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COMPTA AMB MI

Hi ha a una imatge del món de la boxa que sempre m’ha 
semblat il·lustrativa per entendre la situació de moltes 
persones. És quan un dels púgils es troba contra les cor-
des. Que rep cops de dalt a baix sense pietat i no troba la 
manera de parar-los o de sortir d’aquesta pluja de cops. 
Només pot tapar-se i esperar que soni la campana del 
temps. Aquesta és l’experiència vital d’algunes o moltes 
persones que pelegrinen amb l’Hospitalitat a Lourdes. 
Es troben contra les cordes. Estan rebent cops, de tot 
arreu, i no saben com sortir-se’n, i més des de fa anys, 
i alguns des de sempre. I no només parlo de salut o de 
minusvalidesa, també de situacions familiars impos-
sibles o de pèrdues de persones estimades o fracassos 
personals que t’han deixat sense res.

És aleshores quan anem a Lourdes a recuperar 
l’experiència de la fe. L’experiència humana més pro-
funda i solidària. Recobres la llum de la Paraula de 
Déu. De com el poble d’Israel ho va perdre tot, va anar 
a l’exili i va ser esclavitzat durant molts anys. És llavors 
que mires el Senyor a la creu, que ho va perdre tot. Que 
va morir com un fracassat i amb la pena del pecat del 
món a sobre les espatlles. I que a la seva llum, revius 
l’experiència de Bernadette, amb la seva família, que va 
viure la malaltia i la marginació social. 

Aquest octubre, vam acabar la festa de la paella escol-
tant una preciosa cançó amb els focus de la nau apagats 
i envoltats d’unes llumetes vermelles que portaven els 
voluntaris. Va ser un moment que va explicitar el que 
havíem viscut aquells dies a Lourdes. Compta amb mi, 
ens deia la cançó. Compta amb mi és el que va dir Déu 
al poble d’Israel a l’exili que mai el va deixar de la seva 
mà i el va tornar a la terra promesa. Compta amb mi és 
el que el Senyor ens diu a tots des de la creu, lliurant la 
seva vida per amor i vencent sobre la mort i el mal del 
món. Compta amb mi és el que va sentir Bernadette en 
la presència i companyia de la Mare de Déu, i el que ens 
diu a tots des del cel. És l’experiència de fe cristiana a 
Lourdes: descobrir que enmig dels nostres sofriments i 
contrarietats som convidats a trobar un nou sentit de la 
vida. No el que dóna el món, sinó el que dóna l’amor. 
Ell ens convida a sentir i a viure que no estem sols, que 
ell camina amb nosaltres, i que tenint-lo a ell no hem de 
tenir por de res, i ens obre noves perspectives i opcions 
inesperades.
 
Us desitjo un bon Nadal, que del pessebre descobrim 
i escoltem la veu del petit i pobre nadó que ens diu 
compta amb mi!

Mn. Andreu Oller
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LA NOSTRA  “MISSIÓ”  

Estem acabant l’any el tema del qual ha estat “La Joia 
de la Missió”. L’Hospitalitat, com a part necessària de 
l’església, és un element imprescindible per tal de por-
tar a la pràctica en fets, allò que el papa Francesc remar-
ca en la seva última exhortació apostòlica: «La joia de 
l’Evangeli».

Poques vegades el tema de l’any ha entroncat tant bé 
amb l’essència del que és la nostra entitat.

La nostra “Missió” com a hospitalaris i hospitalàries és 
la d’estar al servei de les persones necessitades durant 
tot l’any i no només durant les peregrinacions. És per 
això que un cop s’acaben les nostres estades a Lourdes 
és quan comença la tasca menys coneguda, però alhora 
més difícil i més important  d’una hospitalitat: donar ca-
liu i acompanyament a totes aquelles persones, que en 
el seu dia a dia, no gaudeixen del suport necessari per 
tirar endavant.

Per tal de poder-ho fer amb garanties, recentment s’han 
incorporat a la Junta persones noves que han de servir 
de puntals per rellançar i fer perdurable durant l’any 
l’esperit de Lourdes a casa nostra.

És per això que vull aprofitar aquestes ratlles per agrair 
a la Montiel Mateu la seva tasca durant els darrers anys 
com responsable de Suport al Malalt i encoratjar la Nú-
ria Reventós a donar un nou impuls i a fer un salt enda-
vant en aquest àmbit tan fonamental per l’Hospitalitat.
Per acabar, voldria aprofitar que ens trobem a les por-
tes de les festes de Nadal, per fer-vos arribar els meus 
millors desitjos, tot esperant que l’any nou, que enceta-
rem i en el qual hi haurà eleccions a la presidència de la 
nostra entitat,  us aporti totes aquelles coses que us fan 
feliços al servei dels altres.

Aleix Canalís Alsina
President de l’Hospitalitat de la Mare de Déu de 

Lourdes de Barcelona, Sant Feliu i Terrassa
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A Barcelona: Al gener va venir un grup d’italians de la zona d’Umbria. El primer dia se’ls va acompanyar a fer la 
visita de la Sagrada Família, un dinar de calçots a l’ermita de Sant Simó a Mataró i sopàvem plegats a l’Hospitalitat. 
El segon dia vam anar a Montserrat i sopar a la Barca del Salamanca per fer el fi de festa.

A Barcelona: Al febrer celebrem el dia de Sta. Bernardette amb una missa als locals de l’Hospitalitat a Barcelona i 
després fem un berenar / sopar.

