Quart Món dels Pares Carmelites participa a la iniciativa «Radars»

Millorar la trama social per pal·liar la solitud en la gent gran
La solitud no desitjada en la gent gran és una realitat
creixent i silent que arrela als barris de les nostres
ciutats. Només a Badalona es calcula (segons dades de
l’Idescat) que unes 7.000 persones grans viuen soles, la
major part dones, per diferents motius: solteria, viduïtat,
fills que han hagut de marxar lluny per feina... Aquesta
solitud que causa sofriment i que, per tant, té unes
repercussions negatives sobre la salut és la que es mira
de pal·liar amb la posada en marxa del programa Radars.
Es tracta de crear una xarxa de detecció de persones en
aquesta situació des de la proximitat i mirar d’oferir
suport i solucions adequades a cada cas. «Fa pocs mesos
hem començat una prova pilot als barris del Centre, Dalt
la Vila i Coll i Pujol de Badalona i la voluntat és anar-la
estenent a la resta de la ciutat», explica Joan Masdéu,
del grup de Quart Món dels Pares Carmelites.
Els Carmelites són una de les entitats que junt amb les
tres associacions de veïns dels barris esmentats, Creu Roja, Amics de la Gent Gran,
l’Institut Català de la Salut i l’Ajuntament han constituït una taula per abordar aquesta
qüestió i han establert un conveni amb l’Associació Radars que ja funciona en altres
ciutats. L’objectiu és consolidar una xarxa de vigilància formada per les farmàcies, els
forns de pa, l’ambulatori i el veïnat que permeti alertar sobre aquestes situacions.
S’ha habilitat un telèfon gratuït 24 hores on comunicar els casos que es detecten i, a
partir d’aquí, en funció de la situació s’analitza i es fa la derivació que calgui: si hi ha
problemàtica de salut, a l’ambulatori; si cal companyia o fer tasques concretes de la llar,
al voluntariat... «El primer que es va fer va ser visitar amb personal de l’Ajuntament
aquells domicilis on sabíem que hi havien persones grans soles i fer-los una enquesta per
conèixer la seva situació; això s’ha complementat amb persones que sabíem que també
estaven soles», destaca Masdéu.
Des de la Pastoral de Salut de l’Arxiprestat també es té present aquesta problemàtica i a
les parròquies on hi ha equips funcionant es fan, igualment, visites a persones grans
soles i en situació de precarietat. D’altra banda, la Fundació Roca i Pi va organitzar el 21
de març passat les I Jornades de Gent Gran que, precisament, van dedicar-se a aquesta
qüestió.
Finalment, aquest mes de maig la Fundació Catalunya La Pedrera ha posat en marxa a
Llefià el programa «Dina en companyia», adreçat a persones grans que viuen soles o en
parella i vulguin gaudir d’un àpat diari equilibrat acompanyat de persones de la seva edat
i a un preu social (4 €). Els interessats poden dinar tot el mes (de dilluns a divendres) o
dies puntuals. Per dur a terme aquest servei també es necessiten voluntaris. Per a més
informació: Alicia Martínez Velilla, T. 933 873 292.
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Entrevista a Montse Estrany Cortinas, «àvia» de dos germans magribins

«A la nostra societat hi ha discriminació i racisme»
La vida de parròquia li
omple la fe? Com ho
complementa?
A casa, amb els pares,
sempre hem senti t de
manera molt familiar i
propera la parròquia, no
com una entitat allunyada.
En el nostre cas és Sant
Josep, on col·laboro en el
reforç escolar que prestem
des de Càritas parroquial.
Ara bé, necessito d’altres
espais. A casa han estat
molt «montserratins» i jo
també m’hi sento; en el seu
moment, el monestir de
Sant Jeroni de la Murtra
també em va ajudar.
Vostè va participar el
novembre passat en una
convivència de 40
agnòstics amb els
monjos de Montserrat.
Com
va
anar
l’experiència?
Cal dir que soc creient
practicant amb molt dubtes
i amb mi i amb una altra
persona van fer una
excepció. Tenia curiositat
per conèixer la vida
monàstica de Montserrat
per dins. Certament, les
persones que hi van anar
no es van moure de les
seves conviccions,
l’hostatger que ens
acompanyava, Sergi d’Assís,
tampoc no volia convèncer
ningú. Particularment em va
cridar l’atenció el dinar
compartit amb els monjos,
que aquests homes amb
tanta cultura et serveixin a
taula...

