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EDITORIAL
LOURDES CADA DIA I CASA DE TOTS

Encara recordo molt bé l’entrevista que vaig tenir amb

Lourdes

el president de l’Hospitalitat, en Josep Maria Cullell,
quan vaig ser nomenat consiliari. Va ser el meu primer
contacte com a tal. Junts vam parlar sobre com havia de
ser l’Hospitalitat. Ell em va parlar d’una aspiració que
s’estava duent a terme en aquell moment com a motor
de l’entitat: viure Lourdes cada dia. Em va parlar de la
Fundació i de les diferents iniciatives engegades a través d’aquesta per donar continuïtat a la vida del voluntariat hospitalari tot l’any. Em va parlar de la força dels
escolars, del 150è aniversari de les aparicions, en el qual
estàvem implicats fins al coll, i moltes coses més que
em van il·lusionar. Jo, que era formador del Seminari en
aquell moment, participava i vivia en el moll de l’os de
l’Església, i també coneixia l’Hospitalitat, com un pelegrí més. Vaig expressar-li el meu interès que tothom hi
reconegués en l’Hospitalitat, l’Església, la manera de fer
d’aquesta amb tots els seus “ets i uts”. Junts vam projectar i acordar que malgrat estàvem i estem en temps
de canvis, l’Hospitalitat havia de ser la casa de tots. En
ella tothom s’hi havia de sentir acollit i bé. Vingués d’on
vingués, de la manera de pensar que fos, amb les ferides
que portés. I alhora, havia de poder identificar l’Església
del Crist, la llar de Maria, la casa de Déu, casa de tots.
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Ja he complert 10 anys com a consiliari de l’Hospitalitat,
i he compartit la tasca d’acompanyar aquesta colla de
bojos d’amor per diferents juntes i serveis. En el pelegrinatge de juny, en el moment de la paella, i després del
bon ambient que va provocar, el Sr. Arquebisbe em va
demanar públicament, junt al president Aleix, que continués com a consiliari. L’Aleix ho ha deixat perquè es
deu a l’obediència fonamental de la família. Jo, obedient
al meu Cap, continuo endavant, perquè vosaltres sou la
meva família a la que sóc enviat a acompanyar i compartir la meva vida, tal com vaig prometre el dia de la
meva ordenació.

I ara estem de canvis. L’Hospitalitat ha iniciat una nova
etapa que marca la nova junta. Agraïm la bona tasca
dels membres que ho deixen i animem a fer un bon servei als nous que han entrat amb la nova presidència. I a
no deixar sobretot, aquests dos objectius que han marcat l’Hospitalitat aquests anys: viure Lourdes cada dia,
amb tots els hospitalaris i la Fundació, i fer d’aquesta
gran entitat, la casa de tots a l’estil de Maria, l’Església.
Sobretot davant del misteri de Nadal que som convidats
a viure aquests dies sota aquests aspectes del servei, la
família i la confiança en l’infant Jesús que neix entre nosaltres, amb Maria i Josep. Bon Nadal i Bon Any Nou
hospitalari.
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EDITORIAL
BENVOLGUTS AMICS
Amb quinze anys vaig començar a pelegrinar a Lourdes, en aquella època en què anàvem amb trens de nit i
a un hospital antic, amb sales plenes de persones a qui
atendre.

Lourdes

Durant tots aquests anys, molta gent ha tirat endavant
la nostra institució. Alguns amb més tendresa, altres
amb més fermesa, però tots amb la il·lusió de compartir els pelegrinatges a Lourdes, la devoció i el missatge de la Mare de Déu i d’ajudar les persones malaltes i
discapacitades que acompanyem. Van sorgir els amics
-tant malalts com hospitalaris- i es van anar establint
llaços d’amistat intensos. També van aparèixer nous
companys, que venien amb cares de sorpresa davant el
desconeixement del que trobarien a Lourdes. Gent que,
poc a poc, s’anaven integrant a la nostra família hospitalària. I al front de l’entitat, sempre persones amb lideratge que han anat impulsant l’Hospitalitat, deixant la
seva empremta i que són un referent per a tots nosaltres.

ACTA EST FABULA

El passat dos de desembre va fer quatre anys que em
vau fer la immensa confiança d’escollir-me com a President de l’Hospitalitat. Han estat quatre anys de noves
experiències i molts aprenentatges. Han estat quatre
anys que m’han permès créixer com hospitalari i m’han
obert la porta a conèixer amb més profunditat les diferents realitats d’aquesta nostra família.
Des d’aquell dos de desembre, la meva mirada sobre
l’Hospitalitat va prendre una nova dimensió i vaig tenir
l’orgull de poder-ne guiar el timó al costat d’una colla
de persones que, essencialment, estimen.

Ara, just iniciem una nova etapa amb la constitució
d’una Junta que comença amb ganes de treballar i escoltar. Amb un equip de persones hospitalàries que, amb
il·lusió i convicció, desitgen que l’Hospitalitat continuï
sent una família unida, propera, somrient i, sobretot,
que estigui al costat de qui ho necessita. Una veritable
família hospitalària que creixi i s’ampliï.