Al Masnou: El dia 7 es celebrà la processó de les Torxes de la Mare de Déu de Lourdes. Tot seguit, a l’Església parro-
quial de Sant Pere, es celebrà l’Eucaristia amb l’unció als malalts.

A Badalona: El dia 8 es va celebrar la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes a la parròquia de Sant Josep. La missa 
la va presidir Mn Andreu Oller, rector de la parròquia i consiliari de la Hospitalitat. Van assistir-hi malalts, molts 
hospitalaris i diversos pelegrins. Al final de la missa hi va haver processó de les torxes.(foto 1)

A Viladecans: Celebració Eucarística el dia 11 de febrer, festivitat de la Mare de Déu de Lourdes. Abans  de la  missa,  
el mossèn  va beneir  una petita corona portada de Lourdes, i tot seguit va coronar la imatge de la Verge posant-li 
la corona damunt del cap,   tot seguit es  va sortir en processó. Tot seguit es va celebrar la Missa. En les ofrenes van 
estar representades   les flors, la llum, l’aigua i el Pa i el Vi. (foto 2) 

El dia 13 de febrer es va celebrar la Missa a la Residència Frederica Montseny.

El dia 14 de febrer es va fer el mateix a la Residència Blanca de Viladecans.

A La Garriga: Dia 12, diada de Sta. Eulàlia, visita a la catedral i a la cripta de la Santa.

A Viladecans: El dia de Sant Jordi, com cada any, es van  repartir 355 roses  als malalts de les residències i cases par-
ticulars. 

A Sant Vicenç dels Horts: DINAR DE GERMANOR DE L’HOSPITALITAT DE LOURDES A SANT VICENÇ DELS 
HORTS (foto3)

L’ordre de les activitats del dia de la trobada va ser el següent: 

Vam acollir les persones que van venir de les diferents delegacions a la plaça de l’Església. Els vam donar un fu-
lard acreditatiu. A continuació  va tenir lloc la missa presidida per mossèn Mateu, a la qual van ser convidats el 
senyor bisbe de la diòcesi, el vicari episcopal, les autoritats de l’Ajuntament i totes les persones que formen part de 
l’Hospitalitat de Lourdes i també de la FRATER de Sant Vicenç. 

A continuació ens vam traslladar al poliesportiu on va tenir lloc el dinar de germanor. Hi van assistir unes 400 per-
sones. Després del dinar va tenir lloc l’actuació de diferents entitats del poble: els Carallots (castellers del poble), els 
geganters i els diables. 

A La Garriga: Dia 23, diada de Sant Jordi, repartiment de la rosa per residències i domicilis particulars. 
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A Viladecans: El dia del malalt se celebra a la parròquia de Sant Joan, l’Hospitalitat participa juntament amb Vida 
Creixent en  l’organització de la missa, trasllat dels malalts, i  el fi de festa.

A Barcelona: Al juliol vam fer la sortida de final de curs del grup de Revisió de Vida al zoològic tot compartint un 
dia molt alegre. També vam acompanyar una altra vegada un grup d’italians de Nàpols. Vam anar a Montserrat, 
vam dinar a Llavaneres i vam sopar a Badalona, a la Parròquia de Sant Josep. El dia següent vam passar el matí a 
Argentona i a la nit vam sopar a les Llars Montjuïc. Després vam anar a veure les Fonts Lluminoses de Montjuïc com 
a fi de festa. (foto4)

A Sant Vicenç dels horts: Comiat de mossèn Mateu.

Mn Mateu Santacana i Capella, rector de la Parròquia de Sant Vicenç Màrtir de 1977 a 2015.

El passat dia 19 de setembre la gent del  poble de Sant Vicenç dels Horts vam voler fer un homenatge al que ha estat 
el nostre mossèn durant gairebé 40 anys. La festa va ser una demostració clara del sentiment d’agraïment que tot 
un poble vol manifestar. Creients i no creients vam voler acomiadar el nostre estimat i molt volgut mossèn Mateu 
Santacana. 

Primer vam assistir a una missa que ell mateix va presidir acompanyat de molts altres mossens i amics. A continua-
ció, i acompanyat pels gegants del nostre poble, vam anar a celebrar-ho amb un sopar al poliesportiu de Francesc 
Macià. (foto5)
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A Viladecans: Abans de Nadal es visiten els malalts que no van al Dinar  a casa seva o a les residències, i a tots se’ls 
porta un present.

El dia 19 de desembre es va anar al centre de disminuïts de Viladecans CAVIGA. Aquest centre ens fa les flors que 
cada anys donem als malalts a Lourdes.

A la Garriga: El dilluns dia 8 de desembre de 2014, Solemnitat de la Immaculada Concepció de la Mare de Déu. 
Mons. Salvador Cristau, Bisbe Auxiliar de Terrassa, va ordenar diaca en Josep M. Fernàndez i Sabaté, hospitalari de 
la delegació de La Garriga. (foto8)

En aquesta important cerimònia el van acompanyar, a més de la seva esposa, l’Encarna Medina i García, delegada de 
l’Hospitalitat a La Garriga, la seva família, una part important de feligresos. Van concelebrar amb Mn. Cristau una 
quarantena de preveres i diaques, a més de mossèn Andreu Oller que va venir acompanyat d’una important repre-
sentació de l’Hospitalitat.