Què valora
de la vida
monàstica
i
quin
sentit té
avui?
Té molt de
sentit i, fins i
tot, més que
abans, ja
que no hi
havia tanta
diferència
entre la vida
que es feia al
monestir i la que feia un
masover, per exemple. Ha
de ser fantàstic dedicar la
teva vida a fer el que
t’agrada, tot i que ha de ser
una vida dura, de molta
renúncia.
Quins són els seus
principals dubtes i
inquietuds pel que fa a
la fe?
A mi em va influenciar i em
va impactar molt la Cristina
Kaufmann, religiosa
carmelita de Mataró. Li
confiava que em costava
molt de pregar, em donava
la sensació que parlava
sola. Hi ha persones que
diuen que se senten
cridades per Déu, en el meu
cas, mai he tingut aquesta
sensació de connexió. Que
Crist està en l’altre, sí que
m’ho crec. Ho he vist molt
clar en l’escultura del Crist
indigent estirat en un banc
que hi ha a l’església de
Santa Anna de Barcelona;
com hi ha una creu a les
esglésies, també hauria
d’haver-hi aquest banc, és
la creu d’ara.

Vostè té dos afillats, un
noi
i
una
noia
musulmans germans.
Com li ha canviat la vida
i com és la convivència?
Em va canviar molt ja que
em sento àvia d’aquests
nens; de fet, ells m’han
adoptat a mi. Ella ja té 17
anys i el seu germà 14 i fa
deu anys que ens coneixem.
Tots dos parlen català i van
a una escola pública del
centre. Amb la seva mare
els recolzem i ajudem a tirar
endavant amb els estudis.
Com s’hi senten ells
aquí?
M’he adonat de la
discriminació i el racisme
que hi ha a la nostra
societat, ho he viscut en
pròpia pell. Alguns amics i
parents em diuen que
m’implico massa, però no
puc deixar de fer-ho.
Creu que des de les
tradicions religioses
podem fer accions per
acostar-nos-hi?
Estaria bé que es fessin
més coses, però veig que a
les parròquies hi ha gent

que està en contra d’aquest
diàleg. Hi ha gent que és
racista i, alhora, ignorant.
Diuen coses, inclús de la
pròpia religió, des del
desconeixement.
Com veu el creixement
dels populismes?
Em preocupa que estiguin
pujant els populismes i com
mirem els migrants quan
arriba l’edat que busquin

feina o trobin parelles,
llavors els convertim en
enemics. Veig el discurs
d’alguns amics i coneguts
que parlen d’«aquests que
venen». D’on venen?, em
pregunto. Fugen de la
gana, de la misèria, de la
mort, de les guerres.
Vostès dialoguen des de
la fe?

Sí que ho fem. Ells saben
que soc catòlica i celebrem
plegats moltes festes: el
Nadal, els regalo la mona...
Ells són musulmans,
celebren la festa del corder,
el Ramadà i mai els he
posat res fet amb porc. De
moment no els preocupa
massa això de la fe.

Capvespre amb les religions, el 8 de juny

Jornada per conèixer la diversitat religiosa a Badalona
«Us convidem a fer un
passeig pels diferents llocs
de culte a la ciutat per
estimar el que es fa a altres
comunitats i confessions»,
va dir l’arxiprest Jesús
Sans, a la darrera trobada
de curs del Consell
Arxiprestal el 30 de maig
passat que es va fer a la
parròquia de Sant Sebastià.
El pare Jesús Sans
presentava, d’aquesta
manera, el 1r Capvespre de
les Religions organitzat per
l a Ta u l a d e D i à l e g
Interreligiós de Badalona i
que s’inspira en la Nit de les
Religions que els darrers
anys es fa a Barcelona.
En aquesta jornada que es
farà el proper dissabte 8 de
juny a partir de les 17 h es
farà un itinerari en grup
que passarà per la
mesquita Mariam, la
comunitat musulmana
Attaqua, l’església cristiana
baptista del C/ Sagunt,
l’església catòlica dels
Carmelites i l’església
adventista del Setè Dia. Els
llocs de trobada per iniciar
l’itinerari són el Museu de

La Taula de Diàleg Interreligiós
de Badalona us convida al

1r CAPVESPRE
AMB LES
RELIGIONS
Jornada per encetar un
coneixement directe i sincer
de la diversitat religiosa

Acte institucional amb Joan Gómez de Justícia i Pau
Dijous 6 de juny, a les 18 h
A la sala de premsa de l’edifici municipal El Viver
Pl. Assemblea de Catalunya, 9 -12, Badalona

Presentació de la Taula de Diàleg Interreligiós de Badalona i els seus objectius,
amb la participació de diferents entitats del territori.