És per aquest grup d’hospitalaris i hospitalàries que han
format part de la meva Junta, que només puc tenir paraules d’agraïment. Gràcies per fer que la il·lusió d’un
principi hagi anat prenent formes diferents i s’hagi anat
convertint en comprensió, estima, compromís, tendresa,
alegria i més Fe. El camí que hem recorregut plegats i
els moments compartits ens han fet créixer individualment i col·lectiva, fent avançar l’Hospitalitat.

En aquest context, tinc l’honor de presidir aquesta Junta
i d’agrair, en nom seu, la confiança dipositada en nosaltres per continuar la feina feta pels nostres predecessors.
No us amagaré que la tasca imposa, com crec que ho
faria a qualsevol de vosaltres. Per això, us demanem la
vostra ajuda i col·laboració, la vostra complicitat i comprensió, per contribuir, amb el treball en equip i amb el
vostre compromís, a aconseguir aquesta fita. Esperem
que la Mare de Déu ens ajudi a assolir-ho i a poder seguir caminant tots junts ben units, com a membres que
som de l’Hospitalitat.

Escrivint aquest últim editorial com a President, miro
enrere i em veig amb només 14 anys peregrinant per primera vegada a Lourdes, donant continuïtat a una tradició familiar iniciada pels meus avis. Durant els vint-icinc anys que han passat des de llavors, l’Hospitalitat
m’ha vist créixer, m’ ha forjat com a persona i m’ha ampliat la família . Avui us escric amb la felicitat d’haver
pogut aportar el meu granet de sorra a l’esdevenir de la
nostra entitat i amb la certesa que els valors i els principis que em van captivar en el seu moment es preserven
intactes.

Marta Ventura

Ha arribat però el moment de deixar pas i que una nova
generació d’hospitalaris i hospitalàries s’encarreguin de
fer avançar el centenari llegat de l’Hospitalitat. A tots
aquests valents que heu decidit fer aquest pas endavant,
només puc desitjar-vos molta sort i encert en la vostra
tasca i dir-vos que estic al vostre servei.
Amb l’esperança d’haver exercit dignament el servei de
President de l’Hospitalitat, amb l’ajuda de la Mare Déu,
m’acomiado amb un “fins aviat”, tot desitjant-vos molt
bon Nadal i un gran 2017.
Aleix Canalís Alsina
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DELEGACIONS
FEBRER
- Als voltants del dia 11, totes les delegacions celebren el dia de la nostra patrona amb misses i processons.
- A Llavaneres es fer un sopar solidari amb una assistència d’unes 100 persones.
- A Barcelona, el 18 de febrer com cada any, es celebra Santa Bernadette amb una missa i un berenar compartit.
- La Garriga visita una residència i els dijous acompanya els avis a passejar per la vila.
- El 28 de febrer, les Germanes Darderes ens acullen a casa seva per fer la trobada hospitalària de Quaresma.

ABRIL
- El dia 10 d’abril, a la delegació de Llavaneres celebrem el 74è dinar de germanor.
La jornada comença amb una rebuda a la plaça de la
Vila oferint un gran esmorzar que elaboren algunes
famílies del nostre poble.
A les 11 del matí el Bisbe Sebastià Taltavull concelebra la Santa Missa amb els mossens del poble i el
consiliari. Ens acompanya la coral Sant Andreu.
A la sortida ens esperen els gegants i grallers per
acompanyar-nos tot fent una cercavila fins arribar al
pavelló. Tot seguit, gaudim d’un bon dinar i per acabar la jornada sortegem productes típics del poble.
- A Argentona fan una tirada de bitlles solidàries.

- La delegació de Vilafranca acull la junta de
l’Hospitalitat per fer la seva reunió mensual; compartim neguits i un bon sopar.

- El 23 d’abril Viladecans, reparteix unes 400 roses per
als malalts de la seva delegació.
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DELEGACIONS
MAIG
- Viladecans celebra conjuntament amb la Pastoral de la Salut, la diada del malalt.

JUNY

Lourdes

- A Argentona fan la diada de la flor, i com cada any, la
delegació fa una catifa de flors davant de la residència
Santa Anna.

JULIOL
- Llinars del Vallès acull el final de curs del grup de revisió de vida amb gegants, capgrossos i un gran dinar.
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DELEGACIONS
OCTUBRE
- A Argentona fan una tirada de bitlles solidària.

- A Llavaneres fan la VIII Botifarrada Hospitalarària.

NOVEMBRE
- La delegació de Viladecans celebra el seu dinar de germanor a la parròquia amb malalts, hospitalaris i pelegrins.

DESEMBRE
- La delegació de Viladecans porten un present a tots els malalts que no poden assistir als actes de l’Hospitalitat.
També porten dolços al centre Caviga per celebrar el Nadal amb els malalts i les autoritats del poble.
- La Garriga fan un dinar de germanor nadalenc amb Reis i patges que reaprteixen regals.
- Vilafranca fa un dinar solidari on recullen roba per Càritas, dues entitats que col·laboren conjuntament.
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HOSPITALITAT
A molta gent li sona estrany el nom de 092, però si parlem de Brancadiers, ja ens comença a sonar una mica més.