Després, per decisió del bisbe de Terrassa Mons. Josep Àngel Saiz Meneses, Mn. Josep M. Fernàndez i Sabaté va ser 
nomenat diaca adscrit a les parròquies de Sant Esteve de La Garriga i Santa Maria de Llerona on ajuda en les tasques 
de predicar la paraula de Déu i també en el servei de l’altar i en el de la caritat.

A ell i a la seva esposa, la nostra companya Encarna, la nostra més sincera felicitació. 

A Vilafranca: Per segon any a finals de novembre ens reunim tots els malalts hospitalaris i familiars, que participen 
als pelegrinatge i fem una botifarrada solidària, per tal de col·laborar amb alguna entitat  de la nostra vila. Enguany, 
ha estat pels berenars que Creu Roja organitza per nens de famílies necessitades. (foto6)

Gran participació al Pelegrinatge a Montserrat de les Hospitalitats Catalanes, on participen les residències de la vila 
i molts voluntaris. (foto7)

Dinar de germanor local amb el mossèn de la parròquia, malalts, hospitalaris i joves que vénen a Lourdes.  
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HOSPITALITAT

L’ALEGRIA DE SERVIR A LOURDES
EQUIP SANITARI

Fa dos dies que hem tornat del 159è pelegrinatge a Lour-
des i només tinc, una vegada més, paraules d’agraïment, 
molt agraïment. 

A la nostra vida quotidiana, sovint vivim experiències 
a través de l’ajuda que ens donem els uns als altres, que 
ens fan créixer com a persones i com a membres de la 
gran família de l’Església que som. El fet de cuidar ens 
permet, sobretot al personal sanitari, compartir una ex-
periència especial siguin quina sigui la circumstància 
que vivim Tanmateix, durant el pelegrinatge a Lourdes, 
aquesta experiència es torna més significativa ja que a 
Lourdes, tenir cura d’algú es una acció de reciprocitat 
entre qui cuida i qui és cuidat. És una acció on es mani-
festa la humanitat, la sensibilitat, la sol·licitud per l’altre 
i per la situació de feblesa o de dependència en la qual es 
troba durant uns dies i de manera molt intensa.

El meu marit em va escriure un whatsapp on em deia, 
“ojalá estés disfrutando de todo estos días. Te mereces 
todo lo que te transmite la gente de Lourdes. Te quiero, 
y ver todo lo que haces, lo bien que lo haces y lo fácil que 
lo haces es un privilegio, pues lo veo a tu lado”. Aques-
tes paraules les faig meves per a tots vosaltres ja que a 
Lourdes, miris a qui miris, tothom s’estima, tothom ho 
fa bé, tothom ho fa fàcil, tothom ho fa recíproc i, sobre-
tot, tothom ho fa amb alegria de servir.

Vull aprofitar per animar a totes aquelles persones que 
teniu formació sanitària a formar part del nostre equip. 
Un equip que es consolida  amb la incorporació de nous i 
noves professionals i que treballa poc a poc, amb il·lusió, 
competència i ganes de millorar en tots els aspectes com 
per exemple en la formació que fem i farem a cada pele-
grinatge pel coneixement i bé de tots. 

Gràcies a tots els que ens heu comentat que la nostra 
presència al vostre costat és de gran ajuda i gràcies a tota 
la família hospitalària i, molt especialment, a l’equip sa-
nitari.

Lourdes Petit Clos
Responsable de l’equip sanitari.
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Aquesta, la nostra Hospitalitat ja ha fet els 105 anys grà-
cies al treball de tantes persones que han donat el seu 
temps, esforç i generositat al servei dels altres. El temps 
passa per a tots i els fundadors van haver de donar pas 
a les següents generacions perquè portessin el pes de 
continuar la tasca de fer més gran l’Hospitalitat. Les dè-
cades han anat passant i res ha canviat, des del servei de 
responsabilitat a les juntes, als serveis dels responsables 
en els pelegrinatges o en el servei petit diari, l’últim  de 
la fila que sembla que no el veu ningú, però sempre hi 
és, tots sense excepció necessiten el relleu. 

Avui no és diferent al passat i per motius diversos, can-
vis de junta, edat, malalties o estats d’ànims etc.,  la 
tasca d’estar al davant del grup toca deixar-la en mans 
d’altres i amb la humilitat que ens va ensenyar Berna-
dette.

La sort ara, és que tenim al darrere un fort grup de jo-
vent que ens empeny contínuament, cal mimar-los al 
màxim. Encara que ens sembli que s’equivoquen, ells 
són el futur de la nostra tan estimada Hospitalitat,  és 
obligat posar-se  al seu servei, ensenyar el que dóna 
la experiència i si ens ho demanen, ajudar-los. Només 
d’aquesta manera celebrarem  més anys. 

Rosa Ares i Joan Serra

SUPORT AL MALALT
 
El desig d’ACOMPANYAR l’altre: una necessitat i un 
repte

Sovint ens capfiquem a tenir molts coneixements, tècni-
ques, recursos o fer grans coses per ajudar i apropar-nos 
als altres, a qui ens necessita i no ens adonem que senzi-
llament cal ACOMPANYAR (ser-hi).  

Com puc acompanyar-te?

