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Entrevista al cap de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de Barcelona i guanyador
del Premi Feel Good de "la Caixa" i Plataforma Editorial, Eduard Sala
10 desembre, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

El coach, formador i educador social, i cap de l’Àrea Social de Càritas Diocesana de
Barcelona, Eduard Sala, ha estat guardonat amb el Premi FeelGood, impulsat per “la Caixa” i
per Plataforma Editorial, per l’obra Va de vida, que és un llibre d’aprenentatges i de
preguntes que sorgeixen d’acompanyar persones en situació d’extrema vulnerabilitat.

Què transmets en el llibre?
El llibre va de la nostra vida. Transmeto vivències a partir d’aprenentatges que he rebut de
persones que estimo, que estan o que han estat en situacions d’extrema vulnerabilitat. I de
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moltes altres, que també estimo, que miren d’acompanyar els altres a tirar endavant malgrat
l’adversitat, i que intenten fer del nostre món un lloc més amable on tothom hi tingui cabuda.
Això miro d’explicar-ho utilitzant una imatge: la motxilla. La metàfora de la motxilla invisible i
plena de vida va acompanyada de fragments de vida dels quals n’he estat testimoni, i de
moltíssimes preguntes que m’ajuden a mirar la vida de manera diferent.

Què es pot fer per a aquestes persones?
El que, en qualsevol cas, totes necessiten -com cadascun de nosaltres- és ser reconegudes
com a persones i saber que poden comptar amb algú al costat; que no estan soles. Vicenç de
Paül deia: “Ningú no es recupera si no hi ha ningú a qui li importi”. I ho va dir al segle XVII!

Què t’han ensenyat aquestes vivències?
He après tant, que m’han canviat la vida! Acompanyar persones en situacions d’extrema
vulnerabilitat i d’exclusió et canvia la vida si saps mirar. Aprens a veure l’essencial; a valorar
la importància de l’amor, del perdó, de l’esperança, de la fe… El Déu de Jesús de Natzaret es
concreta en les benaurances, en el mandat de l’amor i, encara que soni antic, en les “obres
de misericòrdia”: Déu és en cada altre, especialment en el més feble. Aquesta mirada et
canvia la vida.
Entrevista realitzada por Òscar Bardají y Martín per al Full Dominical del 15 de desembre
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