Què podem explicar perquè us en feu una mínima idea d’aquest servei? Doncs que intentem organitzar tot el necessari perquè tothom pugui assistir a tots els actes que realitzem durant la nostra estada a Lourdes.
Intentem tenir preparat tot el que puguem necessitar durant el trajecte i la durada dels actes. La col·locació dels carros, els familiarment anomenats “xinos”, és la feina més visible però també preparem les mantes, les lones, l’aigua
per hidratar-nos, les banderes... i moltes més coses que són imperceptibles a la vista.

Lourdes

Una altra tasca que se’ns encomana és la de facilitar voluntaris per poder dur a terme cadascun dels actes: des de
l’acte al Prat fins als actes dins la basílica de Pius X.
El servei de 092 és un servei que, malgrat a primera vista no ho sembli, ens permet una cosa molt agradable: conèixer les persones que acompanyem. Moltes vegades estem preparats per arrencar o parats perquè esperem l’hora de
començar un acte, i això ens permet parlar amb la persona que traslladarem fins al lloc en qüestió. Aquests moments
són potser els millors: són aquelles converses, aquelles paraules d’agraïment que ens fan tornar any rere any.
Darrerament, som un grup reduït els que ens apuntem a aquest servei en exclusiu. Per això, des d’aquí volem agrair
a tots els hospitalaris que tant el juny com el setembre ens donen un cop de mà. Gràcies a vosaltres, Tots som 092.
Gerard Baches
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HOSPITALITAT
Quan s’acosta el final de l’any, ens toca fer balanç de les feines fetes i ens adonem de les moltes activitats que hem

pogut fer per acompanyar les persones que ens envolten . Hem pogut participar en actes benèfics, trobades organitzades per les diferents delegacions, els pelegrinatges a Lourdes, en altres actes repartits al llarg de l’any, etcètera.
En tots i cada un d’aquests actes, ens omplim d’orgull per la gran participació de la família hospitalària tenint en
compte les dificultats, principalment econòmiques, que vivim en la actualitat.

Lourdes

Gràcies a tots.
Volem donar les gràcies a tots els hospitalaris i hospitalàries que al llarg dels vuits anys que hem estat al davant del
grup heu donat sentit a la nostra dedicació de moltes formes diferents. Per exemple, fent els serveis amb un somriure a la cara o sent els primers en agafar un “carret blau “. Moltes vegades, quan les coses no han funcionat com volíem, ens heu donat un copet a l’esquena o una abraçada perduda.
I en especial , el nostre més sincer agraïment a tots els que durant els pelegrinatges us hem demanat alguna responsabilitat i l’heu assumida amb fermesa i professionalitat. Sense el vostre compromís no seria possible fer la nostra
feina.
Gràcies a tots.

La família hospitalària continua endavant, amb renovades forces, amb nous caps de serveis que tenen la mateixa
il·lusió que nosaltres al 2008, quan en Rafael Ribalta ens va demanar fer un projecte junts i quan l’Aleix Canalís, el
2012, va seguir comptat amb nosaltres (Gràcies nens!). Comptaran amb tots vosaltres igual que fins ara ho heu fet
amb nosaltres. Sense cap dubte, ens posarem al costat dels qui segueixin per ajudar-los en tot el que calgui i quan
calgui. Només ens resta dir-vos que gaudiu d’aquesta experiència tal i com ho hem fet nosaltres.
Gràcies a tots.

Rosa Ares i Joan Serra
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HOSPITALITAT
LA MEVA EXPERIÈNCIA A LOURDES

LA MEVA EXPERIÈNCIA A LOURDES

Quan

No puc començar a parlar de Lourdes sense esmentar

Lourdes

em pregunten quina experiència he viscut a
Lourdes, sempre responc el mateix: és molt difícil
d’explicar, jo crec que cadascú viu Lourdes a la seva
manera. En el meu cas, no han sigut une vivències tan
espirituals, sinó més aviat humanes. He après moltíssimes coses de tots els moments viscuts amb moltes persones que he conegut.Crec que Lourdes m’ha ensenyat
a viure el dia a dia al màxim, com si fos l’últim, ja que
hi ha persones que no tenen la sort que tenim nosaltres.
És justament d’aquestes persones, de qui he après a mirar la vida des d’una altra perspectiva: més oberta, mes
humanística... a viure el dia a dia amb un somriure a
la cara i intentar ser feliç. Per molts problemes que tinguem, cal viure amb un somriure; amb voluntat, música
i companyia es pot curar tot.

les meves estimades ties Lourdes i Lola. És impossible!
doncs van ser elles les que l’any 1987 em van convidar
per primera vegada a anar-hi com a “infermera”. I mai
deixaré d’agrair aquella invitació.
Hi vaig anar i em vaig enganxar. Els primers anys hi
anava com a “infermera” (el que ara és hospitalària) i
ara ja com a infermera “de veritat”, formant part del
gran equip mèdic.
A Lourdes cada any és diferent… però hi ha un denominador comú a tots els anys, tres constants de les quals
sempre n’aprenc alguna cosa… i que, en resum, formen
part del que és Lourdes per a mi: una és l’apropament al
malalt en tots els sentits, per dintre i per fora; una altra
és el treball en equip de tota l’Hospitalitat, i la relació
amb cadascú. Poder conèixer persones meravelloses
amb qui comparteixo pensaments i experiències úniques; i per últim, el que sóc jo, com a persona espiritual,
sense filtres, davant la Mare de Déu, essencialment Ella
i jo, en aquells “diàlegs” a la Gruta.

