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EDI TORIAL
CONFINACIÓ
En el moment de preparar aquesta revista estem passant un moment molt especial. Penso que cal aprofitar-lo per interioritzar aquest
sentiment, no ens podem comunicar amb els
familiars més estimats, avis, pares, fills, néts...
però sí que per mitjans tècnics podem fer una
comunicació amb ells per interessar-nos per la
seva situació. Així doncs, fent un símil d’un peregrí davant la gruta quan parla amb la Mare,
no la podem tocar però ella ens veu, ens escolta i ens comprèn. Demanem-li a ella que
ens cuidi i ens protegeixi d’aquesta pandèmia
que ens toca viure. Aprofitem l’ocasió per comprendre millor els sentiments de la persona
que pel motiu que sigui està o se sent aïllada.
¿Qui s’esperava aquest canvi? Veníem d’un
viure molt ràpid, d’una activitat frenètica en què
allò important era el treball i la vida social (competicions, festes, viatges i altres parafernàlies),
i ara no tenim control de la situació. Ens hem
demostrat que la vida pot ser més senzilla. Una
gran tasca; el veritable via crucis d’aquest any
El llarg moment que estem vivim, ben incert, mesurablement lent; ens convida a ser
ben conscients de la fragilitat i vulnerabilitat de la persona humana. Un virus misteriós s’ha possessionat dels anhels humans,
i ha estat capaç de desballestar la societat:
economia, sanitat, ensenyament, administració...tot penja d’un fil, i d’un fil ben tènue
¿Qui no ha pensat en algun moment com pot
ser que una societat tan avançada no hagi estat capaç de prevenir la pandèmia? Com és
que ha posat en “escac mat” els països més
potents i rics? D’on ha sortit aquest virus? L’ha
creat l’home? És la lluita del poder? I tantes
altres preguntes de coses que no sabem...
El sentit de comunitat d’aquests dies està essent increïble; ens hem emocionat cada dia
a les vuit del vespre amb la gent sortint als
balcons, amb aplaudiments per reconèixer el
treball i l’esforç dels professionals de la salut,

voluntaris i altres que lluiten per tots nosaltres. Una
gran tasca; el veritable via crucis d’aquest any.
Moltes famílies viuen amb angoixa, pels
malalts, per la pèrdua del treball i per les persones que ens han deixat sense el comiat
que mereixien. Quan això acabi haurem de
fer un homenatge en record de totes elles.
Tenim l’esperança que des d’aquesta situació aprendrem a viure amb respecte a les persones, a la natura i confiem que
l’experiència sigui profitosa per tothom.
Una vegada sortim d’aquest malson del coronavirus (covid 19), ens caldrà ser més humils, més solidaris, i estimar més tothom i principalment els qui n’han estat víctimes. Els
hospitalaris hem de ser exemple d’aquests valors juntament amb la pregària (ara i sempre)
I recorda: “Jesús dormia a la barca quan es va desencadenar la tempesta, confiant que el seu Pare no
permetria que les forces del caos el guanyessin ”.
Ramon Serra
Manel Rossell
Mn. Pere Oliva

AGENDA
JULIOL:

Dia 26 - Trobada diocesana Solsona

AGOST:

a Lourdes de La Nou

Del 2 al 8 - Colònies d’Alpens

Dia 23 - Festivitat - Trobada a Lourdes

		

de Prats de Lluçanès

SETEMBRE:

Del 26 al 30 - 53è Pelegrinatge a 		

			

Lourdes

(totes les activitats estan pendents de confirmació
segons evolucioni l’estat actual de pandèmia)
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EL T ERRITORI INF ORMA

Tro bada d’A dve nt i Assam blea del

Ba ges (Ma nresa - 15/ 12/ 20 19)

La Tor ron ada (Iguala da - 22 /12 /2
019 )

