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La parròquia Sant Mateu i Associació Ginesta obren un
centre de reforç extraescolar a la Guineueta
El bisbe Sergi Gordo beneeix el nou espai educatiu impulsat per l'Associació
Ginesta i la parròquia Sant Mateu
28 octubre, 2021 - MONTSE PUNSODA

Després de quatre mesos d’obres, el nou centre de reforç extraescolar de l’Associació
Ginesta s’ha inaugurat. El bisbe auxiliar de Barcelona, Mons. Sergi Gordo ha participat en
l’acte inaugural, en el qual ha beneït les diferents aules i dependències del centre.

Associació Ginesta
L’Associació Ginesta va néixer gràcies al voluntariat de la parròquia de Sant Mateu, amb el
propòsit d’escoltar, acollir i donar un cop de mà a les famílies més vulnerables del barri de la
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Guineueta, especialment, els joves. Aquesta acció es coordina i es porta porta a terme a
partir de tres els projectes: Nazaret que dóna aliments i atén les necessitats familiars; Simón
dedicat a la formació dels pares i mares per accedir al mercat laboral; i el més antic, el
projecte Lucas, d’ensenyança extraescolar i en col·laboració amb les escoles, que ara obrirà
aquest nou centre.

Projecte Lucas, en xarxa
Durant l’acte la presidenta de l’Associació Maria del Carmen Serra, va presentar el propòsit
de Ginesta, que va néixer amb l’objectiu de donar una atenció integral a les famílies més
vulnerables i el projecte Lucas que acull seixanta joves que provenen de les escoles del barri
de Primària i d’Educació Secundària Obligatòria. És una iniciativa que pretén acompanyar els
nens i adolescents en el seu procés de maduració personal i intel·lectual, amb un tutor
acadèmic que supervisa la seva evolució educativa amb la família del nen.
Fins ara les classes es feien als locals parroquials, però no hi havia suﬁcient espai. Ara aquest
nou centre, acollirà els alumnes de secundària i permetrà afegir els vint alumnes que hi havia
a la llista d’espera.
L’organització de tot s’ha fet sempre conjuntament amb el suport del rector de la Parròquia
de Sant Mateu, Mn. Ferran Lorda, sempre implicat també en els diferents projectes. Aquest
mateix, va intervenir per agrair a tots els implicats l’esforç per a dur a terme el centre i les
diferents iniciatives des dels seus inicis. En el cas del Projecte Lucas es va referir a Laura
Marañón, feligresa de Sant Mateu que quan se li va oferir coordinar-lo, es va prestar
disposada des del primer moment. Tal com va exposar Marañon, aquest projecte és el d’una
“història d’amor”, gestada pel voluntariat, joves, treballadors i parròquia.
Entre els parlaments també van intervenir Judith Buch i Lucía Garcia, antigues alumnes i avui
dia col·laboren amb el projecte com a professores. Totes dues es van explicar el seu
testimoni a través del seu pas per ginesta, gràcies al qual ara es troben totes dues fent
estudis superiors.
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Actitud del bon samarità
Aquesta col·laboració i xarxa entre la parròquia i l’Associació Ginesta, així com altres entitats
que s’han sumat als diferents projectes aportant allò que han pogut, és el que el bisbe Sergi
va anomenar l’exemple de l’actitud cristiana. Una acció en la línia de la Fratelli Tutti que
vetlla germà, com a la paràbola del Bon Samarità, tal com va exposar el bisbe. Mons. Gordo
es va adreçar a tots la més sincera felicitació i va animar a continuar amb aquest esperit que
vetlla pels més vulnerables.
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