Per això mateix convido a qualsevol persona a viure
l’experiència de Lourdes ja que crec que et dóna una visió totalment diferent de com viure la teva pròpia vida!
Max Selva Gener

Miracles a Lourdes?... és clar! Si ho sé veure, cada any
en puc trobar algun, encara que sigui ben petit. Lourdes
és, com algú em va dir: “un pedacito de Cielo”.
Susana Framis
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HOSPITALITAT
27 de novembre, es varen dur a terme les eleccions a la
Presidència de l’Hospitalitat. La candidatura presentada per la Sra. Marta Ventura i Arasanz va rebre el suport
majoritari dels membres actius amb un total de 159 vots
a favor, 2 vots en contra, 1 abstenció i 1 vot nul. Conseqüentment, la nova Junta de l’entitat queda formada
per:
PRESIDENTA
Sra. Marta Ventura Arasanz
VICEPRESIDENTA
Sra. Nuria Reventós Bassas

CAP SERVEI HOSPITALÀRIES
Sra. Nati Roldós Bonamusa
VOCAL. SERVEI LOGÍSTICA
Sr. Domènec Casabella Duran
VOCAL. ACOLLIDA, ATENCIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
Sra. Nuria Reventós Bassas
VOCAL. REPRESENTANT TERRITORIAL
Sra. Imma Tresserras Basela
VOCAL REPRESENTANT JOVES
Srta. Elvira Serra García

CONSILIARI
Mn. Andreu Oller Salud
SECRETÀRIA GENERAL
Sra. Isabel Gironès Bedós
TRESORERIA I INTERVENTORIA DE COMPTES
Sra. Meritxell Guasch Ares
CAP SERVEI SANITARI
Sra. Lourdes Petit Clos
CAP SERVEI HOSPITALARIS
Sr. Xavier Pujades Rovira
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Lourdes

Durant l’Assemblea Extraordinària celebrada el passat

ESCOLARS
mundo: sin ropa, sin complejos, sin nada más importante que tú, la Virgen y tu Fe.

LOURDES 2016,
SIN DUDA ALGO INOLVIDABLE

Un tiempo mágico de desconexión, un tiempo para

Lourdes

empaparse de experiencias y historias que a todos los
presentes nos han llenado al corazón. La imagen de muchos de los enfermos con lágrimas en los ojos e intentando llorar por dentro por el simple hecho de cantarles
una canción de buenas noches es algo que para alguien
como yo va ser difícil de olvidar. He visto con la alegría
que todos ellos se despertaban con una sonrisa en la
boca, unas sonrisas más bonitas y unas más feotas todo
sea dicho, pero bonita o fea, todas irradiaban felicidad y
emoción. Si pudiese pedir algo ahora mismo, le pediría
a Dios que me hiciese ser más consciente cada día de lo
afortunado que soy. Después de esto, te das cuenta que
el simple hecho de caminar es un precioso regalo, y que
hay que dejar de pedir cosas que no tenemos y empezar a agradecer las cosas que sí podemos hacer, que son
realmente maravillosas.

Es asombroso la Fe de algunas personas. Si algo he
aprendido es que todo te puede abandonar de la noche
a la mañana, puedes perder un hijo en un accidente,
puedes perder a tu mujer porque conoce a otro, puedes perder un brazo, o a tu abuelo en un hecho de mala
suerte… pero lo único, lo que nunca te va a abandonar
va a ser la Fe.
Por eso mismo hay que creer, y también te das cuenta
que la Fe a veces solo aparece cuando lo necesitas, como
muchos enfermos que cuentan que al enfermar empezaron a creer, la Fe hay que mantenerla en todo momento, aunque muchas veces nos cueste. He hecho muchas
amistades y espero volver en un futuro próximo a Lourdes.
Descripción en una palabra: Irrepetible

Como experiencia magnífica e impactante, ha sido el
baño en agua bendita, un acto que solo se siente realmente metiéndose en el agua como Dios nos trajo al
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Javier Fernández

PREGÀRIA
PERE CASALDÀLIGA

NELSON MANDELA

Bisbe i claretià d’origen català, porta més de 40 anys Nelson Rolihlahla Mandela va ser un polític sud-africà,

- Els valents són aquells que vencen la molta o poca por
que tenen.
- El contrari de la fe no és el dubte, és la por.
- Només estimo el proïsme en la mesura que surto – lliure, obert, solidari a trobar-lo, acostant-m’hi, acostant-lo
a mi.
- Cada dia ben viscut fa una vida.
- No existeix un món desenvolupat i un món subdesenvolupat; tenim només un sol món mal desenvolupat.
- El gran atemptat diari és la fam al món.

un dels líders emblemàtics de la lluita contra el sistema
polític de l’apartheid i va arribar a ser el primer president de la República de Sud-àfrica escollit per sufragi
universal a les primeres eleccions nacionals no racials de
la història del país.

Lourdes

vivint amb la comunitat indígena del Brasil on va ser
destinat i a la qual segueix acompanyant actualment
malgrat la seva vellesa i el seu delicat estat de salut. Es
manté ferm en la defensa del dret dels indígenes a ser
respectats i tractats dignament i a no ser explotats ni ells
ni les seves terres per les grans multinacionals. El seu
talent poètic és capaç de donar veu amb poques paraules a aquells a qui massa vegades se’ls ha fet callar . És
un testimoni evangèlic d’entrega total que ell sintetitza
dient: “ les meves causes valen més que la meva vida”.

