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Fent territori amb els hospitalaris
L'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes es reuneix a Sant Andreu de
Llavaneres pel 74é dinar de Germanor
13 abril, 2016 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

L’Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i
Terrassa va celebrar el seu aplec anual a la localitat de Sant Andreu de Llavaneres. Es tracta
de la 74a edició del dinar de germanor, que va reunir a unes 400 persones arribades de
diferents punts de Catalunya.
Tots els membres hospitalaris es van citar a les deu del matí a la plaça de la Vila, on va tenir
lloc un petit esmorzar. Mentre la gent gaudia d’un cafè i un tros de pastís anaven arribant els
autocars provinents de les diferents localitats. Gent de diferents territoris que com diu el nom
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de la trobada es reunien en germanor per a compartir plegats aquest dia senyalat.

Germanor
“És un dels actes més importants que fem com Hospitalitat de Lourdes” explicava el
president de l’Hospitalitat Aleix Canalís. “És un acte de presència al territori de l’Hospitalitat
que permet que estigui present a cada parròquia i cada poble. Una carta de presentació per
a fer xarxa i territori i, així, poder ampliar la base de l’Hospitalitat, més enllà de la ciutat de
Barcelona, i poder ajudar als representants dels diferents pobles a fer impuls”, afegia Canalís.
Entre els assistents, també hi havia el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltavull, que va
presidir l’eucaristia a la parròquia del poble. Una celebració amb molt de caliu, on van
participar les diferents delegacions, especialment en el moment de les ofrenes. En ﬁlera els
delegats van entregar una ﬂor que es va sumar a totes fent així un ram de totes les
demarcacions on està l’Hospitalitat.
“Jesús present”
El bisbe, en el moment de l’homilia va destacar la tasca solidària que desenvolupa
l’Hospitalitat, on Jesús hi és present en tot moment. Va referir-se a la tasca solidària que
duen a terme tots els membres de l’Hospitalitat, així com els malalts, que es deixen cuidar
per aquests voluntaris. Segons va destacar Taltavull, és el mateix Jesús el que hi ha en aquell
voluntari que actua de forma solidària com el que hi ha en aquell malalt que rep l’atenció i la
misericòrdia d’aquest. Perquè, tal com va dir, “Jesús estima i es deixa estimar” i “cada un de
nosaltres, o perquè dóna o perquè rep es troba amb Jesús”.
“Jesús es fa present en cada persona perquè l’estimem, l’ajudem, perquè l’acollim, i també
perquè ens ajudem a fer una vida més feliç, perquè fent el bé la nostra societat podrà
canviar i cada vegada a millor”, afegeix el bisbe.
Cerca vila
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Després de la cerimònia els gegants de Llavaneres esperaven als peus de l’església amb el
repic de tambors i el so de les ﬂautes per a fer el cerca vila. Un recorregut pels carrers del
poble acompanyat dels gegants, ﬁns a arribar al pavelló esportiu. Allà tenia lloc l’esperat
àpat, abans però, el bisbe auxiliar va beneir la taula i llavors sí que van dinar tots plegats un
any més.
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