Itinerari en grup per conèixer cinc presències religioses a Badalona
Dissabte 8 de juny

17 h* Mesquita Mariam i AMICS C. de Liszt, 99 i 93 respectivament (La Pau)
18 h* Comunitat musulmana Attaqua C. de la Batllòria, 7 (Sant Crist)
19 h* Església cristiana baptista C. de Sagunt, 99 (Progrés)
20 h* Església catòlica dels Carmelites C. de Sant Miquel, 44 (Centre)
21 h* Església adventista del 7è Dia C. del Carme, 19 (Centre)
* Horari orientatiu

Llocs de trobada per començar l’itinerari:
16.30 h Museu de Badalona
16.30 h Metro de La Salut (L10), sortida Sant Mori - Pau Piferrer

Ho organitza:

Amb el suport de:

TAULA DE DIÀLEG
INTERRELIGIÓS
DE BADALONA

Badalona i el Metro La Salut
(L10) a les 16.30 h.
El 1r Capvespre de les
Religions i la Taula de
Diàleg Interreligiós es
presentaran en un acte

institucional el dijous 6 de
juny a les 18 h a la sala de
premsa de l’edifici
municipal El Viver amb Joan
Gómez Sagalà, de Justícia i
Pau.

In memoriam
El 10 de maig ens va deixar
Conxita Perea Ruiz,
catequista veterana de la
parròquia de Sant Josep,
f i n s q u e n o va p o d e r
continuar per causa de la
malaltia. El 12 de maig a la
missa familiar de les 11 h

es va fer la celebració de
comiat.
La matinada del 31 de maig
ens va deixar la germana
Margarita Garcias, de la
comunitat de Bufalà-Roca i
Pi de les Dominiques de la
Presentació, a 86 anys. La

germana Margarita,
d ’ o r i g e n m a l l o r q u í , va
dedicar més de 30 anys a
l’apostolat per a la gent
gran des de la Residència
Roca i Pi.

Agenda
· 7 de juny, Vetlla de Pentecosta i sopar comunitari,
als Carmelites de Badalona a les 21 h.
· 8 de juny, 1r Capvespre de les Religions a
Badalona, a partir de les 16.30 h. Més info.
· 8 de juny, presentació del llibre «Una vida amb
escletxes», a càrrec de l’autor Enric Roig, a la
parròquia de Sant Antoni de Pàdua (Llefià) a les
18.30 h. Més info.
· 9 de juny, festa de Pentecosta a la cripta de la
parròquia Sant Josep a les 18 h. Cantarem a l'Esperit
Sant amb membres de corals de gòspel per
commemorar el naixement de l’Església. Més info.
· 12 de juny, xerrada sobre «Per què envellim? El
procés de l’envelliment», a les 18 h a la residència
Roca i Pi. Inscripció gratuïta al T. 93 399 46 02.
· 16 de juny, solemnitat de la Santíssima Trinitat,
missa a l'església cremada de Canyet a les 11.30 h.
· 16 de juny, celebració arxiprestal de Corpus
Christi (avançada per no coincidir amb la revetlla de
Sant Joan), a les 18 h missa a la parròquia de Santa Maria i tot seguit processó pels
carrers del Dalt la Vila.
· 17 de juny, xerrada «I ara què? El nostre paper com a ciutadans després de les
eleccions», a la parròquia de Sant Pau a les 19 h. Organitza: Equip de Pastoral Obrera de
Badalona. Més info.
· 18 de juny, trobada Carmel Ecumènic Interreligiós, als Carmelites de Badalona a les 20
h.
· 21 de juny, testimoni de conversió de la infermera María Martínez Gómez, a la
parròquia de Sant Sebastià a les 20 h.
· 22 de juny, vetlla d’Adoració Eucarística a la basílica de la Sagrada Família de 20 a 22
h, amb presència de totes les capelles d’Adoració Perpètua, entre les quals la de la
parròquia de Sant Sebastià, del nostre Arxiprestat.
· 27 de juny-1 de juliol, pelegrinatge a Lourdes amb l’Hospitalitat. Per a més informació
i inscripcions passeu pel despatx parroquial de Sant Josep els dies 6 i 13 de juny.
· 29 de juny, darrera cantata solidària de Bach del curs als Carmelites de Badalona a les
20.15 h. A càrrec de la Coral Càrmina i el conjunt instrumental del Conservatori de
Badalona i solistes, sota la direcció de Daniel Mestre. Entrada gratuïta i aportació
voluntària. Més info.