“Ningú neix odiant una altra persona pel seu color de
pell, origen o religió.”

“No és valent aquell que no té por, sinó el que sap conquistar-la.”
“La major glòria no és caure mai, sinó saber-se aixecarse sempre.”

“La feina que havíem de fer està lluny d’estar acabada.
On hi hagi pobresa i misèria, on hi hagi gent oprimida,
encara hi ha feina per fer.”
“Els vertaders líders han d’estar disposats a sacrificar-ho
tot per la llibertat del seu poble.”
“La mort és quelcom inevitable. Quan un home ha fet
el que ell considera com un deure amb el seu poble i la
seva nació, pot descansar en pau. Crec que he fet aquest
esforç i que, per tant dormiré durant l’eternitat.”

- Aquell que no és totalment honest en el seu dia a dia no
pot canviar el món.
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PREGÀRIA
MT 5,1-12A. LES BENAURANCES

En aquell temps, en veure Jesús les multituds, pujà a la

Lourdes

muntanya, s’assegué i els deixebles se li acostaren. Llavors es posà a parlar i els instruïa dient: “Feliços els pobres en l’esperit: el Regne del cel és per a ells. Feliços els
qui estan de dol: vindrà el dia que seran consolats. Feliços els humils: són ells els qui posseiran el país. Feliços
els qui tenen fam i set de ser justos: vindrà el dia que
seran saciats. Feliços els compassius: Déu els compadirà.
Feliços els nets de cor: són ells els qui veuran Déu. Feliços els qui posen pau: Déu els reconeixerà com a fills.
Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del
cel és per a ells. Feliços vosaltres quan, per causa meva,
us ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies: alegreu-vos-en i feu festa,
perquè la vostra recompensa és gran en el cel”.
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JOVES
III TORNEIG DE VOLEY PISTA · SAGRAT COR · 17/01/2016

V TORNEIG DE PÀDEL · ESCOLA PIA · 10/04/2016

Lourdes

És el primer esdeveniment que obre la roda de tornejos de l’Hospitalitat i aquest any va ser un èxit total. Es va superar el rècord d’equips de les passades edicions i es consolida com un dels tornejos de Catalunya que reuneix més
equips en un sol dia. Com sempre, el bar i els massatges gratis van posar el punt de qualitat que ens caracteritza.
Participació de 34 equips.
El torneig de Pàdel es consolida any rere any completant sempre les places disponibles. Un gran torneig familiar i
amb moltes parelles que repeteixen. Unes instal·lacions excel·lents amb un personal que ens facilita molt la logística.
Participació de 24 parelles.

VI TORNEIG DE FUTBOL SALA I FUTBOL 7 · SALLE BONANOVA · 24/04/2016

És el nostre torneig amb més participant, enguany amb més de 400 persones en 4 categories diferents. El futbol 7
s’ha consolidat com la categoria estrella gràcies als nous camps d’herba. Finestra Oberta va fer que la gestió del bar
fos un èxit rotund. El servei mèdic i els massatges van estar a l’alçada i vam tornar a gaudir d’una jornada rodona.
Participen 32 equips en diverses categories.

IV TORNEIG DE VOLEY PLATJA · PREMIÀ · 10/09/2016

L’últim torneig de l’any també va batre rècord d’equips participants, un gran dia de voley amb molts partits va fer
que els participants s’ho passessin d’allò més bé. La combinació de bar, massatges, música, voley, mojitos i molts
regals va fer aconseguir un gran torneig.
Participen 22 equips en diverses categories.

Agraïment:
Escola Pia de Sarrià, Escola La Salle Bonanova, Escola Sagrat Cor, BSC Sports Beach Premià, CIM Formació, Click
Capturando recuerdos, Padel Blau, FCV, el súper bar i tots els voluntaris que ens ajuden!
Juanma
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JOVES
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PELEGRINATGES
Un cop més, la nostra Hospitalitat ha realitzat al llarg de l’any dos pelegrinatges a Lourdes: un el mes de juny i

Lourdes

l’altre el mes de setembre. A continuació, us deixem una petita mostra gràfica dels moments que vàrem poder compartir. Esperem que amb aquestes imatges puguem transmetre-us una petita part de les moltes vivències i emocions
que es viuen a Lourdes.
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TESTIMONIS
Hola! Em dic Irene Beltrán i camino d’una manera es- Un setembre vaig conèixer en Joan a Lourdes. Jo no-