ACOMPANYAR és abans que res aprendre a respectar i 
estimar incondicionalment. És “baixar al teu pou” per-
què només així podré veure les coses des del teu punt 
de vista, adonar-me del que significa per a tu la teva si-
tuació. Caldrà buidar-nos per escoltar-te i transformant 
la nostra mirada podrem caminar al teu costat essent 
portadors de llum i esperança. ACOMPANYAR és tam-
bé acceptar-te tot acollint els teus silencis i deixant-nos 
interpel·lar, commoure’ns davant teu per compartir un 
gest, un somriure, un petó, una abraçada... Sempre des 
de l’amor i moguts per la misericòrdia que és servir els 
altres amb el cor sempre obert a les seves necessitats, 
a les seves ferides i anhels. I sense oblidar mai que és 
acompanyant l’altre que nosaltres ens sentirem acom-
panyats també pel Senyor i Maria, la nostra mare.

Núria Reventós. 
     Lo
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M’havien parlat molt de Lourdes abans del pelegri-
natge d’aquest juny. Alguns m’explicaven tot el que hi 
havien après,d’altres de moments de serenor, pregària 
i connexió amb Déu i finalment, hi havia qui, simple-
ment et parlava d’un lloc especial on valia la pena anar 
i viure-ho. Fos com fos, sempre m’havia trobat un deno-
minador comú: a qui em parlava de Lourdes li brillaven 
els ulls i el somriure.

Va ser doncs amb aquesta imatge al cap que vaig enfi-
lar el camí cap a França. Només vaig poder-hi estar el 
cap de setmana, però va ser molt ben aprofitat. Em va 
permetre començar a entendre tot el que me n’havien 
explicat. Potser allò que més em va sorprendre va ser la 
pau que es respirava en un recinte tan ple de gent. Tenia 
la sensació que malgrat el soroll extern, allà dins l’únic 
que comptava era el servei a unes persones que són més 
fortes que els seus impediments i que a Lourdes, la llum 
del Crist brilla encara amb més energia dins d’aquells 
homes i dones.

Elisabet Preixats

Cinc dies, cinc dies de no parar, de no dormir i de treba-
llar, CINC DIES de rebre i quasi no donar. Podria inten-
tar explicar com em sento després de Lourdes, però no 
serviria de gaire, s’ha de viure. No es pot explicar amb 
paraules la felicitat, l’amor, i l’afecte que et transmeten 
totes les persones, sembla que siguin allà per tu i no tu 
allí per ells. 

El miracle de Lourdes no és l’aparició de la Mare de 
Déu, el miracle de Lourdes és LOURDES, la quantitat 
d’emocions viscudes tan grans, tan boniques i en tan 
poc temps, una experiència que et canvia la vida. 

Mai m’hauria imaginat que un acte tan petit d’amor 
cap a una altra persona pogués significar tant. Em sen-
to molt afortunada d’haver-ho viscut. Gràcies a totes les 
persones que ho han fet possible, sense ells, jo no hauria 
arribat a esdevenir el que ara sóc.

Carmen Torras
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ESCOLARS

PELEGRINATGE DE LOURDES

El passat Juny vam tenir l’oportunitat de viatjar al pele-
grinatge de Lourdes i compartir amb malalts, voluntaris 
i amics una experiència única.

La nostra missió com a voluntàries era acompanyar en 
tot moment a gent gran i malalts per tal que tothom po-
gués realitzar les diferents activitats preparades.

El que no ens imaginàvem era tornar a casa amb les his-
tòries impactants que havíem pogut sentir de tots els 
qui acompanyàvem. Anàvem amb la idea d’aportar tot 
el que puguéssim de la nostra part però vam rebre molt 
més del que vam donar. Ens van acabar ajudant ells a 
nosaltres aportant-nos moments de felicitat i lliçons de 
vida que difícilment oblidarem.

Cinc dies d’activitat i agraïment constant que sense dub-
te repetiríem perquè Lourdes és el lloc on reps més del 
que dónes.

Mariona, Patricia i Anna
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Feia 10 anys que no trepitjava Lourdes. De petit hi  ha-
via anat un o dos junys amb els meus pares, la meva 
germana i la meva àvia: els pares com a hospitalaris i la 
meva germana, la meva àvia i jo com a pelegrins.

En aquell moment jo no era conscient del desplegament 
de mitjans tant humans com materials que eren neces-
saris per un viatge d’aquella magnitud, jo simplement 
m’ho prenia com unes colònies: em portaven d’excursió 
a llocs desconeguts, dormia amb un amic (fill d’uns 
amics dels meus pares) i, de tant en tant, estirava algun 
xino o empenyia alguna cadira, sense més.

Al cap de 10 anys hi he tornat des de l’altra banda: la 
dels meus pares: la banda on et lleves d’hora, no pares 
en tot el dia i l’únic que desitges al vespre és arribar al 
llit.

Lo
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Poc s’imaginava el meu jo de 13 anys la feina que hi ha-
via a sales o les hores que es passaven “els de les guita-
rres” (durant i abans del pelegrinatge) triant les cançons 
que tocarien a cada un dels actes. Si ho hagués arribat a 
saber llavors la meva reacció hagués estat alguna cosa 
així com “buf, jo passo”, però ara que jo mateix sóc un 
d’”aquests de les guitarres” no ho canviaria per res: el 
que es viu a Lourdes és inexplicable, com jo dic als meus 
amics quan em pregunten “i per què ho fas això?”: És 
una cosa que s’ha de viure, perquè si l’expliqués com la 
sento em prendríeu per boig. Val la pena dormir poc i 
descansar menys per tal de viure una experiència com 
aquesta!