Fes ta de Na dal - Els Pa sto rets

(Vic - 22 /12 /2 019 )
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FESTIVITAT DE LA MARE DE DÉU DE LOURDES
Les hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes de Vic i Solsona, varen celebrar el diumenge 16 de febrer la seva trobada anual per celebrar la festivitat de la Mare de Déu de Lourdes.
La delegació d’Osona i el Ripollès, va fer-ho a
Manlleu, i es varen aplegar unes 300 persones.
La jornada va començar amb una missa a la parròquia de Santa Maria, presidida pel consiliari
Mn. Joan Casas, i amb la participació del Cor de
l’Hospitalitat en els cants, i de l’Agrupació Sardanista de Manlleu, que varen fer una ofrena ballant
una sardana al voltant de l’altar, motiu que va arrencar els primers aplaudiments d’un dia molt festiu.
En acabar la missa, la Colla Gegantera esperava als assistents a l’exterior per fer una ballada
de gegants a la plaça Dalt Vila. A continuació,
la festa es va traslladar al pavelló esportiu on
tindria lloc el dinar de germanor, servit per tota
una colla de voluntàries i voluntaris principalment del poble de Manlleu. Entre tots ells, una
colla de joves de 3r i 4rt ESO de l’escola la Salle.
També es va comptar amb la representació
de l’ajuntament, amb l’alcalde Àlex Garrido.
Havent dinat es va fer la festa final, amb l’entrega
del premi del concurs de fotos del passat pelegrinatge, que va recaure en Marta Marcer de Ripoll.
També es va presentar el cartell del pelegrinatge,
i es va fer el relleu a la festa de l’any vinent que
es farà a Roda de Ter. Per acabar el grup PlayBack de Torelló ens va obsequiar amb el seu espectacle de cançons , que varen fer ballar a més
d’un. Tothom va marxar amb un bonic record.
La delegació del Bages, va fer-ho a Manresa a la parròquia Mare de Déu del Carme.
A les 11:30, tothom va anar arribant
per assistir a la missa solemne presidida pel consiliari comarcal Mn. Joan.
Havent acabat la missa es va procedir al comiat
i bes a la Mare de Déu i es va distribuir el record del dia. Per finalitzar, un bon piscolabis de
germanor a les dependències de la parròquia.
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La delegació de l’Anoia, ho va fer a Igualada a la parròquia del Roser, amb una
Eucaristia presidida per Mn Joan Vila.
Un cop acabada la mateixa, la festa va continuar a l’ateneu Igualadí per celebrar el tradicional dinar de germanor amb tots els assistens.

Pel que fa a l’Hospitalitat de Solsona, la festa va traslladar-se a la població de Súria on
es va començar per l’assemblea diocesana,
i l’entrega d’un dels accèssits del concurs de
fotografia del pelegrinatge, així com la descoberta del cartell del pelegrinatge d’enguany.
A continuació es va celebrar l’Eucaristia, presidida
pel consiliari de l’Hospitalitat, Mn. Joan Francesc
Casals. La festa va cloure a Santpedor, al restaurant Solers, per celebrar el dinar de germanor.

Recordeu que per poder veure totes les fotografies de les trobades i sortides només us heu de
dirigir a la pagina web de l’hospitalitat a l’apartat “Sortides i festes” i allà trobareu totes les fotos.
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ARA MÉS QUE MAI...
Més que mai, tenim ganes d’anar de pelegrinatge, per retrobar-nos tots plegats, per saludar a la Verge i dir-li:
Hola som aquí!!
Volem deslliurar-nos dels dies de patiment i angoixa,
de tornar a viure l’alegria que es desferma quan som
a Lourdes. És per això que, conscients de que al juny
era un risc anar-hi per tots, però sobretot per les persones més vulnerables, vam buscar un forat en el calendari per si podem anar-hi més endavant, i de moment
aquí ho tenim.
Ja hi vam anar a la tardor l’any 2004 i va ser genial. Animeu-vos doncs, i tinguem reservada aquesta data, per si
finalment poguèssim anar de pelegrinatge. Us anirem informant de tot plegat.
Esperem poder-nos retrobar tots a Lourdes

NOVETATS!!
CTE
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A!!
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D’OBE