Lourdes

pecial. Quan vaig venir a Lourdes amb l’Hospi per primera vegada, ja hi havia estat de petita amb la família
i havia llegit la biografia de la Bernadette. Havia sentit
molts programes de La Gruta a Ràdio Estel i hi tornava
amb un grup d’amics molt estimats; pensava passar-ho
bé però no sorprendre’m…se’m va obrir un món nou.
El viatge en tren, les cançons, l’accueil, els “xinos”, la
gruta… tantes experiències noves i sempre compensant dificultats amb alegria! Però potser amb el viatge
no s’acaba tot, més bé comença: anar al local a mirar fotos i buscar loteria, dinar de Nadal, revisió de vida, les
reunions dels divendres, Montserrat, Germanor i, més
tard, Itàlia, la JMJ i moltes més coses.
Per mi, Lourdes són principalment dues coses: fe i compartir. Una vegada vaig sentir dir a un amic que era
com si tingués dues famílies: la seva i l’Hospitalitat; tenia molta raó. Lourdes és un lloc especial però a la vegada és una manera de ser. Quan no estem allà sempre
portem una mica de Lourdes amb nosaltres.

més tenia 20 anys però el meus pares i el meu germà
feia temps que el coneixien. Simpàtic, rialler, la cara se
li il·luminava quan parlava de la seva “Virgen de Lourdes”, i la seva mare se’l mirava amb tendresa. Quins records...
I un dia en Joan va venir a Pardals!
Però, qui som els Pardals? Doncs un grup de joves i
adults amb diferents capacitats de la Parròquia de St. Esteve de Granollers, que ens trobem per fer activitats els
caps de setmana. Ara anem de sopar, anem a la neu o a
la bitllera, el que els vingui de gust, que d’això es tracta:
de sortir, de gaudir, de riure molt i de sentir-se valorat.
Igual que els pardals, uns ocells de ciutat, petits, de colors discrets, imperceptibles a vegades, però que ens vénen a trobar amb la seva alegria; aquests nois i noies tenen el seu lloc entre nosaltres i formen part de la nostra
comunitat. Tots junts aprenem a compartir, a escoltar, a
tenir paciència, a perdonar i, sobretot, a estimar.
L’octubre de l’any passat vam anar tots junts per primera vegada a Lourdes (per mi que en Joan, al Cel sigui,
alguna cosa hi ha tingut a veure). Alguns ja hi havien
estat abans, d’altres no sabien ben bé on anaven, però
deixeu-me dir que va ser una experiència tan especial,
tan emotiva... Vam viure ben bé el miracle de Lourdes.
Després d’allò, només podem dir moltes gràcies (i se’ns
queda el mot petit per tot el que volem expressar) per les
facilitats i el “carinyo” amb què ens ha embolcallat sempre la nostra delegació, per l’afecte i la tendresa amb què
ens heu acollit des de l’Hospitalitat de Barcelona, tant
els que feu una feina més discreta com els que esteu a
primera fila. Moltes gràcies perquè tant l’any passat com
aquest setembr, heu fet possible que visquem l’alegria
de Lourdes, que vivim el missatge de Jesús que la Mare
ens ha vingut a explicar.
Amb la Rosa, en Xavi, l’Imma, en Joan Enric, l’Esther, la
Magda, la Cèlia, l’Albert, la Sònia, la Montse i la Laura,
els monitors us volem encoratja que continueu aquesta
feina tan ben feta i tan necessària, que ens eixampla el
cor i ens fa millors persones.
De la mà de la Mare.
Una abraçada molt forta i fins aviat!
PARDALS
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ACTIVITATS
HOSPIESCAPADES 2016
d’un gran dia a la delegació de Mataró, on es havien preparat una bonica excursió per la capital del Maresme i un fi de festa amb els
Pastorets. Arribem a Mataró a mig mati del 17 de gener
i després d’una descoberta de la ciutat i el seu passeig
marítim, ens vàrem entaular per gaudir d’un bon dinar
que ens va donar forces, ens va treure una mica el fred
agafat durant la passejada, a pesar de fer un sol esplèndid. Tips i contents, a les cinc cap a la Sala Cabanyes
a veure l’espectacle d’aquests Pastorets de Mataró que
són Patrimoni Cultural de la ciutat. Són de collita pròpia, fa 99 anys que es representem i són un dels referents del teatre en català. Entusiasmats per la gran feina
de la gent d’aquest poble, vàrem gaudir d’un gran espectacle i al final ens va saludar el gran actor mataroní
Joan Pera.
Just sis mesos més tard, el 17 de juliol vàrem tornar al
Maresme, aquest cop convidats per la delegació del
Masnou i amb la sana intenció de torrar-nos al sol i gaudir d’un dia de platja. Ens va fer un dia magnífic i sota
les carpes preparades per la delegació i el suport de les
instal·lacions de l’ajuntament d’El Masnou, vàrem aconseguir fer tot el que ens havíem proposat al preparar
aquesta sortida: prendre el sol, banyar-nos, menjar, beure i sobretot riure. Especialment riure molt, passar-ho
bé entre una gran colla d’amics que ens necessitem uns
als altres i quan estem junts només volem ser una colla d’amics que s’ho passen bé junts. Per això, el primer
cap de setmana de novembre ens hem trobat a Barcelona per celebrar els aniversaris especials dels que aquest
any n’han fet 50 (o l’any passat o el que ve); que sempre
és millor celebrar dos cops que no celebrar.
Ja estem preparant sortides per l’any que ve i per
l’altre... Si us hi voleu afegir, a nosaltres ens agrada sumar.
Els Hospiescapades
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Vàrem començar l’any gaudint