Marc Cots
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PARÀBOLA DE L’ABELLA

En una tarda grisa i que semblava esperar la pluja, 
l’insecte va entrar a l’habitació per la mitja finestra ober-
ta.Estranyat potser per la diferent densitat d’ambient, de 
seguida volgué guanyar de nou l’espai ample i lliure, 
però xocà contra el vidre de la mitja finestra tancada.
 
La llum era allà, a tocar, es veia, però no es podia tirar 
endavant.

Començà llavors una llarga i pacient marxa per la super-
fície transparent, un passeig nerviós i desconcertat. Ca-
minava amb les potes, mogudes àgilment, i feia tremolar 
les ales, per ajudar les seves pujades i baixades, pel vidre 
nu i enorme.

Vaig contemplar l’abella una estona.Gairebé era dra-
màtic.Es passejava pel vidre buscant l’escletxa de la lli-
bertat, la bretxa suposada per on tornar a l’espai obert 
d’on havia vingut.

Arribà a un cantó del vidre, a l’esquerre. El remuntà ac-
celeradament, sospitant o desitjant la possible sortida.
Amunt, amunt, sempre enganxada al costat. No trobava 
res.Arribà a l’angle superior.Furgà al racó i continuà per 
la banda de dalt. Idèntic resultat: res.Aleshores s’adreçà 
novament, perduda i desconcertada, al centre del vidre. 
Tornava al cantó. Amunt, avall. Racó, a dalt. Res. Res.

Jo mirava i pensava.L’abella buscava amb certa lògica. 
La llum era allà a tocar. Què passa? Es preguntava. Què 
m’impedeix sortir, marxar?

I, tanmateix, quan era al racó, al costat, flanquejant els 
límits, allà, a quatre dits, es trobava la sortida, ampla i 
generosa, de la meitat oberta de la finestra.Calia només 
prendre distància, allunyar-se del vidre, moure’s una 
mica enrere, per sentir, plenament i de veritat, l’aire i la 
llum desitjats. I corre a submergir-s’hi.

Finalment ho va fer. Ràpid i senzill. Es desenganxà del 
vidre, es desplegà a l’esquerra, i fugí, alliberada, volant 
de ple cap als arbres.

PREGÀRIA

ESTÀS A PUNT?

Estàs a punt per oblidar el que has fet pels altres i fer 
memòria de tot el que els altres han fet per a tu?

Estàs a punt per no fer cas d’allò que el món et deu i 
pensar en tot allò altre que tu deus al món?

Estàs a punt per posar els teus drets en últim lloc, els 
teus deures al mig, i les oportunitats de fer alguna cosa 
més que el teu deure, en primer lloc?

Estàs a punt de veure que el teu germà és tan real com 
tu, i esforçar-te per anar més enllà del seu rostre i arri-
bar-li al cor?

Estàs a punt per reconèixer que l’única raó noble de 
la teva existència no és treure profit o avantatges de la 
vida, sinó allò que ets capaç de donar a la vida?

Estàs a punt per donar, per donar-te?

Estàs a punt per tancar el teu llibre d’insults contra el 
món i buscar al teu voltant, molt a la vora teu, un lloc on 
puguis sembrar unes quantes llavors de felicitat?
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HO FAIG PER TU

Mira’m bé als ulls,
i veuràs que has d’estat per mi.

Busca bé a dins teu.
Quan m’hi trobis no voldràs res més.
No em diguis que no pots fer l’esforç.
No pots dir-me que no sóc el que vols.

Ho saps segur, el que faig avui,
ho faig per tu.

Busca en el teu cor, hi trobaràs.
No hi ha res per odiar.

Prem-me tal com sóc, prem-me tot.
I et donaré el que et vulguis quedar.
No em diguis que tot això et fa por.
Si em deixessis que jo t’obrís el cor.

I ho saps segur, el que falta avui,
ho faig per tu.

No hi ha un món com aquest món.
Ni que falta, em doni això.
No hi ha lloc si no hi ets.

Tot el temps, en tot moment.
No pots dir-me que no pots fer l’esforç.

Si em deixessis que jo t’obrís el cor.
Lluitaré per tu, mentiré per tu,
ho faré per tu, moriré per tu.
Saps avui, el que faig avui,

ho faig per tu.

PREGÀRIA
Lo
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JOVES

TORNEIGS 2015

Al llarg d’aquest any l’Hospitalitat ha realitzat quatre 
torneigs esportius benèfics per tal de recaptar fons per 
ajudar a subvencionar peregrinacions a Lourdes.
 
El primer torneig va ser el diumenge 1 de febrer a l’ Es-
cola Sagrat Cor de Sarrià. II Torneig de Volei pista on 
van participar 30 equips i un total de 200 participants.
 
El segon torneig va ser el diumenge 12 d’abril a l’ Escola 
Pia de Sarrià. IV Torneig de Padel on van participar 38 
parelles en tres categories (16 masculines 6 femenines i 
16 mixtes). 

El tercer torneig va ser el diumenge 17 de maig a l’ Es-
cola La Salle Bonanova. V Torneig de Futbol Sala on van 
participar 33 equips en quatre categories.

El quart torneig va ser el dissabte 26 de setembre a BSC 
(Premià de Dalt). V Torneig de Volei Platja on van parti-
cipar 20 equips. 

Com als darrers anys hem comptat amb la col·laboració 
dels massatgistes del centre CIM. 

Agraïm a totes les persones que han fet possible la rea-
lització d’aquests torneigs!

MOLTES GRÀCIES!!