- GEST DE
L’AIGUA

ANEM
D
MUSIC E
AL!!!
Bernade
tte
de Lou
rdes

- TROBADA
AMB
EL SR BISBE

*Nota: Pelegrinatge supeditat a les indicacions de les autoritats
sanitàries, governamentals, i a la logística organitzativa.
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LOURDES ENS ESPERA!! *
del 26 al 30 de Setembre
,
MENU DEL PELEGRINATGE
ENTRANTS (dissabte 26)

2N PLAT (dilluns 28)

- Salutació a la Verge

- Missa a la Gruta

- Escola d’Stage

(previst)

- Celebració del Perdó

(personal de Servei de primer any)

- Piscines

- Acte Obertura del
Pelegrinatge (Servei i Pelegrins)

- Gest de Benedicció de l’Aigua
- Passada per la Gruta

1R PLAT (diumenge 27)

- Processó del Santíssim
- Vetlla de Pregàra

- Missa Internacional a Pius X
- Fotografia del Pelegrinatge

POSTRES (dimarts 29)

- Trobada amb el Sr. Bisbe Romà a
la cinquena planta de l’Acceil

- Viacrucis Pelegrins
- Missa preparada pels Joves

- Feu el que el malalt us digui

- Comiat a la Verge

- Passos de Bernadette

- Espectacle Musical
“Bernadette de Lourdes”

(personal de Servei de 1r any i Pelegrins)

- Processó de Torxes

- Vetlla Festiva de Comiat
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(personal de Servei)

NOVETATS DEL PELEGRINATGE
NOU ACTE D’OBERTURA
Sense treure el moment de pregària i oració,
es vol encaminar aquest acte com una celebració
d’obertura, una benvinguda a tot el personal de
servei i pelegrins, acompanyat de cants, pregària, i una breu guia de pautes per posar-nos en
situació de com serà el pelegrinatge. En definitiva, una similitud de la salutació de benvinguda que fan les persones que venen com a
malaltes quan arriben el primer dia a l’accueil.

GEST DE L’AIGUA
La Verge va dir a Bernadette: “Vés a la font, beu i
renta’t”. L’aigua és un dels signes de Lourdes, és
l’aigua del baptisme que ens convida a tots a fer
aquest acte de fe, com quan anem a les piscines,
o ens rentem la cara a les noves fonts del costat
de la gruta. D’aquesta manera, i per si no es pogués fer piscines, o no tothom pogués entrar degut a restriccions i als pocs horaris disponibles,
farem aquest acte per tothom.

TROBADA AMB EL SR BISBE
Un nou acte que esperem es vagi arrelant. Antigament, el bisbe feia una conferència pels pelegrins,
o es trobava amb algun grup de persones. Ara el
que proposem és una trobada a la cinquena planta
de l’accueil perque tothom que vulgui pugui
compartir una estona amb el bisbe d’una forma
molt col·loquial, com si quedèssim per fer un
café, abans de tenir aquesta tarda lliure per fer
els passos de Bernadette, i el que els malalts
vulguin acompanyats del personal de servei.

MUSICAL BERNADETTE DE LOURDES
La festa final del pelegrinatge serà aquest any
en forma de musical. Ens desplaçarem a l’entrada
de Lourdes al teatre - espai Albert Hossein, totalment adaptat, per poder gaudir d’aquesta gran
superproducció que ens transportarà al Lourdes
de l’any 1858 i a la vida de Bernadeta i tota la història de les aparicions. Un fi de pelegrinatge que
creiem que us agradarà molt.
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ASSEMBLEA COMARCAL DEL BAGES - NOVA JUNTA COMARCAL
A finals de l’any passat, el Bages va fer la seva assemblea comarcal on es renovava bona
part de la junta que hi havia fins aleshores. Com a resultat de l’assemblea, un dels canvis fou el càrrec de delegat/da comarcal, que fins aleshores havia tingut en Josep Maria Coll al qual li volem agrair, igual que als membres de junta sortints, (l’Imma, la Maribel, la Benita, en Ramon, la Montserrat, la Carme, en Manel i la Mª del Mar), tota la tasca feta
durant aquests anys, i encoratjar-los a seguir participant i col·laborant amb l’Hospitalitat.
Així doncs, després
de les candidatures presentades, presentació de la
terna,
i
aprovació per part del sr. bisbe, el càrrec de
delegat/da,
la nova junta queda encapçalada per la Roser Sangrà com a nova delegada comarcal.
La nova junta queda formada per:
- Delegada comarcal: Roser Sangrà
- Vocals: Agustí Benlliure (també fa la tasca de secretari)
Dolors Berengeno
Maria Masats
Emilia Rodriguez
Josep Torres (fa la tasca de tresorer)
- Consiliari: Mn. Joan Hakolimana