ACTIVITATS
TROBADA DE LES HOSPITALITATS DE LOURDES DE CATALUNYA A NÚRIA

El cap de setmana del 7 al 9 d’octubre va tenir lloc al

Lourdes

Santuari-Basílica de la Mare de Déu de Núria, Patrona
de la Diòcesi d’Urgell, el congrés de les Hospitalitats de
la M. de Déu de Lourdes de les Diòcesis seu a Catalunya. Hi assistí el Consiliari-Delegat de les Hospitalitats
diocesanes de Lourdes a Espanya, Mn. Lluís Ruiz Brichs, prevere de Solsona, i el Consiliari de l’Hospitalitat
diocesana d’Urgell, Mn. Ignasi Navarri, així com un bon
grup dels membres i Presidents de les diferents Juntes
de les Hospitalitats de Lourdes de Catalunya.
El dissabte dia 8 va fer-s’hi present l’Arquebisbe
d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives que va oferir una xerrada sobre Lourdes, escola de misericòrdia. Mons. Vives va glossar la presència de la Verge Maria a laLumen
gentium del Concili Vaticà II, la “Mare de Misericòrdia”
del quart Evangeli, i els elements més configuradors de
l’experiència del pelegrinatge amb malalts a Lourdes. I
exposà la figura de Sta. Bernardeta Soubirous com una
santa que va encarnar la virtut de la misericòrdia al llarg
de la seva vida. Finalment va animar els membres de les
Hospitalitats a viure el missatge de Lourdes ja que és
una manifestació del Regne de Déu on els petits, malalts
i pobres són els més importants.
L’Arquebisbe d’Urgell va presidir l’Eucaristia del dissabte on es pregà amb les oracions de la Missa de la misericòrdia. A la seva homilia l’Arquebisbe Joan-Enric
glossà l’Evangeli proclamat de les Noces de Canà de
Galilea on a més de Jesús i Maria apareixen com a personatges importants els servents anònims que confien
en la paraula de Jesucrist i posen aigua a les gerres que
s’acabarà convertint en vi. Mons. Vives animà els fidels
a fer com aquells servents anònims: creure i confiar en
la paraula de Jesucrist que convertirà allò poc que li oferim i ho multiplicarà. També exhortà els fidels a confiar
plenament en la Mare de Déu, Reina de misericòrdia,
demanant-li en la pregària que ens porti vers Jesucrist.
El Congrés comptà amb altres conferències i xerrades
on s’ha aprofundit en aquest servei tan bonic i essencial com és el de les Hospitalitats de la Mare de Déu de
Lourdes.
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HISTÒRIA
L’ANTIGUITAT DE LES NOSTRES DELEGACIONS
ACTUALS
DELEGA
Ajuntament demana les dades de la Delegació que fa la
sol·licitud per tal de tirar endavant l’activitat de la nostra diada. És per això que en aquest escrit reunim les
referències històriques de les Delegacions actuals que es
troben a l’arxiu de l’Hospitalitat.

A principis de segle passat, Catalunya ja tenia estructura suficient per organitzar, amb força èxit, des de Barcelona, pelegrinatges a Lourdes. Per fer-ho, ja comptava
amb Delegacions que més endavant l’Hospitalitat va
fer pròpies. Així podem considerar Delegacions Històriques, que acompanyen l’Hospitalitat des del primer dia
(1910) i fins ara, les següents localitats: Badalona, Granollers, La Garriga, Sabadell, Vilafranca del Penedès i
Vilanova i la Geltrú. De Barcelona trobem la Delegació
de Gràcia que dirigida per mossèn Marcel·lí Castells,
sempre portava pelegrins “per ocupar més d’un vagó”.
El 1924 les Juntes de l’Hospitalitat tornen a nomenar
Delegacions: Badalona; Granollers; La Garriga; El Masnou; Mataró; Sabadell; Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú.
Aquesta és la informació que tenim fins al 1948 (amb
l’obligat parèntesi del 1936 al 1948) de la història de les
Delegacions més enllà que molts pobles celebressin actes de devoció a la Mare de Déu de Lourdes sense ser
titulars d’una delegació.
L’any 1967 trobem referències de la Delegació de Sant
Celoni com a poble de tradició Hospitalària. El 1971
s’anomena la Delegació d’Argentona i la Delegació de
Gavà. El 1972 la Delegació de Sant Andreu de Llavaneres. El 1973 la Delegació de Viladecans. I finalment, les
incorporacions de les Delegacions de: Premià, Sitges i
Sant Vicenç dels Horts.
És evident que de tots els pobles de Catalunya sempre
hi ha hagut, sovint com a grup, participació en els pelegrinatges organitzats per l’Hospitalitat de Barcelona,
però en aquest escrit hem volgut situar els inicis de les
Delegacions que, segurament amb molts alts i baixos,
han arribat fins als nostres dies.
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NAIXEMENTS:
Llorenç Canalís Capdevila
Pau López Ríos
ENLLAÇOS:
Maria Bruget i Pau Bruguera
Marta Sala i Víctor Ferraz
Sonia Fuentes i Miguel Ángel Castillo
DEFUNCIONS:
Abel Mármol
Antonia Carbó
Antonia Casanova
Carme Bonich
Carme Illa
Fernando Muñoz
Ignasi Marquès
Inés Bedós
Isidre Dolz
Joan Montull
Jose Moreno
Josep Giménez
Lluís Ándols
Maria Oliveras
Mariano Rodríguez
Nativitat Bonamusa
Núria Prats
Ricard Ribalta
Xavier Mondragón
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A l’hora d’organitzar la Jornada de Germanor, cada

