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Col·lecta d’aliments per als més necessitats
Serà destinada al Rebost Solidari d’Aliments de Càritas arxiprestal de Sant Andreu
Redacció
Barcelona
El dissabte 25 de maig tindrà lloc a la
plaça de la Font de Can Fabra, des de les
nou del matí fins a les nou del vespre,
una recollida permanent d’aliments,
sota el lema «Omplim entre tots el
rebost», per als barris de Sant Andreu,
la Sagrera i el Bon Pastor. Aquesta iniciativa humanitària està organitzada
pel Grup Formigues de Sant Pacià,
que dóna suport al Rebost Solidari
d’Aliments de Càritas Arxiprestal de
Sant Andreu. Hi haurà una cercavila
pels carrers del districte per informar i
animar la gent a participar-hi, i també
activitats paral·leles de música, ball,
exposicions, xerrades, etc.
L’actual situació laboral és dramàtica per a moltes famílies del districte
de Sant Andreu. Ha crescut exponencialment el nombre de persones
que s’adrecen als serveis socials municipals o confessionals a demanar
ajut per solucionar o mitigar part
dels greus problemes econòmics que
pateixen. Per tant, l’objectiu fonamental és realitzar una col·lecta extraordinària d’aliments que permeti
dotar el Rebost Solidari d’Aliments
de l’arxiprestat de Sant Andreu de
prou menjar per no dependre exclusivament d’altres institucions. Es vol
sensibilitzar així aquells sectors de la
població que puguin ser refractaris al
missatge social i solidari.

Recollida d’aliments
Hi haurà tres classes de recollida
d’aliments previstos per a aquest dia.
Són els següents:
• Punt central de recollida d’aliments
al detall. Tothom qui vingui a portar
un pot, una llauna, un bric o un pa-

quet rebrà un recordatori elaborat
per un alumne de les escoles del
districte. Aquests infants seran els
encarregats de deixar l’aliment dins
d’uns dibuixos fets al terra de la
plaça de la Font de Can Fabra, amb
el logotip de Càritas. Seran ajudats
per voluntaris.
• Punt central de recollida d’aliments
a l’engròs. Tot allò que les empreses, les entitats socials i les escoles
puguin aportar serà col·locat per
voluntaris, i aquella empresa, entitat
o escola figuraran en el panell de
col·laboracions destacades.
• Punts descentralitzats de recollida
d’aliments al detall a diversos llocs dels
barris del districte, per tal d’atendre
aquella gent que no pugui desplaçar-se

La bona notícia

Al costat del
poble de Síria

Francesc
Gamissans

Fra Romuald Fernández, franciscà i director del Centre Ecumènic de
Tabbate (Damasc), ha explicat a l’Agència Fides que «mentre les ambaixades dels països occidentals a Síria tanquen, nosaltres, els franciscans,
ens quedem per estar més a prop de la gent. Hem estat aquí des de fa vuit
segles; no abandonarem les nostres missions. Volem continuar l’obra i el
servei al poble de Síria».
Un any després de l’aixecament revolucionari, l’ONU anunciava 8.000
víctimes, mentre que les organitzacions no governamentals llançaven l’alarma per les mines explosives escampades per les carreteres que van al Líban.
La gent té por i augmenten les famílies, fins i tot cristianes, que fugen i
deixen Síria pel temor d’un futur incert i ombrívol. Fra Romuald Fernández
fa una crida: «Cal invertir més i fer un esforç decidit per promoure el diàleg entre el govern i l’oposició per tal d’aconseguir una obertura política
i democràtica, i la pau.»
Fra Romuald també ha dit que «nosaltres, els cristians, mirem la situació
de Síria molt semblant a la de l’Iraq, però esperem que el poble sirià no
sofreixi com l’iraquià, que ha estat maltractat i torturat fins i tot després
de la guerra. Nosaltres continuarem fent pregària i estarem sempre al
costat de la població».
Aquesta determinació i voluntat és una bona notícia, entre d’altres no
gens bones, sobre Síria.

a la plaça de la Font de Can Fabra.
Al llarg de la jornada se succeiran actes, activitats i actuacions. Per exemple,
grups de l’escola municipal de música
faran petits concerts de tot tipus (coral,

jazz, modern...) i es
faran exhibicions de
ball (tango, country...).
S’organitzarà una taula rodona oberta amb
el tema de la pobresa.
A la Biblioteca Municipal es farà una xerrada
sobre El compromís
cristià davant la pobresa, una exposició de
llibres sobre alternatives a la pobresa i hi ha
prevista la presentació
d’un llibre de temàtica
social.
Un cop acabada la
col·lecta, caldrà transportar tot el material
a la seu del Rebost
Solidari d’Aliments
de l’arxiprestat per a
la seva classificació i
posterior subministrament a les persones i
famílies necessitades.
Així mateix, es farà un
recompte del que es reculli, s’avaluarà
la mecànica duta a terme i s’elaborarà
un dossier de memòria de l’activitat.
Más informació: formiguesdesantpacia@gmail.com.
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Pentecosta
En la propera trobada del dia 19 de maig, PENTECOSTA, tindrem amb nosaltres el P. EDUARDO TORAÑO,
assessor espiritual nacional de la RCCE. Esteu tots convidats a aquesta gran festa de la Renovació Carismàtica.
Durant el recés rebrem l’Efusió de l’Esperit Sant.
Lloc: parròquia de Sant Joan M. Vianney,
c/ Melcior de Palau, 56 (cantonada Joan Güell).
Acollida a les 9.30 h.
El dia anterior, el 18, celebrarem la Vetlla de
Pentecosta, de 21 a 23 h, al santuari de Nostra Senyora
del Sagrat Cor, c/ Rosselló, 175. Metro Hospital Clínic i
FCG Provença-Balmes. Presidirà l’Eucaristia el P. Eduardo.
Convidem especialment els sacerdots que hi
puguin assistir.
José Antonio Godina
Coordinador regional
www.renovacioncarismaticacataluña.es

