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El CEL inaugura dos centres al Bon Pastor
Omella beneeix els nous espais per a infants i adolescents de la Fundació Centre
Educatiu i de Lleure de l'arxiprestat de Sant Andreu
25 abril, 2018 - MONTSE PUNSODA

La Fundació CEL (Centre Educatiu i de Lleure) ha inaugurat els nous centres ubicats al barri
del Bon Pastor, a Sant Andreu. L’arquebisbe de Barcelona, card. Joan Josep Omella va acudir
a l’acte d’apertura, per beneir els dos centres, on no hi va faltar la presidenta de la fundació
Joseﬁna Vila. També, van acudir el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets i la
Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz.

Centres socioeducatius
Després de dos anys d’obres, ja torna a estar en funcionament el centre d’infants. Aquest
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compren nens d’entre 6 i 14 anys i ha estat remodelat. S’ha ampliat l’espai per donar
cabuda a una quarantena de nens. A més del projecte de remodelació també s’ha creat un
nou espai per a adolescents. Tots dos, amb suport de Càritas Barcelona i de l’Ajuntament de
Barcelona.
L’objectiu d’aquest servei, és aportar un ajut de reforç i suport escolar per les famílies en
situació vulnerable. A més d’un acompanyament a les famílies, es fa un treball socioeducatiu
amb els infants i joves que més ho necessiten en moments de risc, després de l’escola i
durant les vacances.

Homilia: “Comunitat compromesa”
Abans de la inauguració, l’arquebisbe va presidir la missa a la parròquia del Bon Pastor, amb
la presència de la feligresia i del rector, Mn. Pedro. Aquest ha estat molt actiu en tota la
rehabilitació dels locals sempre disposat a aportar espais quan els centres estaven en
construcció i a ajudar amb allò que calgués. En aquest sentit, Omella va destacar el paper del
bon pastor, “essencial sobretot per servir la comunitat”. “D’alguna manera, aquesta festa
ens fa caure en la feina del bon pastor, que no són els amos d’una comunitat sinó els
servidors per a fer comunió”, va dir l’arquebisbe.
També, va subratllar l’empenta de tota la comunitat, que reaﬁrma el seu compromís de Jesús
de treballar pels més vulnerables. “Aquesta fe que vivim hem de viure-la en el compromís
d’amor als altres. Compromís de caritat amb els germans”.

Joseﬁna Vila: “Continuem Creixent”
En el moment dels parlaments, la presidenta de la Fundació CEL, Joseﬁna Vidal, va fer una
retrospectiva, des dels inicis de la fundació. En total 20 anys, durant els quals s’ha consolidat
el servei que ofereixen atenent cent quaranta joves, entre els centres i els reforços escolars
que ofereixen a les parròquies de l’arxiprestat de Sant Andreu (Bon Pastor, Crist Rei, Sant
Andreu de Palomar, Sant Joan de Mata i Sant Pacià). “Tenim més voluntaris i col·laboradors.
Continuem creixent”, va aﬁrmar Vidal
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La presidenta de la fundació va exposar “la voluntat del patronat de redeﬁnir i impulsar el
projecte” I “la necessitat de fer que el projecte sigui sostenible econòmicament”. “Hi haurà
canvis- va informar Vila- però seguim constatant que hi ha molta necessitat en el barri”.
“Nosaltres som aquí per atendre-les tant com puguem i conﬁem en el bon pastor perquè ens
guiï”, va afegir.

Salvador Busquets: “Sou una petita joia”
Una trajectòria de la mà de Càritas i segons el director de l’entitat resultat de tres pilars:
esperança, col·laboració, des de les parròquies, l’Arquebisbat, la Fundació, l’Ajuntament i
Càritas; i comunitat, per ser una acció de tot l’arxiprestat. Segons va dir Busquets, la
fundació és una petita joia dins l’univers Càritas perquè és un projecte arxiprestal de les
parròquies de Sant Andreu i per nosaltres és molt important.
Amb aquests pilars de base i els centres beneïts i inaugurats l’activitat continua. Perquè el
CEL continuï vetllant per la igualtat de drets i ajudant créixer infants i joves.
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