14



15

Lo
ur
de
s

JOVES
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PELEGRINATGES

Aquest any, la nostra Hospitalitat ha realitzat dos pe-
legrinatges a Lourdes: un el mes de juny i l’altre, com 
a novetat, el mes d’octubre. En ambdós pelegrinatges 
vàrem poder gaudir d’emocions a flor de pell i de mira-
des i paraules que no podem trobar enlloc més.
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Us deixem amb un recull d’imatges dels pelegrinatges 
d’aquest any que parlen per si soles.
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TESTIMONIS

Hola, sóc el Jordi, segur que molts em coneixeu! Ja que 
des de l’any 1999 vaig a Lourdes. Jo era petit i la mare 
em va dir:  el setembre anirem a Lourdes! Al santuari 
on hi ha la verge damunt  d´una roca! Hi anirem amb 
tren, perquè és molt lluny, i ja veuràs que bé que ens ho 
passarem!

I va ser veritat tot era emoció, alegria  i bona compan-
yia! Jo molt content.

El pare ens va acompanyar a l’estació de França a Barce-
lona i ens va deixar a dalt del tren, una mica trist i nosal-
tres quasi plorant! Quina moguda! Quina organització! 
Quants voluntaris! Amb quina alegria! Molta gent gua-
pa! Això impressiona. Que nerviós estic! Què passarà?
Abans d’arribar a Port-bou, ja ens havíem fet amics de 
tot  el  vagó i més! Al arribar a Lourdes tot eren aten-
cions i tothom volia portar la meva cadira. A l’Accueil 
tots dos a descobrir el pelegrinatge fabulós! Ara desprès 
dels anys estic molt content perquè vénen tots els amics 
de Vilafranca. Jo em quedo a l’Accueil amb ells i la mare 
amb els hospitalaris i amics que ens cuiden i ens ho pas-
sem molt bé.

Com que sóc un noi gran independitzat dels pares, com 
els meus germans, ja que durant la setmana visc a la re-
sidència de l’Espiga amb el meus amics i els cuidadors 
ens estimen i cuiden molt bé, allà els parlo de Lourdes.

El que més m´agrada de Lourdes és anar a la gruta, re-
sem i dono gràcies a la Mare de Déu per tot el que tinc, 
família amics i el pare i la mare. Porto cada any els ciris 
del bateig dels meus set nebots, i m’encanta portar ai-
gua de Lourdes per als que no poden venir. Demano a 
la verge poder tornar l’any vinent, sóc feliç per haver 
conegut aquest ambient i conèixer la Mare de Lourdes! 
Una abraçada i ens veiem aviat!

Jordi Trias
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Mi viaje a Lourdes ha sido una experiencia muy bonita 
donde sobretodo lo que más puedo decir es que estos 4 
días me lo he pasado muy bien y hemos reído, cantado 
y bailado mucho. Aunque el viaje  en autocar  fue muy 
largo,   en todo momento  Mar, Gerard, Josep y Rosa jun-
to al resto de los voluntarios  intentaron que se hiciera 
muy divertido y ameno. También ha sido muy especial 
porque he podido conocer al Pere, un chico del Centro 
de día de Bernadette.

Durante los 4 días hemos realizado muchas actividades: 
hemos dado paseos por sus hermosos paisajes, hemos 
ido a visitar la hermosa Iglesia de Lourdes, donde en 
unas de sus misas entregué nuestro regalo en nombre 
de la Fundación. Para el último día hicieron una gran 
paella y comimos todos juntos, fue un día muy bonito 
y emotivo. 

Ha sido un viaje fantástico, donde sobretodo hemos co-
nocido y hecho muchos amigos y sobretodo nos hicieron 
sentir parte de una gran familia. Como muestra de ello, 
os dejo  un recordatorio de lo bien que lo pasamos Pere, 
Liber y yo. 

Isa Ruiz 
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ACTIVITATS

LES SORTIDES DE L’HOSPITALITAT

Entremig del actes propis de la nostra Hospitalitat, com 
els pelegrinatges a Lourdes, el romiatge a Montserrat, 
Setmana Santa, castanyada, etc.;  un grup dels amics 
nascuts a l’ombra d’aquestes activitats, i sempre gràcies 
als desitjos d’ells i les cabòries nostres, ens anem trobant 
durant l’any per fer el que hem anomenat les Hospies-
capades.

Aquest any hem fet tres sortides i la grossa de l’estiu 
no l’hem pogut realitzar per manca de quòrum, però ho 
tornarem a provar.

La Passió d’Esparraguera. El primer diumenge de maig 
i gràcies a les gestions del bon amic Jaume Calbet, un 
grup de 19 membres vam anar a gaudir d’aquest mera-
vellós espectacle que la gent del poble d’Esparraguera 
amb tant d’afany representa.. L’obra dura tot el dia amb 
una mitja part per anar a dinar. Vam dinar a un dels 
restaurants que la gent de La Passió ens van aconsellar. 
Vam gaudir de l’obra, vàrem menjar, beure i riure, so-
bretot riure, i només per veure les cares dels nois ja val 
la pena.

Cargolada a Lleida. A finals de maig, el grup més nom-
brós de les sortides va enfilar direcció a Lleida, a la car-
golada, gràcies a les bones arts de la nostra responsable 
de delegacions i al nostre ambaixador a la Terra Ferma. 
El Dani ens va acompanyar amb la molt especial aco-
llida de l’Hospitalitat de Lleida. Desprès d’una visita a 
a la fira i cercavila de les colles del cargol, ens van dur 
a una molt interessant visita guiada a la Seu Vella. Ens 
van acompanyar a un dinar de germanor hospitalària, 
on vàrem degustar els famosos cargols, protagonistes 
de la sortida. Restem molt agraïts als hospitalaris de 
Lleida per la seva acollida, amb el seu President al.