ASSEMBLEA COMARCAL DE L’ANOIA
Es necessita gent per viure la maca experiència de formar part d’una nova junta
El passat mes de febrer de 2020 l’Hospitalitat de l’Anoia va portar a terme l’Assemblea comarcal anual i una d’extraordinària per l’elecció de part dels vocals de la junta comarcal.
Donada la manca de nous/ves candidats/es, la junta que fins ara hi havia, continua fins a poder convocar una nova assemblea extraordinària per a l’elecció de nous candidats/es.
L’experiència de ser voluntari és molt personal però per a qui mai desenvolupem aquesta tasca és important conèixer les raons i beneficis que aporta el/la voluntari/a.
Els voluntaris reforcen o creen un llaç amb les persones que està realitzant el voluntariat.
Ser voluntari/a et dóna una gran satisfacció per poder transmetre el que es sap o utilitzar-lo per millorar la vida de les persones, poder transmetre i al mateix temps rebre valors com solidaritat, interès
i compromís social. El voluntariat en general, i en aquest cas a l’Hospitalitat millora l’autoestima i
perspectiva de la pròpia vida del voluntari, pel fet que el contacte directe amb persones diferents, els
permet apreciar i valorar la seva situació laboral, familiar, econòmica, física, cultural, ambiental, etc.
Des de l’Hospitalitat de l’Anoia agraïm la solidaritat dels voluntaris/es que participen en l’entitat i
en altres programes de voluntariat, ja que dediquen part del seu temps, coneixements i habilitats.
Ser voluntari no només és donar, sinó que també es rep molt a canvi per part de totes les persones que integren l’Hospitalitat. El treball del voluntari és vital en totes les comunitats i com
més persones desenvolupen aquesta tasca demostra que hi ha un major interès per l’altre.
Aquests dies en la situació del COVID, hem pogut veure el millor de la societat, la
part solidària que tothom tenim, i que a vegades no havíem donat a conèixer. Tots i totes som voluntaris/es i tots tenim aquella part de solidaritat que tota societat necessita.
És molt recomanable animar-se a ser voluntari; encara que sigui un petit percentatge del nostre temps, ja que ens ajuda a valorar la vida d’una altra manera i ens canvia la manera de pensar i sentir. Us animem que pugueu valorar la participació a ser candidats i candidates en la junta comarcal de l’Anoia.
Tota
entitat
necessita
noves
propostes,
nous
reptes,
noves
persones
al
capdavant que puguin proposar canvis, idees... tots i totes som vàlids per estar al capdavant d’una entitat com és l’Hospitalitat. L’hospitalitat és una gran família de voluntaris i voluntàries que tots/es ens coneixem i donem el millor de nosaltres.
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STAGERS - LES MANS DEL SANTUARI
Qui més qui menys, ha sentit a Lourdes la paraula “stagers”. Qui son? Quines tasques fan a
Lourdes? Quan i què significa anar a Lourdes a fer stage?
Totes aquestes preguntes ens les responen persones de les nostres Hospitalitats que fora del pelegrinatge, tornen a Lourdes a donar un cop de mà en l’organització de tota la logística del dia a dia
del santuari, que no és poca, i més en època d’estiu on l’afluència de pelegrins és major, i cal més
persones per cobrir tots els serveis voluntaris que organitza l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes.
Des d’ajudar a les peregrinacions a posar els carrets blaus, cosir, o rentar els plats a l’office de
l’Accueil, fins a rebre els malalts a l’estació, ajudar-los a les piscines, o vetllar pel silenci a la Gruta, o
l’organització de les processons, entre altres.. Tot amb un gran esperit de servei d’acolliment cap als
altres,i cap als més febles. Per això podem dir que elles i ells són..les mans del santuari.
LES MANS DEL COSIDOR

