S’inaugura el menjador social de Santa Anna

S’inaugura el menjador social de Santa Anna
L'Hospital de Campanya obre un servei de menjador per a 100 persones sense
sostre i instal·la un sistema de dutxes, guarda-roba i consultori mèdic
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Després de tres mesos de conﬁnament, repartint aliments al voltant de 250 persones ara
l’Hospital de Campanya de Santa Anna serveix el plat a taula. A partir d’aquesta primera
setmana de juliol obre el menjador social de l’Hospital de Campanya, renovat amb una cuina,
amb servei addicional de dutxes, bugaderia, guarda-roba i un consultori mèdic ubicat a la
sala capitular.
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Acte inaugural
L’acte inaugural ha tingut lloc al claustre de la parròquia. Han participat cares conegudes
com el periodista Antoni Bassas que ha conduït l’acte al costat d’una de les promotores del
projecte, la Gna. teresiana Viqui Molins, que ha explicat com de la necessitat va sorgir la
iniciativa. Ha destacat la necessitat dels serveis socials, “indispensables per a la ciutadania” i
ha agraït la suma de tots els ajuts de famílies, voluntaries i entitats, que ho han fet possible.
També han intervingut Sor Lucia Caram i el Padre Angel, dels Missatgers de la Pau, vingut
expressament de Madrid. Com a representació de l’Ajuntament, la responsable de l’Institut
Municipal de Serveis Social de Barcelona, Montserrat Rovira, ha agraït aquest suport de
l’Església que “reforça els ajuts cap als col·lectius més vulnerables”.

Fent xarxa és possible
Per la seva banda, el responsable de l’Acció Social de Càritas Barcelona, Eduard Sala, ha
exempliﬁcat la tasca de l’Hospital de Campanya, el qual ha descrit amb els termes; “porta
oberta”, que acull a tothom; “aigua”, que sap adaptar-se a les necessitats socials; “taula
parada”, que acull i convida a la comunió; “noms”, de tots aquells que formen part d’aquesta
família; i “xarxa”, perquè és amb la suma de tots que és possible.

Ser la veu dels vulnerables
El rector de la parròquia i promotor del projecte, Mn. Peio Sánchez ha intervingut al ﬁnal
agraint la tasca de tot el voluntariat i d’aquelles empreses, com la del servei d’aliments i les
institucions que han ajudat. “De Jesús brolla la força per fer possible una xarxa de resposta al
patiment. Tenim moltes famílies en una situació molt greu de vulnerabilitat. Hem de ser veu
per aquells que no en tenen”, ha dit. Al ﬁnal de l’acte, el rector ha beneït el nou menjador.

Reorganització de l’Hospital de Campanya i els usuaris
De les 250 persones que atenia Santa Anna durant el conﬁnament, ara vindran al menjador
les 100 més vulnerables i en situació sense llar. Les altres 150 s’han distribuït als punts
d’atenció que té Càritas Barcelona.
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Tal com s’ha destacat en la inauguració, és un projecte impossible sense la col·laboració dels
voluntaris, el motor de l’engranatge per tal que tot funcioni. Ara continuen sent essencials,
en el funcionament del menjador. A les 12 h, reben els usuaris, a qui se’ls dóna el gel per
rentar-se les mans i se’ls pren la temperatura. Des de dintre preparen els aliments i els
serveixen en la safata . Un primer un segon i les postres que degustaran a taula. Abans de
marxar, recullen la safata i els entreguen una bossa per garantir el sopar.
A poc a poc, s’aniran implementant progressivament la resta dels dispositius. Ara per ara, el
menjador ja està en marxa.
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