FUNDACIÓ
VOLUNTARIAT ALS HOSPITALS DE BARCELONA

ELS COLORS DE L’ADIN

No és fàcil, gens fàcil fer un voluntariat que remogui

Lourdes

tot el que remou l’Hospital. Arribar i que des d’atenció al
ciutadà t’acompanyin a la UCI... són massa petits, massa indefensos, estan mig adormits. Què són tots aquets
aparells?? Tant tub?? Aquest aïllament que t’endinsa
en un món gairebé desconegut i sense gairebé color.
Es poden comptar amb els dits d’una mà: el blanc dels
llençols, el verd de les bates, mascaretes, gorros, el gris
de l’ambient... No és fàcil...de vegades sembla inclús que
molestis, entren les infermeres amb el metge, amb més
infermeres, no et pregunten res, no ets ningú, no tens
dret a saber.. sovint et fan fora.. no saps què ha passat..,
tornes a entrar, segueix adormit, li agafo la mà, ...està
calenta...em tranquil·litzo. Són dues hores de situacions
noves, no avisades, no s’entén. Quan el color gris, verd
i blanc desapareix i es torna blau clar, lilós, uns tocs de
groc i un vermell tirant a rosa són aquells moments que
fan oblidar les estones d’incertesa, les estones grises i
s’omple el box d’energia renovada, neta , pura... la nena
obre els ulls, et mira amb un somriure. Aquells segons,
per mi, defineixen i donen sentit al voluntariat. De vegades és difícil esperar els colors de l’infant...marxes... dius
adéu. Sé que ha estat tranquil mentre li agafava la mà i li
acaronava el bracet... ho he notat...

35 persones d’entre 20 i 30 anys van venir a la crida de
voluntariat que hem fet un any més amb la Universitat
de Barcelona. L’Enrique i el seu equip... no saben com els
estem d’agraïts...
La Pilar fa una tasca més que imprescindible i necessària. Està tan disposada... mireu, acompanya els voluntaris els primers dies que fan aquest voluntariat, els
escolta, els dóna seguretat, els assessora en tot moment.
Hi ha cares de tot tipus quan un jove es troba davant el
Box gris, la Pilar me les descriu perfectament. Hi ha qui
veuen ràpidament, inclús el primer dia, la llum de colors
que desprèn l’infant. Hi ha qui els costa més, d’altres no
deixen el temps suficient per veure-la.
De vegades em ve al cap que no sóc conscient del que
tinc oportunitat de fer.. ostres!! m’agradaria més temps
per dedicar-hi...m’enfado.... penso en els nens... l’Adin.
L’Adin és qui fa ara més temps que estem a estonetes
al seu costat. Sé que un dia ja no en sabrem res. Sempre penso que, un cop marxen, són a casa amb els seus
pares, sense tubs, sense aparells i el gris, blanc i verd
esborrats ja per sempre.
Quan un voluntari mai veu el gris, blanc o verd sé
que els infants poden comptar sempre amb ell o ella.
N’anomenaria uns quants... Cata: ¡¡está ya en su casa!!

Sorprèn que hi ha qui diu que “el jovent només pensa en
ell mateix, que està enganxat al mòbil, que és egoista.”
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PATROCINADORS

93 580 18 18
www.autocaresfont.es
font@autocaresfont.es
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COL·LABORADORS
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CALENDARI ACTIVITATS 2017
TRÍDIUUM I FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES

GENER
Dia 26

FEBRER

Dia 11		
			
			
			
A concretar
Dia 18		

MARÇ

Dia 8		
Dia 12		
			
Dia 22		
Dia 26		

ABRIL

Dia 2		
Dies 13/17

19h. Missa de difunts a la Parròquia De Nuestra Señora de Lourdes
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
Conferència als locals de l’Hospitalitat
Festa de Santa Bernardette als locals de l’Hospitalitat

19:30h. Sol·licitud i preparació pel Compromís Hospitalari
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA (lloc a concretar)
Celebració del Compromís Hospitalari
Reunió de preparació Stage
10h. Trobada Hospitalària de Quaresma amb les Darderes
Diada de Germanor a la Delegació de Sant Celoni
Colònies de Setmana Santa

MAIG

Dies 1/6
Stage a Lourdes
Dia 13		
PELEGRINATGE A MONTSERRAT DE LES HOSPITALITATS CATALANES
			
11:30h. Celebració de la Missa Conventual
			14h. Dinar

JUNY

Dies 29/3-7 162è PELEGRINATGE A LOURDES

AGOST
Dies 7/25

Vacances

SETEMBRE
Dies 21/25

163è PELEGRINATGE A LOURDES

OCTUBRE

A concretar Congrés de les Hospitalitats Catalanes a La Seu d’Urgell
Dia 22		
IX Botifarrada Hospitalària

NOVEMBRE
Dies 4/5
Dia 27/29

Sortida de la Castanyada (lloc a concretar)
Congreso de las Hospitalidades de España a Logroño

DESEMBRE
Dia 17		
Dies 27/29
Dia 24		

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