L’Imma, la Lluïsa, i la Montse de Manlleu, i la Maria Dolors d’Igualada són les mestres de la costura.
Fan servei al cosidor, o “couture” com en diuen allà. S’encarreguen de cosir i arreglar les túniques, les
estoles, i el que faci falta. Normalment fan unes tres hores al matí i unes tres hores a la tarda, i si algun
dia els hi queda estona lliure s’ofereixen allà on faci falta, i el dissabte que no tenen servei, aprofiten
per fer una mica de turisme, acompanyades de l’Andreu, marit de l’Imma.
LES MANS DE LA FORMACIÓ
L’Anna Maria de
Sant Pere de Torelló
va començar l’any
1985, de les mans
del seu germà Àngel que hi anava
amb dos hospitalaris de Vic, en Josep
Vallbona i en Miquel
Rossell.
Al principi servia els

LES MANS DEL SERVEI SANT JOSEP
L’Enrique de Corbera de Llobregat, fa
set anys que fa stage, acompanyat de la
seva dona Assumpció,
i la seva filla Montse.
Com molts voluntaris
homes va començar
al servei Sant Josep i
des de fa dos anys fa
cerimònies, on fa tasques que ja feia en el

àpats, netejant, o refent els llits que no quedaven ben fets de l’antic Accueil. Des del 1994,
servei Sant Josep. Aquest, és un servei molt
juntament amb una seva companya de Castelló,
complert, doncs tan pots estar donant un cop
la Pili, estan dins el servei de Santa Bernadette,
de mà als malalts dels pelegrinatges que arriocupant-se del servei de formació i acolliment
ben en tren o en avió, com fent ordre a les prodels voluntaris de parla hispana. Els hi expliquen
cessons, o ajudant a les piscines, o a Pius X
el missatge de Lourdes, el funcionament del
(foto) posant bé els carrets i les cadires de roSantuari, i una catequesi. Aquest acolliment de
des, entre moltes altres coses.
l’Hospitalité, l’ha fet conèixer gent
d’arreu del món
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LES MANS DE LA GRUTA
La Maria de Seva, i en Francesc d’Igualada, fan
el servei Gruta. S’encarreguen que tot vagi en ordre, que ningú tingui un comportament fora del
normal, sobretot quan la gent passa per la Gruta
on si cal ajuden als peregrins i a les persones
que van en carret o en cadira de rodes a passar
i palpar la Roca, i que en tot l’espai es mantingui
el silenci i la pregària. Per molt que sigui un servei
una mica cansat pel fet d’estar força estona dret,
o de “plantón”, és molt gratificant, i a vegades
amb alguna agradable responsabilitat. L’any passat, varen custodiar les relíquies de Santa Bernadette quan estaven exposades a la Gruta.
LES MANS DE LES CERIMÒNIES
Poques persones coneixen Lourdes com en Francesc de Vic. S’hi
sent com peix a l’aigua, doncs fa 40 anys que fa stage, i això li ha
permès fer amics i coneguts dels pelegrinatges d’arreu del món.
Va començar passant per tots els serveis dins l’Escola de Formació, fins que va passar al servei de cerimònies fa 35 anys, del qual
fa uns 15 o 16 que és el responsable. La seva missió bàsica és
l’acolliment, amb tota l’extensió de la paraula, de tots els pelegrinatges, i dins les possibilitats procurar que puguin disposar d’alló que