Passejada per BCN. Hem aprofitat un magnífic dissabte 
de setembre per fer una passejada per la nostra ciutat: 
una sortida sense presses, sense cotxes  i sortint des de 
l’Hospi, hem fet el badoc i vaguejat pels carrers cèntrics 
de la nostra estimada Barcelona: Balmes, Plaça Catalun-
ya, Portal de l’Àngel, Plaçà de la Catedral, els carrers del 
call jueu, la Plaça Pi i les nostres Rambles. Hem arribat 
fins al moll, als peus de Colom i fins al Maremàgnum 
on hem dinat, abans d’anar al cinema. A la sortida, vam 
fer un comiat per retrobar-nos a Lourdes.  

L’Equip Hospiescapades
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ACTIVITATS

MISSA

El passat 21 de juny, l’Hospitalitat va participar a la ce-
lebració de la missa del diumenge que es retransmet 
per TV2 a les 10.30h. i que celebra Mn. Carles Cahuana 
i Bartra.

Aquesta retransmissió de la missa dominical és seguida 
per moltes persones malaltes o d’edat avançada, ja sigui 
des de l’habitació de l’hospital o des de casa.  Per a ells, 
és una finestra oberta a l’Eucaristia i a la Paraula de Déu 
que els ajuda cada diumenge a superar millor les man-
cances de cadascú i a mantenir ferma l’esperança.

L’esmentat dia un grup de l’Hospitalitat, dirigit per 
la Maria Bruget, va animar la celebració amb els seus 
cants. Tot l’acte va ser una vivència molt positiva per 
als cantaires i per a un nombrós grup de membres de 
l’Hospitalitat que els va acompanyar.

VIATGE D’INTERCANVI D’UNITALSI A ITÀLIA

El passat 19 de setembre un grup de 8 persones vam 
marxar a Nàpols durant 6 dies. Vomero va ser el barri 
on vam estar allotjats.

Uns voluntaris d’Unitalsi ens van acompanyar a visitar 
el casc antic de Nàpols, el Duomo, la Capella de Santa 
Restauración, la Capella de Sant Gennaro, el Museu de 
les relíquies, i una botiga de ceràmica d’un dels volunta-
ris, entre d’altres.

Un altre dia vam anar a Salerno on ens vam trobar amb 
la Processó de Sant Mateo presidida pel Bisbe de Roma, 
el dia següent vàrem visitar les Ruines de Pompeya i la 
Parròquia del Roser.

Una altra visita va ser “Capodimonte” a on hi ha un 
museu i uns jardins molt bonics. I ens van portar al 
“Volcano Solfatara”, on cuinen amb el vapor del volcà. 
L’endemà vam fer un tour amb l’autobús turístic al llarg 
de la costa.

Vam assistir a un munt d’activitats molt divertides, com 
gimcanes, sopars familiars a casa dels amfitrions i per 
últim el gran sopar de comiat on érem més de 300 assis-
tents entre els voluntaris que ens havien acompanyat a 
les visites i també el grup d’Unitalsi que va venir a Bar-
celona el passat mes de gener.
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HISTÒRIA

L’INICI DEL PELEGRINATGE A MONTSERRAT

Acabada la guerra civil espanyola, les associacions re-
ligioses es reestructuren. A l’Hospitalitat, difunt el pre-
sident fundador, en pren les regnes el doctor Agustí 
García Díe, i al seu entorn, una colla de voluntaris i vo-
luntàries comencen a  visitar malalts als hospitals i al 
seu domicili. La seva il·lusió era pelegrinar a Lourdes, 
però no es fa impossible, Europa està en guerra.

Per la Pasqua de Pentecosta de 1941 inicien l’activitat 
col·lectiva amb la 1ª Jornada del Dolor, amb malalts,  
que va tenir lloc al Seminari Conciliar. La trobada va 
ser un èxit de participació i a l’any següent es va repetir, 
aquest cop a la seu de les germanes Darderes. 

A l’any 1943,  ja es van veure amb forces per organitzar 
un pelegrinatge. Ja que no  podem anar a Lourdes,  ani-
rem a Montserrat!

          NAIXEMENTS:
          Laia Barral Puig
          Marcel Guasch Ares           
          Albert Guasch Ares

          ENLLAÇOS:
          Maria Llavina i Mateu Tres
          Vicky López i Jordi Solé
          Mar Rifé i Gerard Baches
          Anna Gonzàlez i Eduard Carbonell 
          
          DEFUNCIONS:
          Ceferina Sanmillan Aparicio - 13/2/2015
          Carme Paulo - 24/4/2015
          Anna Calbet Llopart - 17/5/2015
          Josep Quílez Casas - 20/5/2015
 

Tenim ressenyes de la Vanguardia: 

31 de gener de 1943 .-... organiza para los días 1, 2 y 3 de 
abril próximo, una peregrinación a Montserrat...

3 de març.- ... se están recibiendo numerosas inscripcio-
nes...

Però ... 17 de març.- Por causas imprevistas la Junta 
Diocesana de Peregrinaciones ha creido conveniente 
suspender la peregrinación de enfermos a Montserrat...
El cas és que no n’hem  trobat la causa.

