santuario Madonna
della Stella; a Isabel le gustaron el acueducto y el lago; a
Mari Carmen le gustaron la catedral y la basílica de San
Francisco de Asís y a Joan, las esclavas de la hermana
Esperanza y el minimetro de Assisi. Pero sobretodo los
paseos por la noche y los regalos que hemos comprado.
Ha sido un viaje muy divertido.
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ACTIVITATS
EXPOSICIÓ A SANT FELIU DE LLOBREGAT

Girona. ¿Qui no ha visitat algun cop aquesta immortal
ciutat, la catedral, Sant Feliu,el call, la plaça del vi, el
pont de pedra,temps de flors, etc.? Jo ho he fet moltes
vegades, sí, però cap com aquesta, aprofitant les ganes
del Quico d’anar en AVE i el propòsit del Biel de portarl’hi.

L’any 2010 va ser l’any del Centenari de l’Hospitalitat
de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona. Les celebracions es van perllongà per pobles i ciutats dels
bisbats de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa, i van concloure el mes de setembre proppassat quan
l’Hospitalitat va fer presència a la Casa de l’Església del
bisbat de Sant Feliu.

Lourdes

A UN PAS D’AVE

El Quico tenia una dèria i el Biel, vulguis que no, la hi
volia treur. Acompanyat d’aquest infatigable grup de
l’Hospitalitat que igual fa festa a la plaça de Santa Maria a Montserrat, que ens deixa a tots bocabadats fent el
camí de Sant Jaume; el dia 24, del mes de Maria i de les
flors, varen passejar per la Girona immortal, acompanyant el Quico, la Montse, el Jordi (Jorge), l’Oriol (José
Oriol, la Pilar, el Carles, el Joan, la Irene i la Lourdes. I a
mi en vam deixar el plaer d’acompanyar-los.
Aquest passejar ens dóna la justa mesura del perquè
hi has anat. Perquè com a tots,a ells els és necessari algú
amb qui recolzar-se, unes cames que els empenyin carrer amunt fins la plaça dels apòstols, una mà que els
doni el menjar o els acompanyi al lavabo... però especialment algú que s’identifiqui com ells, que els tracti
amb normalitat i se’ls miri com el que són: Uns amics
amb qui compartir el dia a dia, a qui escoltar i amb qui
visitar una ciutat com Girona, plena d’història i bellesa,
just en el mes de les flors, just en el mes de Maria.

A tal efecte, el bisbe Agustí Cortès i el nostre president
Aleix Canalís, presidiren la inauguració de l’Exposició
testimoni de l’Hospitalitat que amb la participació de la
“família hospitalària” procedent de les diferents Delegacions començà el 4 de setembre i es perllongà durant
tot el mes.
Va ser una mostra senzilla i evocadora de la vida de
l’Hospitalitat on la imatge de la Immaculada presidia els
escrits fundacionals, el gravat del distintiu de l’entitat,
els diferents reconeixements de l’obra de l’Hospitalitat
per part de les autoritats religioses i civils en el transcurs dels 100 anys, fotografies, alguns estris i mobles de
campanya i útils de transport per a malalts utilitzats durant els pelegrinatges a Lourdes.
La celebració del centenari de l’hospitalitatja és història!

Gràcies companys! I si per uns instants hem pogut compartir somriures, hem assolit el propòsit i fet realitat les
ganes, ja ho tenim tot fet! Ara, cal preparar-ne un altre.
Fins aviat.
Rafael Ribalta
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Jaume Esteve

HISTÒRIA
EL DOLL DE LA GRUTA ABASTA D’AIGUA
LES FONTS I LES PISCINES
El 25 de febrer de 1858, dia de la 9a aparició; Bernadette, a petició de la Mare de Déu, descobreix el naixement
d’aigua a la Gruta. Molt aviat es va fer necessari canalitzar la font de Massabielle i així posar el raig a certa
alçada per fer-lo més còmode a l’abast de la gent. Més
tard, en una base de pedra al costat de la Gruta es van
col·locar tres fonts i més enllà una caseta de fusta amb
dues “piscines” que s’omplien des d’un dipòsit amb
una bomba manual.
El raig natural del doll, molt variable, ha passat per diferents cabals: des de 12.000 a 85.000 litres diaris , que
sovint es consumien en dies de temporada alta. És per
això que des de l’inici, prop de la Gruta, s’hi van construir cisternes per acumular l’aigua, de tal manera que
a l’any 1880 la reserva d’aigua de la Gruta disposava de
94.702 litres.

