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Davant l’emergència pel coronavirus, la comunitat sol·licita més solidaritat per
protegir a ancians, persones malaltes i sense sostre
17 març, 2020 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

«No deixar a ningú sol, especialment els més fràgils i vulnerables, davant la propagació de
l’epidèmia del coronavirus». És la necessitat a la qual Sant’Egidio intenta respondre aquests
dies, amb sentit de responsabilitat, per contribuir eﬁcaçment a la contenció del contagi.
D’aquesta manera volen complir les mesures necessàries, mantenint i, si és possible,
reforçant, els vincles de solidaritat que per molts representen un suport vital.

Ajuda als ancians
«Les modalitats de suport als ancians s’estan multiplicant» asseguren des de l’entitat. «No
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només cobrint necessitats bàsiques –com ajudar a portar la compra o els medicaments a
casa- sinó també buscant tots els mitjans possibles per mitigar l’aïllament». Aquests dies,
per exemple, diverses residències han rebut cartes i missatges provinents d’amics de la
comunitat. Per altra banda, amb tots aquells ancians que Sant’Egidio segueix, s’està fent una
campanya d’informació i suport per ajudar-los a prendre les precaucions necessàries.
Així mateix ho ha demanat el papa Francesc a la missa matinal, transmesa en directe, des de
la capella de santa Marta: «Voldria que avui reséssim pels ancians que pateixen aquest
moment de manera especial, amb una soledat interior molt gran i de vegades amb molta
por. Preguem al Senyor perquè estigui a prop dels nostres avis, de les nostres àvies, de tots
els ancians i els doni força. Ells ens van donar la saviesa, la vida, la història. També nosaltres
estem a prop d’ells amb l’oració».

Atenció als sense sostre
«Les persones sense sostre requereixen una atenció especial. La precarietat de les seves
condicions de vida s’agreuja encara més en aquest període a causa de l’aïllament per la
menor circulació de persones» asseguren des de la comunitat. Per això, han acordat que «els
menjadors de la Comunitat de Sant’Egidio, de moment, romandran oberts i la distribució dels
“sopars itinerants” també». Tot i que asseguren que sempre serà amb les degudes
precaucions com: «l’ús de desinfectants, entrades esglaonades per mantenir distàncies de
seguretat i distribució de menjars per portar». Però a més, cal proporcionar als qui viuen al
carrer tot allò que pugui ajudar a protegir-se del contagi. Per aquest motiu, s’ha començat a
distribuir, juntament amb els aliments, gels desinfectants i altres estris útils.
La comunitat de Sant’Egidio ha fet una crida «a ser més solidaris», i ha demanat a tothom qui
pugui que aporti gel hidroalcohòlic, mocadors de paper, mascaretes i tovalloletes humides. A
més, també han donat aquest número de compte ES74 2100 3000 1321 0293 1895 per qui
vulgui ajudar econòmicament.
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