demanen per les seves celebracions. També coordinar i buscar el personal per les diferents tasques que
té cada celebració, així com organitzar les processons, o la missa internacional, i vetllar pel seu ordre.
De la seva mà, molts hospitalaris han conegut aquesta altra manera de fer servei a Lourdes.
La Montse de Corbera és una de les joves que fa stage, i juntament
amb la seva mare, l’Assumpció,i el seu pare, l’Enrique, fa 7 anys
que fa stage a Lourdes. Tant ella com se mare varen començar a
l’office de l’Accueil, i també han fet piscines i gruta. Hi varen començar arrel de l’amistat que varen fer amb en Francesc Luna, que
fent stage es va cuidar de que l’Assumpció pogués anar a fer el
bany a piscines. D’ençà, han tornat a Lourdes a fer stage, i des de
fa dos anys que estan al servei Notre Dame fent cerimònies. Reben
els pelegrinatges, reserven els bancs, etc..
LES MANS DE LES PISCINES
La Dolors i..la Dolors. Una viu a Màlaga (esquerra) i l’altra a Manresa
(dreta). A la Dolors de Manresa se li feia curt anar a Lourdes un cop l’any
i va descobrir el servei d’stage. El primer any ja va anar a piscines on va
coincidir amb hospitalàries del Ripollès, i va dir: “Això és casa meva, és
la meva família”. Des de llavors, tot i la seva discapacitat visual d’un 88%,
fa piscines acompanyada de la seva amiga Dolors i s’hi troben molt bé,
ajudant a la gent a prendre el bany, o fent de “chemise” que és donar les
instruccions als voluntaris i al pelegrí o pelegrina de com fer aquest bany
tan espiritual.
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LES MANS DEL BUREAU MEDICALE

LES MANS DEL SERVEI NOTRE DAME

La Clàudia, de Torelló,
fa tres anys que fa stage, i li falten dos anys
per agafar el compromís amb l’Hospitalité.
Feia pocs anys que
havia descobert el
voluntariat en el pelegrinatge Vic - Solsona, i
va veure en l’stage una manera de seguir amb
aquesta tasca que tant li agrada.
Va començar fent tasques a l’Accueil, i d’ençà
que es va llicenciar com a fisioterapeuta, dóna
un cop de mà en l’oficina mèdica que hi ha a Lourdes. Ha fet nous amics d’altres hospitalitats, com
Girona, Tortosa, Múrcia o Santander entre altres.

Sabeu quin nom
té l’Accueil? NotreDame de Lourdes.
I aquí també hi ha
un servei essencial a fer, i la Lourdes de Seva és
una de les voluntàries donant un cop de mà
a l’office de l’Accueil rentant plats i gots dels
àpats del dia. Com la Clàudia,fa tres anys que
hi va, i la comunicació amb les responsables li
ha permès aprendre francès. L’horari flexible li
permet involucrar-se en altres serveis com el de
cerimònies, o donar un cop de mà a l’estació
ajudant als malalts, amb altres joves.

L’HOSPI NO PARA! VOLUNTARIAT CONTRA EL CORONAVIRUS

L’ Hospitalitat s’ha sumat aquests dies a aportar el seu granet de sorra en la lluita contra el coronavirus. Així, es va
crear una bossa de voluntariat amb una gran resposta tan
de persones hospitalàries, com de moltes no vinculades a l’entitat. Les feines que es varen fer
fou donar un cop de mà al bisbat de Vic a acabar de preparar, empaquetar i distribuir unes 4000
pantalles protectores destinades als professionals d’hospitals i diversos centres geriàtrics de tot
el bisbat. Durant tres dies, el vestíbul de la catedral de Vic va convertir-se en un taller on tothom
donava el millor de si mateix, ajudats també pel sr. bisbe Romà Casanova, i les monges de la catedral i altres preveres. L’esperit de comunitat i de valors humans fou palpable cada dia.
També, quatre persones, varen estar al seminari de Vic ajudant al servei de cuina a posar a punt
els menús “low cost” per repartir. No importava tenir coneixements, només un gran esperit de
servei com el que porten dins seu.
Per tant a totes aquestes persones, i als que es varen posar en disposició d’ajudar, moltes gràcies
pel vostre esforç. Un aplaudiment per vosaltres.
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