piscines, l’altre a les fonts i s’amplia a 450.000 litres la
reserva del Roser.
Als voltants de l’any 2000, les fonts, ampliades, tornen
a canviar d’aspecte amb el predomini dels tubs d’acer
inoxidable.
Controlada per la gestió tècnica centralitzada del Santuari, l’aigua circula permanentment per la xarxa que
comunica els dipòsits, les fonts, les piscines i el servei
d’expedició d’aigua. Els últims any, en el transcurs dels
mesos de juliol i agost, els milers de pelegrins consumeixen més de 3.500.000 litres d’aigua de la gruta. Al
cap de l’any, se n’utilitzen un total de 8. 750.000 litres.
Jaume Esteve

El 1889 es van construir dos dipòsits, un de 300.000 litres en els fonaments de la basílica del Roser per alimentar les noves piscines que s’hi van construir al costat, i l’altre de 50.000 litres per nodrir la nova renglera
de 12 fonts amb aixeta.

	
  

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

FAUSTINO LEON SALINAS
03/01/2014 Barcelona, Membre junta anys 70
JOAQUIM BELTRAN AUNÉS
11/02/2014 Barcelona, pare d’Irene Beltran Ruiz
JAUME BACHES PLA
28/07/2014 Barcelona, pare de Gerard Baches
CARLOS SAURET CLEMARES
01/08/2014 Barcelona, metge anys 70
Mª BLANCA MUNTADAS-PRIM AUDHUI
21/09/2014 Barcelona, Hospitalària
CONCHITA PRAT OLIVERES
30/09/2014 Barcelona, Hospitalària
MOSSÈN
ALBERT
DOMINGO
L’any 1950
hi ha canvis.
Les
piscines canvien de lloc, ara
Mossèn
dei Vilafranca
a la banda
dretaDelegació
de la Gruta
les fonts passen a 20 aixetes, es construeixen dos dipòsits de 25.000 litres, un a les

MARTÍ
07/02/2014 Fill de Xevi Biarnés i Montse Gambús
PAU
Net de Fina Via (Delegada de Vilafranca)
JÚLIA
Neta de Nati Roldós (Delegada de Mataró)
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FUNDACIÓ
UN POU D’AIGUA VIVA : L’ESPAI DE REVISIÓ DE VIDA
És com una aturada en el nostre dia a dia per anar a
pouar l’aigua viva al pou de Jacob.
Són uns moments per compartir un espai de reflexió i
pregària.

Lourdes

Atrafagats com anem amb les nostres preocupacions, el
testimoni d’ amics i amigues com el Carles, la Lourdes,
el Jordi , el Kiko i altres , ens ajuden a aprendre a anar
més a poc a poc i a ser més conscients que per insignificants que ens trobem, Déu compta amb cadascun de
nosaltres perquè aquest món vagi millor.
Cada 2n dijous de cada mes, a les18.30 ens trobem al
local del Centre de Dia Bernadette …, comentem vivències, fets d’actualitat, textos …i preguem junts.
Aquest curs hem començat a treballar amb el llibre
“Lourdes: l’espiritualitat de Bernadette”.
Us convidem a tots a participar en aquesta estona de
pau, serenor i pregària. Val la pena.
R.V.

SERVEI DE LLEURE
Hola amigos, soy mamá de un chico con discapacidad
intelectual. Es una persona maravillosa, inocente y pura,
con mucha vitalidad y unas ganas de vivir que trasmite a
toda la familia. Se llama Isaac, su nombre significa “chico que ríe, chico feliz”, su personalidad va unida a su
nombre. Es un chico muy querido, lo adoramos, y nuestro motor para luchar en la vida con dignidad y siendo
personas justas en situaciones y momentos que se nos
presentan en la vida. Isaac nos enseña estos valores y
estamos constantemente aprendiendo de él y con él.