Any 1944, primer pelegrinatge a Montserrat amb 
malalts.

21 de març de 1944 .- ... organiza una peregrinación a 
Montserrat con enfermos para los dias 22 al 24 de abril...

30 de març.- ... continua con exito la inscripción para la 
peregrinación con enfermos...

5 d’abril.- ... Cubiertas las plazas de la categoria C ... la 
inscripción de enfermos hospitalizados quedará defini-
tivamente cerrada el día 13 del actual. Se suplican dona-
tivos para los enfermos pobres.

19 d’abril.- La Junta de Enfermeras de la Hospitalidad 
de Nuestra Señora de Lourdes ruega a todas las que se 
han inscrito como tales para la peregrinación, que pa-
sen...

22 d’abril.- Esta mañana, Dios mediante, saldrà de Bar-
celona la peregrinación con enfermos... componen la 
peregrinación dos trenes especiales con más de 700 pe-
regrinos. El tren de los enfermos, partirà de la estación 
Norte (Arco de Triunfo), a las nueve y media de la ma-
ñana.

Els trens van anar de Barcelona fins a Monistrol, la pu-
jada a la muntanya es va fer amb el cremallera i del 
cremallera fins a l’entrada dels claustres, per pujar les 
lliteres, es va comptar amb l’ajuda d’un camió. Van ser 
jornades viscudes amb gran entusiasme on van desta-
car la fe dels participants i les mostres de caritat envers 
els nostres malalts.  

L’experiència va ser tan satisfactòria que l’any següent, 
el 1945, es va pelegrinar a Montserrat del 21 al 23 
d’abril. Van seguir els anys i va arrelar,  i es va fer cos-
tum, i va canviar de forma... fins als nostres dies...
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FUNDACIÓ

NOU SERVEI DE LA FUNDACIÓ HOSPITALI-
TAT AL CENTRE DE DIA:
SALA MULTISENSORIAL

Ja fa uns anys que als professionals del  Centre de Dia 
ens voltava pel cap la necessitat d’oferir als usuaris un 
servei d’estimulació multi sensorial. És per això que hi 
vàrem començar a treballar i a formar-nos en aquest ti-
pus de treball. Aquest període de reflexió ens va ajudar 
a poder definir molt bé quin era l’equipament i on el vo-
líem, aconseguint així tenir un sala amb, entre d’altres, 
aquests components:

• Columna de bombolles: estimulació visual tàctil, 
   relaxació.
• Puff postural: relaxació postural i control de l’equilibri.
• Llit d’aigua: aigua musical o vibratòria.
• Panell de llum ultra violeta: estimulació visual.
• Projector d´imatges.
• Fibres òptiques.
• Música ambiental.
• Difusor d’aromes: estimulació olfactiva.

Volíem una sala amb el màxim d’equipaments on els 
nois respiressin benestar i on els professionals oferíssim 
allò que els nostres usuaris necessiten. A dia d’avui i grà-
cies a l’aportació econòmica del Servei de Contractació 
i Patrimoni del Dpt. de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, i després de gairebé un any 
de la creació de la sala, podem dir que tenim una molt 
adequada sala Snoelzen i els resultats que estem obten-
int són molt favorables: el treball dins de la sala  millora 
molts aspectes físics i emocionals de les persones que 
en fan ús a la vegada que desperta somriures i mirades 
molt especials...
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CALENDARI ACTIVITATS 2016
 FEBRER 
 Dia 9   TRÍDUUM I FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
   19:30h. Vetlla de pregària als locals de l’Hospitalitat
 Dia 10  Missa de Dimecres de Cendra i pregària pels difunts
 Dia 11  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
 Dia 18  Festa de Santa Bernardette als locals de l’Hospitalitat
 Dia 28  10h. Trobada Hospitalària de Quaresma amb les Darderes

 MARÇ 
 Dia 3  19:30h. Sol·licitud i preparació pel Compromís Hospitalari
 A concretar Recés a St. Jeroni de la Murtra, Badalona
 Dia 13  ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (lloc a concretar) 
   Celebració del Compromís Hospitalari
 Dia 16  Reunió de preparació Stage
 Dies 24/27 Colònies de Setmana Santa

 ABRIL 
 Dia 10  Diada de Germanor a la Delegació de Llavaneres

 MAIG  
 Dies 2/7 Stage a Lourdes 
 Dia 14  PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
   11:30h. Celebració de la Missa Conventual. 
   14h. Dinar
 Dia 22  Participació de la missa de diumenge televisada en directe a La 2

 JUNY 
 Dies 30/4-7 160è PELEGRINATGE A LOURDES

 AGOST 
 Dies 1/21 Vacances

 SETEMBRE 
 Dies 22/26 161è PELEGRINATGE A LOURDES

 OCTUBRE 
 Dies 7/9 Congrés de les Hospitalitats Catalanes a Núria
 Dia 23  VIII Botifarrada Hospitalària al Casal de Llavaneres

 NOVEMBRE 
 Dies 5/6  Sortida de la Castanyada (lloc a concretar) 
 A concretar Congreso de las Hospitalidades de España a Granada
 Dia 27  ASSAMBLEA EXTRAORDINÀRIA (lloc a concretar)

 DESEMBRE 
 Dia 18  Dinar de Nadal
 Dies 24/9-1 Vacances
 Dia 24  Missa del Gall a la Parròquia de Sant Josep de Badalona