do, las familias necesitamos un respiro y , ellos también,
para recargar pilas. Las salidas de fines de semana que
organizan son muy beneficiosas tanto para la familia
como para ellos. Están haciendo actividades, pensadas
y adecuadas a ellos, disfrutando, divirtiéndose, relajándose y aprendiendo en un entorno natural con profesionales y amigos que los tratan con dignidad, respeto y
cariño. Mientras ellos disfrutan, podemos dedicar más
tiempo para nuestros hobbies y relajarnos y así renovamos energías. Creo que es una buena terapia y una gran
ayuda.
Noemí
Per nosaltres és una gran satisfacció que feu aquesta activitat. En primer lloc, perquè als nostres fills els donem
la possibilitat de poder sortir uns dies amb persones joves com ells, a qui donem les gràcies per aquesta dedicació tan bona i animada .
En segon lloc, nosaltres estem segurs que poder sortir
amb nois i noies de la seves edats fa que se sentin més
“ normals “. Nosaltres recordem que quan érem joves:
sortir sempre amb els pares era un rotllo, ja que quan ens
ho passàvem més bé era a les sortides amb amics .
Poder-se retrobar amb aquestes sortides fa que també es
trobin amb amics i ampliar així el cercle d’acompanyats,
a més, com dèiem abans, amb joves que amb aquesta
voluntat d’estima sempre els ho agrairem. Aquests fan
que tinguin l’alegria de passar uns dies diferents.
Sobretot no us desanimeu i seguiu fent aquesta labor tan
bona per a ells i per a nosaltres.

Como ya sabemos, nuestros chicos necesitan una atención constante y aunque sean el centro de nuestro mun-
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Joaquim i Conxita (pares de la Lourdes Cuní)

http://lleureioci.blogspot.com
lleureioci.fh@gmail.com
http://fundaciohospitalitat.org

PATROCINADORS
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Lourdes

PATROCINADORS

93 580 18 18
www.autocaresfont.es
font@autocaresfont.es

COL·LABORADORS DE L’HOSPITALITAT
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CALENDARI ACTIVITATS 2015
FEBRER

Dia 1
Dia 9 		
			
Dia 10		
			
Dia 11		
			
			
			
Dia 17		

MARÇ

Dia 5		
A concretar
Dia 15		
			
Dia 18		

ABRIL
Dies 2/5
Dia 19		
Dies 26/2

Torneig Benèfic de Volei a l’Escola Sagrat Cor de Barcelona
TRÍDUUM I FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
19h. Conferència i Eucaristia pels difunts als locals de l’Hospitalitat
20:30h. Vetlla de pregària a la Parròquia de Santa Anna
(c/ Rivadeneira de Barcelona)
FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES. Celebracions a la Catedral:
9:30h.i 11:30h. Missa a l’altar del claustre
18h. Rés del Sant Rosari
19h. Eucaristia a l’Altar Major i processó de torxes per la basílica i claustre
Festa de Santa Bernardette als locals de l’Hospitalitat

19:30h. Sol·licitud i preparació pel Compromís Hospitalari
Recés a St. Jeroni de la Murtra, Badalona
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA a la Sala d’Actes del Bisbat de Sant Feliu
Celebració del Compromís Hospitalari
Reunió de preparació Stage

Colònies de Setmana Santa. Col·laboració amb la Fundació
Diada de Germanor a la Delegació de Sant Vicens dels Horts
Stage a Lourdes

MAIG		

Dia 16		
PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
			
11:30h. Celebració de la Missa Conventual.
			14h. Dinar
Dia 31
Torneig Benèfic de Fútbol a l’Escola La Salle Bonanova de Barcelona

JUNY
Dia 21		
Dies 25/29

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

AGOST
Dies 3/23

Vacances

SETEMBRE
Dies 24/28

159è PELEGRINATGE A LOURDES

OCTUBRE
A concretar
Dia 25		

Congrés de les Hospitalitats Catalanes a Girona
VII Botifarrada Hospitalària al Casal de Llavaneres

NOVEMBRE
Dies 7/8
A concretar

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

DESEMBRE
Dia 20		
Dies 24/7-1
Dia 24		

Dinar de Nadal
Vacances
Missa del Gall a la Parròquia de Sant Josep de Badalona

